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APRESENTAÇÃO 

 

É imensa a responsabilidade de apresentar ao leitor o conjunto de textos 

que compõe o Volume Educação e Imagem [Eixo 6] do VI Encontro Nacional e II 

Encontro Internacional de Estudos da Imagem. Nessa edição do ENEIMAGEM, 

tivemos a satisfação de contar com a apresentação de quarenta pesquisas, as quais 

envolvem em torno de setenta pesquisadores de diversas Instituições de Ensino 

Superior do país. Esses números nos permitem afirmar que o Evento encontra-se 

consolidado na agenda dos estudiosos da imagem. Além disso, também é preciso 

salientar que o diálogo entre estes estudos e o campo da Educação já se constitui 

uma tradição.  

O conjunto dos estudos que compõe este eixo apresenta diversos olhares e 

perspectivas de abordagens sobre os usos/leituras/representações da imagem, ora 

como fonte, ora como objeto no âmbito da educação.  

O leitor se deparará, por exemplo, com investigações que analisam as 

relações existentes entre grafites e educação, as imagens fílmicas como referência 

para processos educativos, imagens da anatomia humana como elemento essencial 

do ensino e aprendizagem, imagens como representação de discursos, a fotografia 

como imagem e estudo de memórias, a imagem como ilustração na literatura 

infantil, as imagens como possibilidades de ensino na cartografa e na ecologia. 

Esses exemplos constituem uma amostra dos trabalhos que compõem este Eixo, 

permitindo-nos evidenciar a existência de diferentes maneiras de se apropriar da 

imagem no universo da educação e, por conseguinte, revelam que a relação 

dialógica entre imagem e educação abrange uma multiplicidade de áreas do 

conhecimento científico, o que nos permite afiançar que os estudos entre esses dois 

campos são ilimitados e dependem, em grande medida, das apropriações que os 

sujeitos fazem da imagem. 

É preciso ressaltar ainda um último aspecto que se pode depreender no 

conjunto dos estudos que ora se torna publico: a imagem no universo da educação 

não se constitui somente em objeto e fonte de pesquisa, mas também ocupa, cada 
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vez mais, espaço na ambiência escolar, em todos os níveis de aprendizagem, e de 

disciplinas curriculares, a exemplo da matemática, geografia, português, história, 

arte, filosofia, dentre outras. Com efeito, compactuamos da ideia de que a imagem é 

uma das formas mais antigas de preservação da memória, uma vez que ela 

possibilita que seja possível a nós, humanos, expressar para o Outro o que o nosso 

intelecto sensível é capaz de sentir e representar. Exatamente por isso são possíveis 

o diálogo e a apropriação da imagem na educação e da educação pela/na imagem. 

Dito isto, que todos sejam bem vindos à leitura dos textos apresentados no VI 

ENEIMAGEM E III ENIEIMAGEM 

 

Profa. Dra. Terezinha Oliveira 
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O kitsch depois da filosofia: Considerações sobre o kitsch, a arte 

contemporânea e seu ensino 
 

Italo Bruno ALVES 

(Universidade Federal Fluminense)
1
 

 

Esta investigação estabelece algumas reflexões sobre o conceito de kitsch, 

tanto em seu caráter antagônico à arte no modernismo, quanto em seus 

antecedentes na arte histórica e em seus desdobramentos no pós-modernismo. Por 

meio de uma revisão da literatura sobre o assunto, observaremos que as 

preocupações sobre autenticidade das imagens e dos materiais antecedem ao 

célebre sistema criado por Clement Greenberg e, ainda, participam de algumas 

características estruturais no que convencionamos chamar de pós-modernismo. 

Esta abragência histórica das questões prático-teóricas que constituem o conceito 

de kitsch serão analisadas aqui sob o ponto de vista dos seus impactos na produção 

e o no ensino da arte, particularmente na contemporânea, por meio dos parâmetros 

estabelecidos nas academias de arte. 

 

Palavras-chaves: Artes visuais, Kitsch, Educação. 

 

 

 

Este artigo pretende investigar os antecedentes do conceito de kitsch no 

conflito entre arte e indústria que vinha se desdobrando desde o século XIX, assim, 

contextualizar seu antagonismo com a arte no modernismo, levantando  questões 

sobre sua recuperação no pós-modernismo e, ainda, buscando ampliar a 

compreensão sobre como a formação dos artistas reage ao distanciamento do 

caráter morfológico da arte, ou seja, como a formação dos  artistas passou por 

                                                           
1
 Professor Adjunto IV em Regime de Dedicação Exclusiva - Departamento de Arte. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

14 
 

transformações que evidenciaram a rejeição do kitsch no modernismo e passaram 

a legitimar as mesmas estratégias de produção no pós-modernismo. 

Se, por um lado, podemos destacar o texto "Vanguarda e Kitsch" de Clement 

Greenberg como uma referência universal para a separação entre arte e kitsch; por 

outro lado, o texto "Arte depois da filosofia" de Joseph Kosuth sinaliza diversas 

rupturas com noções históricas e modernas que foram abandonadas junto com a 

concepção de arte morfológica, ou seja, fundamentada nos meios.  

No lugar desde entendimento morfológico tomaram lugar um entendimento 

conceitualista que preza mais pelo próprio conceito de arte proposto em uma obra. 

Este olhar conceitualista criou diversas alterações e, dentre elas, uma nova relação 

da arte e dos artistas com o entendimento de artesanalidade e manualidade. Assim, 

possivelmente, uma das transformações mais radicais no pós-modernismo tenha 

sido a possibilidade dos artistas utilizarem apropriações de materiais e processos 

industriais para produzir obras e proposições. Esta aproximação da arte com a 

indústria coloca em evidência a polarização tradicional criada pelos sistemas 

modernos que colocavam em extremos opostos a produção erudita e a produção 

kitsch, segundo os sistemas supracitados de Greenberg e, também, por Adorno, que 

foram desconstruidos pelo entendimento conceitualista da arte evidenciados em 

Joseph Kosuth em seu "arte depois da filosofia". 

Na tradição secular da arte, desde os gregos até o século XIX, os períodos 

históricos se estendiam por décadas e a formação dos artistas podia se dar na 

imersão no seu espírito de época. A partir do século XX, no entanto, escolas de arte 

passaram a formar gerações de artistas e, sabemos que a Bauhaus, a Escola de 

Nova York, o Black Mountain College passaram a ter um papél fundamental na 

formação de artistas e da difusão de parâmetros  para criação e a qualidade da 

criação artística. 

Assim, tomaremos aqui como um questionamento estrutural o fato de algo 

que foi profundamente rejeitado na modernidade como foi o kitsch, tenha sido 

recuperado e absorvido pela arte pós-modernista. E, particularmente, como a 
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formação dos artistas estabeleceu critérios que aproximaram o kitsch como algo 

plausível na arte contemporânea.  

 

Arte e indústria: confltos e aproximações na modernidade 

 

Para compreender o sistema de antagonismo entre arte e kitsch, tão 

claramente delimitado por Greenberg em seu "Vanguarda e Kitsch" é preciso 

compreender que o o início do século XX, e antes dele, a arte moderna, se 

processam em um campo de conflito entre o entendimento altamente artesanal 

sobre o que seria arte e o crescimento das técnicas industriais
2
.  

É bastante revelador observar o surgimento do Impressionismo e sua 

proximidade com a fotografia. Enquanto a popularização da fotografia colocava o 

velho papel representativo da pintura em crise, o impressionismo se fundamenta 

em três aspectos que a fotografia não alcançaria naquele momento. Enquanto a 

fotografia só poderia revelar imagens muito pequenas, o impressionismo aposta em 

ampliar suas telas. Se a fotografia no final do século XIX só podia revelar imagens 

em preto e branco, o impressionismo abusa das cores - criando inclusive uma nova 

forma de uso: a mistura ótica. E, ainda, quando a fotografia precisa de uma grande 

máquina viável em espaços interiores e cenários pintados para simular a natureza, 

o impressionismo aposta na pintura ao ar livre e na captação de variações sutis de 

cores. 

Esta busca de um espaço particular, inviável para a fotografia naquele 

momento, tornam evidentes o quanto o surgimento de novas técnicas industriais 

colocavam questões originais aos artistas.  

                                                           
2
 Há, ainda no século XIX, uma outra possibilidade de deslocamento, em que a arte e a vida - tomada como forma de arte - 
foram o veículo. Reação à uniformização trazida pela máquina, que se expressava nos artistas pela evasão interna ou pela 
viagem a países exóticos, quer dizer, não industrializados. O oriente invade a imaginação e a busca da originalidade passa 
pelas drogas, vestuário e comportamento. Atitudes extremadas na ânsia de marcar a diferença até mesmo com o 
comprometimento da própria vida (ZÍLIO, 1985, p.17) 
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Esta zona de exclusão e complementação que podemos observar entre 

impressionismo e fotografia foram apenas o início de um problema que tomaria 

muita atenção dos artistas na primeira metade do século XX. 

Se observarmos os movimentos modernos sob a perspectiva de sua 

relação com a indústria poderemos notar que em muitos casos a negação ou 

afirmação de procedimentos relacionados com a industrialização foram estruturais. 

Houve casos mais evidentes de afirmação das potencialidades industriais como o 

Construtivismo3, ou casos de difusão estética por meio da indústria como  no  

Neoplasticismo4 por meio de produção de mobiliário e uma revista, bem como o 

Futurismo em seu deslumbre com as máquinas. Mas, também, momentos em que 

a ação de agregar materiais ordinários ligados a reprodução industrial foram 

emblemáticos como, por exemplo, o papel da colagem na transição do Cubismo 

Analítico para o Cubismo Sintético. 

Esta polarização entre Arte e Kitsch no pós-modernismo. O conceito de 

kitsch, quando relacionado com a produção artística nas artes visuais, se relaciona 

diretamente ao vigoroso sistema de compreensão expresso por Clement Greenberg 

em seu texto Vanguarda e Kitsch
5
. A polarização da produção artística erudita e a 

produção visual com finalidades comerciais nos direcionam a uma perspectiva 

extremamente antagônica entre arte moderna e todos os outros produtos industriais 

que tomaram a atenção do grande público na urbanização e na industrialização no 

início do século XX. Se por um lado Greenberg em seu Pintura Modernista delimita 

como interesse dos artistas naquele momento uma profunda especialização de cada 

um dos meios artísticos em suas áreas de competência, de outro lado, cria para o 

kitsch um nicho de produção visual comercial onde as imagens poderiam longe de 

suas fontes e da sua historicidade, gerar produtos levianos meramente comerciais. 

                                                           
3
 O construtivismo não pretendia ser um estilo abstrato em arte nem mesmo uma arte, per se. Em seu âmago, era acima de 
tudoa expressão de uma convicção profundamente motivada de que o artista podeia contribuir para suprir as necessidades 
físicas e intelectuais da sociedade como um todo, relacionando-se diretamente com a produção das máquinas, com a 
engenharia arquitetônica e com os meios gráficos e fotográficos de comunicação.(STANGOS, 1997, p. 116) 
4
 O ano de 1917 foi também da famosa cadeira vermelha e azul desenhada por Gerrit Rietveld. Esta simples peça de mobiliário, 
obviamente derivada, como tipo, da cadeira-cama articulada vitoriana, proporcionou a primeira oportunidade para uma 
projeção da recém-formada estética neoplástica em tres dimensões reais. (STANGOS, 1997, p. 106) 
5
 O kitsch é o epítome de tudo que há de espúrio na vida de nossos tempos. O kitsch finge não exigir nada de seus 
consumidores além de seu dinheiro - nem mesmo seu tempo. A precondição do kitsch, uma condição sem a qual ele seria 
impossível, é a disponibilidade de uma tradição cultural plenamente amadurecida, de cujas descobertas, aquisições e 
consumada consciência de si pode tirar partido para seus próprios fins. Dela toma emprestado expedientes, truques, 
estratagemas, regras práticas e temas, converte-os num sistema e descarta o resto. (GREENBERG, 1997, p. 33) 
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Embora Adorno também tenha pensado um sistema de produção artística moderna 

onde arte erutida se contrapunha ao kitsch, cada vez mais Clement Greenberg vem 

se consolidando como o teórico que efetivamente cristalizou esta polaridade como 

eixo central de sua teoria formalista, e assim, chegando até  nossos dias como uma 

referência do pensamento crítico no modernismo. Mas, embora esta polarização 

entre arte e kitsch que se tornado um dos emblemas para compreensão do 

modernismo, segundo Greenberg e Adorno, temos indícios de que na tradição 

secular greco romana e no período pós-moderno, também, existam zonas 

fronteiriças entre arte e não-arte, ou ainda, entre procedimentos metodológicos 

recomendáveis ou não na produção artística.  

Para evidenciar melhor estes três momentos tão diversos da produção 

artística ocidental, ou seja, a produção fundamentada nas referências clássicas, a 

produção moderna e a produção pós-moderna, utilizaremos aqui como ferramenta, 

três paradigmas delimitados por Thierry De Duve em seu quando a forma se 

transformou em atitude - e além. Neste texto, De Duve aponta um paradigma 

fundamentado no legado greco-romano expresso na tríade "talento-métier-

imitação" onde a mimesis seria o grande objetivo do artista e, simultameamente 

seus parâmetros de qualidade tanto na produção quanto na transmissão/ensino das 

artes. Na tríade "criatividade-meio-invenção", De Duve aponta para um olhar 

convergente com Greenberg, apontando uma substituição radical de interesse na 

produção artística onde o meio artístico (pintura, escultura, desenho entre outros) 

tornam-se o próprio objeto de estudo de cada uma destas manifestações 

respectivamente. E, finalmente, na tríade "atitude-prática-desconstrução", De Duve 

aponta para o rompimento com o projeto moderno, a transdisciplinaridade como 

uma particularidade da produção posterior ao conceitualismo. 

 

O Kitsch como produto, o kitsch como sistema e a tríade "talento-

métier-imitação" 
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Nikolaus Pevsner em seu livro As academias de arte, aponta um 

antecedente curioso da relação entre original e cópia evocando o que, segundo ele, 

seria a mais antiga associação entre o nome de um artista e a palavra "acadêmia". 

Seria um emblema com a inscrição "Academia Leonardo da Vinci". A natureza deste 

emblema parece revelar muito mais que um simples impasse histórico mas, muito 

além disto, um antecedente no século XVI do que viríamos chamar de kitsch no 

século XX. O emblema que contém o nome de Da vinci não é historicamente 

comprovado como vinculado ao artista mas sim, aponta para o interesse de uma 

academia se nomear com um nome que agregasse valor a si. Este hiato entre a 

produção e a qualidade de Da Vinci e uma suposta academia afim com ele pode nos 

revelar um dado particular do que entedemos no século XX como kitsch,  ou seja, a 

noção de uma cópia ou de uma evocação disvinculada do seu objeto. Curiosamente o 

emblema citado por Pevsner era uma gravura. O fato de tal imprecisão entre o 

nome de Da Vinci e o nome da academia ter sido difundido e ter chegado até nós por 

um  meio de reprodução artesanal, aponta, em si, para uma outra afinidade 

revelevadora como o que convencionamos chamar de kitsch  no século XX, ou seja, 

o fato de um objeto reprodutível poder se distanciar muito mais da sua fonte, da sua 

produção, que objetos únicos como uma pintura, um desenho ou uma escultura. 

Podemos, ainda, identificar nesta evocação do nome de Da Vinci em uma gravura 

uma noção de qualidade vinculada com uma tradição sedimentada, o que parece tão 

intrínseco ao kitsch que conheceremos no século XX, nomeado por Greenberg.  

 No contexto brasileiro, se tornará comum a associação da palavra kitsch 

com as noções de brega e cafona, possivelmente pela publicação na década de 

1970 do livro O Kitsch de Abraham Moles. Neste livro, Moles apresenta uma série de 

características morfológicas do que ele chama de objeto kitsch. Há, ainda, em Moles, 

diversas caracterizações das tipologias de consumidores, de propriedades 

específicas do objeto kitsch, como a sinestesia, entre outras. Por um lado, esta 

caracterização do kitsch em Moles é muito mais restrita que o sistema vanguarda e 

kitsch de Greenberg e a polarização de alta cultura e cultura de massas de Adorno. 

Por outro lado, podemos compreender que há algo além aos sistemas de Greenberg 

e Adorno que podem ser observados no que convencionamos chamar de Kitsch 
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nestes autores. Para Moles, a produção do objeto kitsch não é necessariamente 

industrial e que seus processos não seriam fundamentados, nem simulacros de 

obras de arte. Em Moles podemos observar uma caracterização do kitsch como algo 

que "embeleza" com excessos. Enquanto Moles restringe sua caracterização de 

kitsch na produção de objetos ordinários, também, aproxima esta produção de 

mecanismos artesanais que convergem com objetos de artes dos períodos 

históricos do final do século XIX, tais como o Romantismo, bem como o Art Deco e o 

Art Noveau.  

Assim, ao observar a caracterização de kitsch em Moles, podemos observar 

um desejo de permanência dos motivos românticos na produção industrial da 

primeira metade do século XX. Esta produção industrial kitsch não seria um 

distanciamento temático e estilístico da arte de vanguarda como supunham 

Greenberg e Adorno mas um anseio estético de manutenção das temáticas florais, 

ordinárias e ligadas a natureza que caracterizaram momentos históricos como o 

romantismo mas, também, o Rococó e o Realismo. O kitsch, em Moles, se aproxima 

da operação metodológica de unir industria e temática românica que levaram ao 

célebre fracaso de Willian Morris em 1889 ao tentar promover uma feira internacial 

de produtos industriais que tentavam copiar o rebuscamento artesanal que havaim 

sido deixado de legado aos objetos ordinários pelo Rococó e pelo Romantismo. 

Vale, então, salientar que o paradigma do "talento-métier-imitação" 

estruturante do pensamento das belas artes pode ser observado como um sintoma 

do sistema tradicional em supor que a tradição seja a base, a referência e o 

parâmetro para uma produção qualitativa. Esta noção pode ser identificada em 

clement Greenberg em sua afirmação de que "todo kitsch é acadêmico e, 

inversamente, tudo que é acadêmico é kitsch" (GREENBERG, 1997, p. 107 ) 

 

A tríade "criatividade-meio-invenção", a industrialização e os 

antecedentes do kitsch 
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A tríade "criatividade-meio-invenção" que, segundo Thierry De Duve 

caracteriza a formação dos artistas na modernidade pode nos ajudar compreender 

uma das noções mais estruturais para o sistema kitsch. A noção de meio como 

tema, ou seja, o fato de que a arte moderna tenha tido em seus meios o seu tema é 

encontrada, também, em Clement Greenberg, particularmente expressa no texto 

Pintura Modernista (xxxx). Inversamente, corromper os meios tornou-se uma das 

operações mais comuns no sistema de produção kitsch. Segundo a teoria formalista 

de Greenberg, os artistas modernos apontam para o encontro de obras que 

identificam particularidades da pintura para pintar, da escultura para produzir obras 

tridimensionais e assim por diante. Esta noção, foi, também, estruturante para a 

fundamentação de uma escola paradigmática no modernismo, a Bauhaus. Mesmo 

sem ter sido uma escola de arte, muitos artistas sintonizados com o espírito 

moderno criaram ali seus sistemas de ensino, conferindo a Bauhaus uma atmosfera 

de pesquisa muito particular onde o respeito à matéria-prima, aos meios e às 

funções dos objetos eram norteadoras da produção. De forma complementar, a 

atenção dada na Bauhaus às particularidades do meio e dos materiais evidenciam o 

quanto as estatégias da produção do ojeto kitsch era antagônica, ou seja, a 

negligência do kitsch com as referências históricas como aponta Greenberg e 

Adorno eram, ainda, negligência com os próprios materiais. Enquanto a Bauhaus 

norteava a produção em uma relação respitosa entre forma e função, o kitsch nasce 

e se desenvolve a partir do pressuposto que madeira poderia iludir ser metal, metal 

poderia iludir ser madeira e assim por diante. Assim, podemos afirmar que a 

operação de kitschização pode ser observada além da desarticulação entre imagem 

e contexto, as operações do kitsch podem ser observadas, também na 

desarticulação dos próprios materiais utilizados. Esta relação conflituosa entre  arte 

e kitsch, entre originalidade e simulacro, que ficaram tão evidenciadas na Bauhaus 

por meio do binômio forma-função tem seu contraponto. O problema da relação 

orginal-simulacro, autencicidade de materiais x falsificação, surge bem antes do 

século XX, da nomeação do kitsch por Greenberg, nos primeiros contatos que arte 

tenta estabelecer como a indústria. Vejamos abaixo Pevsner apresentando algumas 

intruções de Laborde aos seus alunos: "E esses produtos deviam ser da mais alta 

qualiade, como que Laborde se referia à "autenticidade dos materiais" (nada de 
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papier-mâchê imitando pedra, de ebonite simulando madeira entalhada, e coisas 

semelhantes), a desenhos plausíveis (nada de desenhos que criam a ilusão de 

buracos cavados no tapete)" (PEVSNER, 2005 p.293). Antes ainda de Laborde, 

Semper em 1851, escreve um manual de parâmetros para industrialização sob o 

título de "Ciência, indústria e arte" onde defende o uso sensato da máquina, 

desaprovando que a máquina possa imitar tudo e dar às coisas uma aparência de 

ser o que elas não são. (PEVSNER, 2005, p.294) 

Assim, podemos observar para além do sistemas de polarização entre arte 

e kitsch de Greenberg e de Adorno, que há uma polarização anterior ao 

modernismo, ligada a industrialização mas que correspondem a um aspecto 

praticamente ético seja do artista, do artesão em permitir que cada material se 

apresente por si mesmo. Este caráter de responsabilidade com o olhar seja do 

público ou do consumidor está intimamente ligado a possibilidade de a arte e os 

produtos visuais formarem olhar, simultaneamente, a uma formação de 

conhecimento sobre os materiais ordinarios, suas potencialidades e limitações.  

 

A década de 1960, a arte, a indústria e o kitsch. 

 

Quando Clement Greenberg enumera em seu "Vanguarda e Kitsch" 

exemplos de objetos característicos, ele coloca logo no início de sua lista as capas 

de revista. Quando Andy Warhol transfere uma fotografia de Marilyn Monroe para 

uma serigrafia ele sintetiza uma operação muito própria da década de 1960. Os 

objetos ordinários em suas cores, formas e variações, bem como as imagens que 

povoam as revistas passam a integrar o repertório de artistas pós-duchampianos 

que irão deflagrar uma verdadeira revolução mundial. Diversos países no mundo 

tiveram artistas na década de 1960 que utilizaram meios visuais da cultura de 

massa para produzir obras: a arte pop americana, arte pop britânica, a nova 

figuração francesa, a nova figuração brasileira, a arte póvera italiana, entre outros. 

Estes movimentos tiveram em comum romper com o antagonismo entre alta cultura 

e cultura de massa, tão caro para o sistema arte x kitsch de Greenberg. No entanto, 
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mantiveram, todos eles, uma noção extremamente conservadora de que uma 

imagem, uma pintura, estaria na parece; um objeto, uma escultura, no chão e 

mesmo emcima de um pedestal. 

 

Atitude-prática-desconstrução e a recuperação do kitsch 

 

Thierry De Duve afirma que "ainda que mal compreendida e assimilada, a 

desconstrução se tornou aparentemente, nos anos 80, um método para produzir e 

ensinar arte ele se refere a um dos relfexos do conceitualismo" (DE DUVE, 2003, 

p.104), legado da Arte conceitual que rompe com duas carcterísticas estruturais das 

artes visuais: 

 

Uma forma de arte visual baseada na destruição das duas principais 

características da arte tal como ele chegou até nós na cultura ocidental, ou 

seja, a produção de objetos que pudessem ser vistos e o olhar 

comtemplativo, propriamente dito? (WOOD, 2002, p. 6) 

 

Sabemos que a Arte conceitual, e seu principal legado, o conceitualismo, 

teve como ponto de partida uma ação de Marcel Duchamp, retirando um objeto 

ordinário de seu uso e colocando no contexto e no status de objeto de arte, em seus 

ready-mades. O conceito de ready-made de Duchamp havia sido, em 1917, uma 

operação antagônica à que produzia o kitsch. Enquanto o kitsch se apropriava de 

obras de arte para colocá-las no contexto industrial, o ready-made operava ao 

contrário. A importância de Duchamp e de sua operação é sempre muito bem 

destacada: 

 

Depois do "ready-made"de Duchamp, a arte nunca mais voltou a ser a 

mesma. com ele, o ato criativo foi reduzido a um nível espantosamente 

rudimentar: à decisão singular, intelectual e largamente aleatória de 

chamar "arte' a este ou aquele objeto ou atividade. Duchamp deu a 

entender que a arte podia existir fora dos vículos convencionais e 

"manuais" da pintura e escultura, e para além das considerações de 
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gosto; seu ponto de vista era que a arte relacionava-se mais com as 

intenções do artista do que com qualquer coisa que ele fizesse com as 

próprias mãos ou sentissse a respeito da beleza. (STANGOS, 1997, P.182) 

 

Este campo de produção artística, deixado como legado por Duchamp e pelo 

conceitualismo, amplia radicalmente os meios artísticos agregando, inclusive, os 

objetos ordinários do cotidiano e os objetos e processos industriais que vinham 

entrando em conflito com a produção estrita de arte desde o século XIX. Faziam isto 

de uma forma bem diferente do que havia sido feito na década anterior, nos anos de 

1960, porquê tanto Marcel Duchamp quanto os artistas que passaram a propor 

obras de base conceitualista deixavam de lado o caráter retiniano da obra, focavam 

na produção de conceito, liberados de pensar a obra de forma estética. Este 

fortalecimento da teoria implica em, também, ampliar o repertório de autores, de 

áreas de conhecimento e de perspectivas sobre o que faziam. Gradativamente a 

ampliação de possibilidades da produção vão se aproximando e exigindo novas 

teorias, se aproximando de outros campos teóricos que passaram a compor o 

pensamento dos artistas e, consequentemente, a produção artística. A teoria da arte 

passa a conviver como obras e proposições artísticas que não cabiam mais nas 

formas tradicionais de crítica, teoria e historicização na medida que não se 

amparavam mais nas noções morfológicas de objeto de arte como uma pintura, 

uma escultura e um desenho: 

 

E sua "arte como idéia" foi decomposta e desdobrada em arte como 

filosofia, como informação, como linguística, como matemática, como 

autobiografia, como crítica social, como risco de vida, como piada e como 

forma de contar histórias (STANGOS, 1997, P.183) 

 

De forma bastante emblemática o texto de Joseph Kosuth, "Arte depois da 

filosofia" de 1969 aponta, ainda, para uma relação de antagonismo entre a arte e 

kitsch: 

 

Proponho então que aqui repousa a viabilidade da arte. Numa época em 

que a filosofia tradicional é irreal por causa de suas suposições, a 
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habilidade da arte em existir vai depender não só de não executar um 

serviço- como entretenimento, experiência visual (ou de outro tipo) ou 

decoração - , o que é algo substituído facilmente pela cultura e tecnologia 

kitsch, mas também vai permanecer viável por não assumir uma postura 

filosófica; pois no caráter único da arte está a capacidade de permanecer 

alheia aos julgamentos filosóficos. É nesse contexto que a arte 

compartilha similaridades com a lógica, a matemá- tica e também com a 

ciência. Mas enquanto os outros esforços são úteis, a arte não é. Na 

verdade, a arte existe apenas para seu próprio bem. (KOSUTH apud 

FERREIRA, 2006, p.225) 

 

No trecho acima podemos observar que, ao mesmo que tempo que Kosuth 

ainda propõe um espaço deslocado para o kitsch em relação à arte, também, 

desloca a arte em relação a sua morfologia tradicional, ou seja, desvincula a noção 

estética tradicional de que um objeto de arte deva ser uma pintura ou uma 

escultura: 

 

Suponho que meu primeiro trabalho "conceitual" foi o Leaning glass, de 

1965. Ele consiste em uma chapa de vidro qualquer, de l ,S m, para 

serrecostada em qualquer parede. Logo depois disso, interessei-me pela 

água, por causa de sua qualidade incolor e informe. Usei água de rodas as 

maneiras que pude imaginar- blocos de gelo, vapor de aquecedor, mapas 

com áreas de água usadas em um sistema, coleções de focos de carrões-

postais de quedas-d'água, e assim por diame, acé 1966, quando mandei 

fazer uma cópia focoscácica da definição da palavra "água" no dicionário, o 

que era para mim, naquela época, uma maneira de simplesmente 

apresentar a idéia de água. Eu já havia usado a definição do dicionário 

uma vez, antes, no final de 1965, em uma peça que consiscia em uma 

cadeira, uma ampliação fotográfica da cadeira levemente menor- que eu 

coloquei na parede perto da cadeira- e uma definição da palavra "cadeira", 

que eu pendurei na parede perto da cadeira. Aproximadamente na 

mesma época fiz uma série de trabalhos que diziam respeito à relação 

encre palavras e objetos (conceicos e aquilo a que eles se referiam). 

Assim como uma série de trabalhos que só existiam como "modelos ": 

formas simples - tais como um quadrado de um 1,5m com a lnformação 

de que deveria ser pensado como um quadrado de 30cm; e outras 
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tentativas simples de "desobjetivar" o objeto.(KOSUTH apud FERREIRA, 

2006, p.225) 

 

Assim, ao mesmo tempo que Kosuth criou distinções radicais em relação à 

tradição morfológica da arte, diferenciando a produção da arte conceitual em relação 

à toda produção moderna e tradicional que entendia como arte a pintura e a 

escultura, ele abriu, simultaneamente, caminho para que o fortalecimento do 

pensamento conceitual sobre o objeto de arte tomasse para proposições artísticas, 

objetos e processos ligados ao mundo ordinário. Este mundo ordinário, sabemos, 

povoado por objetos, incluindo, os que convencionamos chamar de kitsch. 

Este texto célebre e que participou da formação de todas as gerações 

posteriores de artistas contemporâneos traz, ainda, uma noção que será 

intensamente desenvolvida nas décadas seguintes. Junto com a liberação da arte 

em relação aos parâmetros tradicionais morfológicos, pudemos observar o 

descolamento das teorias estéticas para leitura das obras. A aproximação dos 

artistas com o entendimento que o melhor que arte poderia fazer seria agregar 

novas possibilidades ao próprio conceito de arte abre espaço para uma nova forma 

de teoria. Depois da arte conceitual nenhuma teoria estética poderia dar conta de 

estabelcer conexões entre esta produção não-morfológica, articulando -a com os 

meios tradicionais, com as teorias tradicionais e, sobretudo, com o olhar formalista 

que imperava na crítica pós segunda guerra mundial, cujo expoente mais célebre 

tenha sido Clement Greenberg, sistematicamente desconstruído por Kosuth. 

Este conjunto de fatores libertários em relação a teoria, aos meios e aos 

métodos das artes visuais impactaram profundamente nas gerações posteriores. 

Entre outros reflexos, na década de 1980, dois autores começam a trabalhar em 

uma idéia muito próxima: o fim da história da arte. Tanto Hans Belting quanto Arthur 

Danto identificam que junto com o fim do modernismo havia, também, chegado ao 

fim a noção narrativa da arte que vinha acompanhando a tradição ocidental, junto 

com o fim da narrativa, o fim de algumas exclusões étnicas, técnicas e, a 

polarização tão característica do moderninsmo que diferenciava radicalmente arte e 
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kitsch. Belting aponta para uma arte ocidental narrativa entre 1400 d.C e a década de 

80, deixada de lado junto com outras exclusões, dentre elas o kitsch:  

 

O kitsch pressuões a arte, assim como esta se distancia do kitsch. Mas 

como, se a própria arte se alocou no kitsch, introduzindo-o desse modo na 

história da arte pela porta dos fundos? Já começam a desaparecer antigas 

distinções com as quais se podiam definir valores. Nisso havia uma das 

melhores descrições do kitsch, de que imitava a arte sem ser arte. Hoje, 

porém, parece predominar o contrário: a arte (aparentemente) imita o 

kitsch para convencer a sim mesma (e aos outros) de que, não obstante e 

por isso mesmo, é arte e permanece arte, ou seja, uma manobra 

arriscada que exige muita perspicácia do cronista que a acompanha. 

(BELTING, 2012, p.140) 

 

Esta recuperação do kitsch pela arte contemporânea se dará de uma 

maneira tão vigorosa que há autores que identificam no cerne dos procedimentos 

metodológicos de artistas, um movimento de aproximação. Hal Foster, em seu 

Recodificação, publicado originalmente em 1985 e, no Brasil, em 1996, observa  

semelhanças com o kitsch em um dos dois tipos de pós-modernismo. Para Hal 

Foster, há um pós-modernismo de vínculo pós-estruturalista que "assume a morte 

do homem" e um outro neoconservador, associado por ele com o kitsch:  

 

Na arquitetura, essa prática tende ao uso da ordem pop-clássica à 

maneira camp para decorar a habitação usual (por exemplo, Charles 

Moore, Robert Stern) e, na arte, tende ao uso de referências hstoricistas 

kitschizadas para mercantilizar a pintura usual; na verdade, o clássico 

retorna em geral como pop, a arte histórica como kitsch. (FOSTER, 1996, 

p.168) 

 

Dentre as recuperações mais contundentes do kitsch na arte 

contemporânea podemos apontar para um catálogo, produzido na curadoria que 

Rosalind Krauss e Yve Alain Bois para uma exposição realizada em 1996 no Centro 

de Artes Georges Pompidou em Paris. A exposição e o catálogo originais nomeados 

de L 'Informe: mode d'emploi [Sem forma: modo de usar], os curadores criam um 
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novo olhar para a primeira metade do século XX. Organizam o catálogo em um olhar 

retrospecto, segundo algumas categorias: materialismo de base, horizontalidade, 

pulsação, entropia. Na categoria de horizontalidade, o kitsch aparece com uma 

dignidade original. De forma distinta ao que estamos habituados, ali, o kitsch parece 

parte integrande de um grande sistema de homogeneização cultural, longe dos 

limites definidos entre alta cultura e cultura de massas. Neste catálogo, o kitsch é 

parte de um repertório possível, e plausível, para os artistas que de uma forma 

"depois da história da arte" e "depois da filosofia" pode revelar mais sobre a 

humanidade por trás da arte e das cordinhas dos museus que separam obras de 

público, do que suporíamos quando Clement Greenberg detectou e nomeou este 

fenômeno. Rosalind Krauss e Yve Alain Bois apontam pra o caso de Bataille que se 

remete a alguns trabalhos de André Masson, Jacques Lipchitz, Juan Gris de forma a 

sublimar suas proximidades com o kitsch, sem ter para isso, criado ou se remetido 

nenhuma categoria ligada ao mal gosto. Da mesma forma, assinalam, em artistas 

reconhecidamente importantes para as vanguardas modernas, uma relação muito 

próxima com o que seria chamado por Greenberg ou Adorno de kitsch: 

 

Lucio Fontana estava imerso na cultura kitsch desde a infância (seu pai 

era escultor especializado em monumentos funerários, suas obras de 

juventude eram esculturas art déco) e nunca cortou essas ligações (até o 

fim, ele cumpriu todos os compromissos de interiores de cinema, portas 

de catedral e jóias). Suas primeiras obras originais, por volta de 1930, 

eram esculturas policromadas, violando assim um tabu que tinha estado 

em vigor pelo menos desde Johann Wickelmann (existiam várias 

exceções na arte moderna antes, da cerâmica de Gauguin, a série de 

vidros de absinto de Picasso, as construções de Katarzyna Kobro, Os 

mobiles de Calder -, mas cada vez era uma questão de testar os 

respectivos limites da escultura e da pintura em relação um ao outro, o 

que era a menor das preocupações de Fontana
6
 (T. do A.) (KRAUSS & 

BOIS, 1997, p.120, tradução nossa) 

                                                           
6
 Lucio Fontana was immersed in kitsch culture since childhood (his father was "commercial"scuptor who specialized in 
funerary monuments his own, youthful works were art deco sculptures) and he never severed these links (up to the end, he 
fulfilled every official or commercial commission, from movie theater interiors to cathedral doors to jewelry). His first original 
works, around 1930, were polychrome sculptures, thus violating a taboo that had been in place at least since Johann 
wickelmann (there were several exceptions in modern art before Fontana - Gauguin's ceramics, Picasso's series of absinthe 
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Assim, as gerações de artistas que vem sendo formados no que Thierry De 

Duve chamou de paradigma da desconstrução, ou seja, em processos que 

intensionam desconstruir os paradigmas moderno e da tradição acadêmica, 

portanto, direcionados para produção e a teria da arte contemporânea, terão a partir 

da leitura de Krauss e Bois, de Hal Foster e de Belting, um olhar sobre o kitsch que 

o integra um conjunto de exclusões que foram realizadas ao longo da primeira 

metade do século XX. Da mesma forma que arte étnica, arte ameríndia foram 

deixadas de lado na história da arte moderna, o kitsch, também, fora excluído como 

manifestação cultural.  

As potencialidades da sua absorção, bem como da releitura que fazemos 

hoje do nosso passado poderão nos levar a novas conexões, a novas formas de 

compreender tal fenômeno. 

Vale ainda observar o kitsch como permeado por dois aspectos principais: 

um primeiro ligado a um problemas bem mais amplo relacionado com questões da 

arte-indústria, ou seja, ligado ao quanto cada movimento, período ou artista 

absorveu mais ou menos, recalcou ou problematizou produtivamente as 

potecialidades que a industrialização ofereceu como potencialidade expressiva e 

conceitual. E um segundo aspecto ligado a algo que poderíamos chamar de ética, ou 

seja, o quanto os trabalhos de arte podem servir para formação de um olhar, para 

codificação da visualidade cotidiana. Este segundo aspecto seria a pior invenção do 

kitsch, ligado a própria etmologia da palavra em alemão-verkitschen
7
- uma forma 

de "trapaça" de transformar móveis velhos em novos por meio de uma camada 

superficial de tinta. Uma ação de falsificação sobre a que Laborde já alertava seus 

alunos no século XIX, um problema bem anterior à criação do binômio forma-função 

pela Bauhaus. Este aspecto falsificador do kitsch caminha junto com o aspecto 

"alegre" ou de "arte da felicidade" como Abraham Moles subtitula seu livro sobre 

kitsch. Assim, ele corrompe algo que a arte moderna deixou de muito valioso para 

arte contemporânea: a relação arte-vida. Se o fato de arte moderna ter levado as 
                                                                                                                                                                          
glasses, Katarzyna Kobro's constructions, Calder's mobiles - but each time it was a question of testing the respective limits of 
sculpture and painting in relation to each other, which was the least of fontana's concerns). 
7
 Verkitschen, quer dizer trapacear, receptar, vender alguma coisa em lugar do que havia sido combinado. Neste sentido, 
existe um pensamento ético pejorativo, uma negação do autêntico. (MOLES, p. 10, 1975) 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

29 
 

esculturas a descerem dos pedestais; as pinturas a saírem das molduras foi sob o 

pretexto de se aproximar da vida, sair do campo isolado idealizado que lhes cabia na 

arte da tradição greco-romana e que acompanhou até meados do século XX. Quando 

o kitsch é recuperado como linguagem industrial, como linguagem "leve" e por 

vezes divertida, carrega junto este aspecto de simulacro sobre materiais, sobre 

processos e sobre efeitos da matéria. Desta forma, a recuperação do kitsch no pós-

modernismo pode, junto com ela, corromper um dos aspectos mais valiosos da arte 

contemporânea: sua veracidade e a formação do olhar de um público que tenha na 

arte, ou que pudesse ter na arte, seu único contato com a verdade da vida dos 

materiais, com o peso do metal, a leveza do papel, a rigidez do aço.  
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O projeto, o acaso e o pensamento gráfico no trabalho com a xilogravura 

na escola 

 

Carla Juliana Galvão ALVES1 

Eduardo Luis SANTILLI Jr 2 

 Fernanda Lopes PEDRO3 

(UEL) 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das reflexões produzidas 

em uma pesquisa-ação realizada com crianças e adolescentes de uma escola 

pública em Santa Margarida, PR. Guiamo-nos pelas seguintes problematizações: 

quais as contribuições e os desafios do trabalho com a xilogravura em sala de aula e 

de que modo ele pode contribuir com o pensamento gráfico infantil? Em que medida 

esses desafios tornam os alunos mais capazes de construir e expressar-se em 

artes plásticas e visuais? As ações envolveram procedimentos, ferramentas e 

conceitos específicos da xilogravura, nem sempre familiares no contexto escolar. As 

transformações pelas quais passa o desenho, desde projeto inicial à impressão, 

mobilizaram importantes questionamentos em sala de aula, impulsionando a 

elaboração de conhecimentos e percepções a respeito dos processos de criação em 

arte. 

 

Palavras-chaves: Ensino de arte, xilogravura, desenho infantil, processos 

de criação. 

 

 

                                                           
1 Docente no Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina, coordenadora da pesquisa à qual se vincula 
este trabalho, realizada com incentivo financeiro do Instituto Arte na Escola.  
2
 Estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina, e colaborador bolsista no Projeto 
de Extensão Arte na Escola: Renovando Caminhos para a Formação Contínua de Professores de Arte, cadastrado na Pró-
reitoria de Extensão desta universidade, em convênio com o Instituto Arte na Escola. 
3
 Estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina, e colaboradora bolsista no 
Projeto de Extensão Arte na Escola: Renovando Caminhos para a Formação Contínua de Professores de Arte, cadastrado na 
Pró-reitoria de Extensão desta universidade, em convênio com o Instituto Arte na Escola. 
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Uma breve apresentação de nosso percurso 

 

Este trabalho resulta de uma pesquisa-ação realizada no âmbito de um 

projeto de extensão que tem por objetivo promover a formação continuada de 

professores de Arte. Parte, portanto, do pressuposto de que os professores são 

também pesquisadores e construtores do conhecimento a partir da reflexão crítica 

sobre a própria atividade docente na escola. Arroyo (2011), Schön (1995), Gómez 

(1995), Tardif (2007), Marquesin (2003) e Nóvoa (1995) são alguns dos autores que 

abordam a problemática da aprendizagem que se dá na prática e pela prática, dado 

que o saber docente não se resume aos processos mentais e informações 

adquiridas na formação acadêmica. O saber docente, conforme Tardif (2007) é 

também de natureza experiencial, curricular e profissional e está intimamente 

relacionado à pessoa do professor e à sua identidade, e elaborado na interação com 

os mais diversos grupos de convívio, em instâncias que vão muito além dos espaços 

formais da educação. 

A realidade educativa e, mais especificamente, a situação de sala de aula é 

bem mais complexa do que as teorias podem prever ou explicar. Aqui os saberes 

adquiridos na formação acadêmica são mobilizados: testados, revisados, 

modificados, abandonados ou valorizados, ao serem confrontados na prática e 

postos em uma relação dialética com os valores, crenças e representações. Assim, 

da observação e reflexão sobre tais situações cotidianas produz-se um tipo de saber 

e saber-fazer diverso do conhecimento produzido academicamente, o que aponta 

para a importância de oportunizar situações em que o professor possa refletir sobre 

a reflexão-na-ação. Como propõe Schönn (1995, p. 83): “[...] após a aula o professor 

pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na 

eventual adopção de outros sentidos”.  

No trabalho em questão, o conjunto de pesquisadores foi composto por dois 

professores universitários, um técnico em gravura e quatro estagiários do curso de 

graduação em Artes Visuais4, e nove professores de Artes da Educação Básica, 

                                                           
4 Esta equipe faz parte do referido projeto de extensão. 
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organizados em dois grupos que atuaram de forma paralela. O primeiro grupo atuou 

diretamente na escola, e foi composto pela equipe universitária e um professor de 

Artes da Secretaria Estadual de Educação, que foi o ministrante das atividades junto 

aos estudantes.  

Nosso objetivo era buscar respostas às seguintes questões: Como o 

trabalho com gravura pode contribuir com a produção artística de alunos de uma 

escola pública pertencente a um pequeno distrito com pouco acesso a ações e 

produções artístico-culturais? Que estratégias poderiam contribuir com ampliação 

do repertório cultural destes alunos, inter-relacionando a cultura local e a arte 

brasileira? Quais são os desafios colocados pela produção de uma xilogravura? Em 

que medida esses desafios tornam os alunos mais capazes de “construir, expressar 

e comunicar-se em artes plásticas e visuais”? No trabalho aqui apresentado 

ajustaremos nosso foco de análise para as contribuições do trabalho com a 

xilogravura para o desenho e a produção gráfica em sala de aula. 

O trabalho foi realizado em uma escola pública5 e envolveu 25 estudantes 

do nono ano do Ensino Fundamental, que participaram de oficinas de xilogravura 

realizadas quinzenalmente no período da tarde. São adolescentes que pertencem a 

uma comunidade com graves problemas de desigualdades e exclusão social. O 

insucesso e evasão escolar atingem uma grande parcela de alunos e são múltiplas 

as suas formas sucessivas de repetência e abandono escolar. Vivem em um 

ambiente social e cultural que não oferece opções de acesso a bens culturais. O 

contato com a arte fica restrito à sala de aula, com pouco espaço para a 

experimentação e produção artística/estética. A escola conta com poucos recursos 

materiais e didáticos para trabalhar com conteúdo de Arte, embora esteja sempre 

aberta e receptiva a projetos, oficinas e/ou aulas que chamem a atenção dos alunos 

e despertem um certo prazer em estar na escola.  

Essa realidade justifica a nossa escolha por essa escola e a opção de 

trabalhar com xilogravura, pois apesar de sua abrangência e relevância no campo 

da produção cultural da humanidade, a gravura nem sempre é abordada na sala de 

                                                           
5
 Trata-se do Colégio Estadual Presidente Vargas, do Distrito de Santa Margarida, município de Bela Vista do Paraíso-PR. 
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aula.  Enquanto linguagem gráfica, requer, por um lado, uma organização de 

elementos visuais, ferramentas, materiais e procedimentos de caráter bastante 

técnico, nem sempre acessíveis na escola. Por outro, enquanto manifestação 

artística, envolve a expressão de singularidades, e reúne diversos elementos da 

cultura que revelam uma força integradora entre as demais atividades escolares, a 

saber, antropologia, literatura, história etc. Portanto, partimos da gravura como 

meio de potencializar a expressão de subjetividades singulares; valorizar a 

concentração do trabalho com as mãos e o corpo para pensarmos nos processos de 

criação artística, de inserção da arte contemporânea nas escolas, e de valorização 

da cultura onde se situam. 

A intervenção realizada na forma de oficinas foi organizada em três grandes 

eixos, trabalhados de forma articulada: os trabalhos práticos envolvendo os 

procedimentos técnicos da gravura; o desenho de observação; e o contato, a leitura e 

a análise da produção de artistas gravadores.  

No que diz respeito às atividades do primeiro eixo, envolveu não apenas os 

procedimentos tradicionais da xilogravura, como a gravação e a impressão, mas 

também a criação e o planejamento gráfico.  

Outra importante dimensão do trabalho foram os desenhos de observação, 

realizados principalmente em uma praça6 que fica ao lado da escola e em uma 

visita feita ao campus e à sala de Gravura da Universidade Estadual de Londrina.  

Por fim, procuramos criar situações que privilegiassem a investigação de 

técnicas, processos e linguagens desenvolvidos por artistas gravadores por meio de 

observações e análises de imagens e documentários, a fim de contribuir com a 

compreensão da dinâmica e da natureza dos processos criativos em arte, nos quais 

o acaso e a materialidade desempenham papel importante. O contato com essa 

produção foi também uma forma de ampliar o repertório cultural destes estudantes 

que têm pouco acesso aos bens culturais.  

                                                           
6
 A Praça Carmela Dutra, se localiza em frente ao colégio, e tem um significado especial para a comunidade escolar, pois, 
desde sua construção em 1959, é um referencial para a cidade. A princípio, foi palco de grandes e diferentes tipos de encontro, 
desde apresentações musicais e encontros de namorados a comícios. Era comum as pessoas virem dos sítios e fazendas 
vizinhos onde trabalhavam para o passeio na praça. Ali eles sentavam ou ficavam caminhando, dando voltas, até o momento 
de retornarem. Era e ainda é um local de diversão e motivo de lendas urbanas. 
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Neste trabalho optamos por enfocar o desenho e os processos de criação 

em gravura, enfatizando principalmente os aspectos relativos aos dois primeiros 

eixos. 

 

Lidando com a materialidade na xilogravura: limites e 

possibilidades. 

 

A xilogravura tem procedimentos, ferramentas e conceitos muito específicos e 

nem sempre familiares no contexto escolar. Embora não tenha sido nosso objetivo 

valorizar a técnica por si mesma, boa parte do tempo foi dedicada a questões a ela 

relacionadas. Ao longo do percurso, pudemos observar que esse contato permite 

aprendizagens e compreensões muito significativas em relação aos processos de 

criação em arte. Como observa Bachelard (1986, p. 53):  

 

A gravura, mais do que qualquer outro poema, remete-nos ao processo 

de criação. O mistério da luta entre mão e matéria acompanha essa 

vontade do gravador em ir ao minúsculo das coisas, provocando a 

competição da matéria negra e da matéria branca, entre o sim e o não, 

entre a luz e a cor. 

 

As transformações pelas quais passa o desenho no processo de 

transposição do papel para a matriz e novamente para o papel no momento da 

impressão, o embate com a dureza da madeira, o domínio da goiva, o risco não 

planejado, o “erro”, a mancha, são questões que perpassam todo o percurso, 

geradoras de conhecimentos e percepções a respeito dos processos de criação em 

arte.  

  Assim, iniciamos o projeto com uma pequena exposição com gravuras, 

desenhos, fotografias e pinturas na parede da sala logo no primeiro encontro com 

os estudantes. Selecionamos dez obras do acervo particular do professor de 
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gravura7, pensando que seria interessante oportunizar a esses alunos o contato com 

obras originais (não apenas reproduções), já que isso raramente é possível. Talvez a 

moldura e a organização em forma de exposição pudessem gerar novos modos de 

olhar e perceber.  

No centro havia várias matrizes de xilogravura já gravadas, que o professor 

ministrante apelidou de “objetos estranhos”, e pediu para que cada aluno 

escolhesse uma e olhasse para aquele objeto como se fosse um pesquisador ou 

investigador. Que objeto é esse? Alguém já conhecia? Para que serve? Como foi 

feito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Faziam parte desta pequena exposição: um desenho e duas gravuras em metal de Marcello Grassmann, duas serigrafias de 
Lygia Eluf, uma xilogravura de Juliano Siqueira, uma xilogravura de Carol Sobreira, uma aquarela sobre papel de Emanuel 
Monteiro, uma composição em técnica mista (impressão de gravura em metal e pintura) de Elias Andrade, e uma fotografia 
em preto e branco produzida por um aluno do curso de graduação. 

Imagens 1,2 e 3 – Exposição de gravuras, pinturas e desenhos realizada no primeiro encontro. 
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Distribuímos ‘post its’ para os alunos, e o professor pediu que 

identificassem as xilogravuras dentre os “quadros” da exposição, ou seja, aqueles 

que tivessem sido produzidos por um objeto como aquele que eles tinham nas mãos 

(a matriz de madeira).  Isso os levaria a olhar atentamente para cada uma delas, 

procurando encontrar “pistas” que os ajudassem a identificar a técnica em questão 

e/ou diferenciá-las das outras, tais como a presença ou ausência de marcas, 

texturas ou cores. 

Ainda neste dia, fizeram uma primeira impressão dessas matrizes já 

gravadas, com o mesmo objetivo da atividade inicial, ou seja, familiarizar-se com os 

procedimentos técnicos específicos por meio da experimentação, antes de qualquer 

abordagem teórica. Aqui foi possível perceber, ainda que de forma intuitiva, alguns 

princípios básicos da gravura, como o espelhamento da imagem, as marcas 

deixadas pela textura da madeira, os registros da pressão feita pela colher de 

madeira (que usamos em substituição à prensa) na matriz ou desta no papel, as 

manchas e sua relação com o processo de entintagem ou de impressão. 

Esse primeiras percepções foram balizadoras no momento da gravação de 

suas próprias matrizes, contribuindo com o planejamento gráfico e o pensamento 

sobre o desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontros seguintes trabalhamos usando novas matrizes feitas por 

eles, a partir de desenhos de observação. Iniciamos o processo de gravação na 

Imagens 4 e 5 – Entintamento e impressão da matriz.  
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matriz com as orientações sobre segurança
8
. Durante os trabalhos, percebemos que 

eles trabalhavam concentrados, manipulando as ferramentas com bastante cuidado 

e alguma habilidade, apesar das naturais dificuldades iniciais.  Em meio ao silêncio, 

iam surgindo alguns questionamentos: Qual goiva utilizar para não “estragar” o 

desenho? Como fazer para a linha não sair torta?  Para que servem as goivas 

redondas? E algumas perguntas muito interessantes como, por exemplo: E se eu 

riscar errado o meu desenho? O professor devolvia com outras perguntas: O que é 

um erro no desenho? Será que ao riscar errado você não poderia criar uma nova 

forma ou novo sentido para o seu desenho? O aluno pensou um pouco e disse: 

Posso inventar outro desenho com o risco?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos momentos destinados à impressão, cada aluno entintou e imprimiu 

seu próprio trabalho, pendurando-o no varal que improvisamos em uma pequena 

sala. Todo esse processo que inclui a limpeza da tinta e dos materiais, o cuidado 

com o manuseio das ferramentas, e termina no momento de pendurar os trabalhos 

num varal faz parte do aprendizado da gravura.  

 

                                                           
8
 Utilizamos um suporte de madeira confeccionado especialmente para apoiar a matriz e evitar acidente com as goivas. 
Quando o aluno apresentava dificuldade em riscar o desenho, era orientado a se levantar e movimentar o corpo para melhor 
posicionamento das mãos e facilidade em utilizar as goivas. Todos os passos das atividades foram orientados e 
acompanhados pela equipe do projeto, tanto para que não acontecesse nenhum acidente, como para ir respondendo os 
questionamentos e hesitações que iam surgindo. 

Imagens 6 e7 – Gravação do desenho na madeira.  
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Os alunos ficaram muito felizes ao ver o resultado impresso no papel! Esse 

momento é sempre muito esperado, quase mágico. Como também observou Luise 

Weiss: 

 

O momento da impressão, quando levanta-se a folha de papel, possui um 

aspecto "mágico", ou seja, por mais que planeje, a visualização contém 

uma surpresa, um suspense: o que será que ficou impresso no papel? Ou 

então, como ficou a impressão? As crianças denominam muitas vezes a 

monotipia como "desenho surpresa", o que vale tanto para o público 

infanto-juvenil como o adulto. Evidentemente, existe um planejamento 

prévio. Não estamos nos referindo a um acaso qualquer, a uma situação 

caótica, mas antes, estamos num território no qual alguns improvisos 

convivem e são integrados ao projeto artístico (WEISS, 2003, p. 22). 

 

Imagem 8 – Crianças entintando a matriz durante o processo de impressão. 
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O trabalho de produção em xilogravura com os alunos teve ainda alguns 

desdobramentos como a frotagem, a impressão em cores e a interferência com tinta 

sobre gravuras impressas. Aprenderam também a fazer a enumeração dos 

"estados" de gravação, o que são tiragens, provas de estado, prova final, etc. 

Em alguns momentos retomávamos um impresso sobre gravura elaborado 

por nós, contendo um pequeno glossário, e solicitávamos aos alunos que 

apontassem os novos termos aprendidos. Isso permite ampliar e enriquecer o 

repertório cultural de cada um, construindo um vocabulário específico que lhe 

permita expressar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 9 e10 – Impressões  em papel das xilogravuras.  

Imagem 11 – Escrita do glossário em caderno feito com impressões das xilogravuras. 
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Pensando sobre o desenho, o “erro” e os processos de criação  

 

Os desenhos que geraram as gravuras partiram principalmente da 

observação, embora alguns tenham surgido da imaginação a partir das lendas e 

casos da praça. E as transformações pelos quais passaram foram motivo de boas 

conversas a respeito da arte de modo geral.  

Antes da gravação da primeira matriz, o professor ministrante iniciou uma 

conversa sobre figuras padrões ou estereótipos gravados em nossa memória e a 

importância da observação atenta. A conversa continuou na praça onde os alunos 

foram levados para desenhar. A ideia inicial era que eles o fizessem diretamente 

gravando na matriz de madeira, uma vez que, no processo de gravura, desenhar 

direto na matriz (seja com um lápis, caneta ou goiva) e desenhar no papel possui 

grande diferença. Ao partir direto para a matriz o desenho não sofre maiores 

transformações além do espelhamento na hora da impressão, e os temidos “erros” 

não podem ser apagados se já estão gravados.  

Quando se é criança não se tem medo de errar, de começar de novo, de 

utilizar o erro como um precursor do desenho, mas com o tempo os desenhos 

tendem a seguir uma simplificação, comum entre os adolescentes, expressa por 

desenhos estereotipados e com um discurso de “não sei desenhar” ou então 

“sempre desenhei dessa maneira”. É como se fosse um bloqueio da percepção, não 

se enxerga uma árvore com todos seus galhos contorcidos e folhas de diversos 

tamanhos; a imagem da arvore se torna reduzida a apenas um tipo de árvore, e é 

aquela que o indivíduo aprendeu na pré-escola.   

Para que o indivíduo saia de sua zona de conforto, e fuja dos desenhos 

estereotipados é necessário arriscar. Segundo, Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 

87):  

 

A produção do desenho depende de habilidades individuais desenvolvidas 

e atitudes incluindo o desejo de desenhar, memória visual, competência 
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motora e de observação. Imaginação inventividade e preferências 

estéticas. 

 

Mas como eles se sentiram inseguros entregamos uma folha de papel 

sulfite explicando que ao fazer um desenho inicial em papel seria necessário 

transferi-lo para a matriz e depois gravar sobre ele; porém o deslizar um lápis em 

uma folha é diferente de calcar com uma goiva na madeira o que geralmente 

transforma o desenho, fazendo com que detalhes sutis ganhem expressividade e 

alterando a atmosfera do desenho realizado no papel. Nas imagens a seguir, vemos 

essas transformações nas três etapas: desenho, matriz e impressão. 

 

 

 

 

Fomos surpreendidos pelos seus desenhos e nossa preocupação com os 

estereótipos felizmente não se efetivou. Ao contrário, os desenhos revelaram uma 

observação atenta, que foi capaz de registrar detalhes das configurações das 

árvores, postes, casas, folhas, antenas e um cachorro. Na avaliação do professor: 

 

Fazer o aluno pensar sobre a imagem e o desenho, foi a melhor forma de 

construir um imaginário sem estereótipos. Não foi objetivo nosso 

Imagem 12 - Transformações do desenho ao longo do processo.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

45 
 

trabalhar com o desenho clássico, retrato, mas sim com desenho 

expressivo, sem o conceito de erros. Então o primeiro passo foi instigar os 

alunos a refletir sobre como se apropriar das imagens em seu entorno e 

transformá-la em desenho com formas, pontos, linhas, contrastes, sem a 

preocupação com simetrias (Carlos). 

 

Em um dos encontros colocamos sobre a mesa os desenhos de observação, 

as matrizes e as gravuras impressas em preto, e observamos junto as crianças as 

transformações pelas quais o desenho passou. O que aconteceu com aquele 

desenho inicial, feito na praça, durante o processo de transposição para matriz, 

gravação e impressão? O que houve com as linhas? A gravura impressa 

correspondia ao projeto inicial? Correspondia às expectativas?  

Timidamente os alunos foram tentando responder a essas questões, com 

destaque para as mudanças que o trabalho de gravar imprimia aos desenhos 

originais. A dureza da madeira, a falta de prática com as goivas foi apontada por eles 

como responsáveis pelos resultados inesperados. Dois alunos (Suellen e Guilherme) 

explicam que por essa razão, o desenho saiu “errado” e o professor retomou a 

discussão sobre o “erro” levantando alguns questionamentos: O fato de não sair 

conforme o planejado seria mesmo um erro? Não poderíamos pensar nisso como 

parte do processo de criação, uma vez que cada traço implica também em uma 

solução?  

Neste momento vemos que um agente ativo no processo de gravura dessas 

crianças foi o acaso, que surge com o gravar, modificando as linhas, luzes e formas 

do desenho inicial. É claro que um gravador experiente consegue reproduzir 

fielmente esses desenhos na matriz, seguindo suas linhas com uma precisão que 

mantém sua configuração original, mas ainda assim pode ser surpreendido com as 

alterações produzidas pela espessura da tinta, a gramatura e cor do papel e o tipo 

de impressão da matriz. A inabilidade inicial das crianças ao manejar uma goiva 

possibilitou a experiência de observar as transformações do desenho no processo 

de gravação e instigou a prosseguir em outras direções. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

46 
 

Ao longo da conversa outros alunos se disseram contentes com esse 

desenho “errado”, que apesar de não ter saído conforme previam, ficou muito 

interessante. Em suas próprias palavras:  

 

Eu tentei fazer do jeito que está aqui, mas algumas coisas saíram errado e 

ficou melhor... Na matriz você fica mais concentrado, né? Por medo de 

errar, porque não tem como apagar (Pedro).  

 

Mas daí, esse erro, você pode consertar e fazer uma coisa melhor, no 

desenho (Guilherme). 

 

Esse conversa a respeito do “erro” e do acaso, foi retomada pelo professor 

em outros momentos e ampliada para os processos de criação em arte de modo 

geral, no mesmo sentido em que caminham as reflexões de Fayga Ostrower (1987, 

p. 32) 

 

Cada materialidade abrange certas possibilidades de ação e outras tantas 

impossibilidades. Se as vemos como limitadoras para o curso criador, 

devem ser reconhecidas também como orientadoras, pois dentro das 

delimitações, através delas, é que surgem sugestões para se prosseguir 

um trabalho e mesmo ampliá-lo em direções novas. 

 

Ao gravar a segunda ou terceira matriz, já era possível perceber maior 

satisfação com os resultados obtidos, tanto pela familiaridade adquirida com o 

manejo das goivas, quanto pela compreensão de que as mudanças no desenho 

podem ser muito interessantes. 

Além da praça, à qual voltaram uma outra vez, os alunos também 

realizaram desenhos de observação no campus da universidade.  Esta atividade não 

estava prevista no projeto inicial, mas durante o percurso achamos que seria 

interessante levá-los para conhecer e trabalhar na Sala de Gravura da UEL. 

Combinamos que eles viriam cedo e passariam o dia conosco para conhecer o 

campus no período da manhã e trabalhar na gravura à tarde.  
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Uma réplica da primeira catedral de Londrina (funcionando como Capela 

Ecumênica) e a Casa do Pioneiro foram escolhidas por alguns para o desenho, 

enquanto outros optaram pelas árvores do campus, que são antigas e frondosas. Os 

desenhos da capela são ricos em detalhes e em alguns vemos o uso de perspectiva. 

O Museu de Anatomia9 os deixou bastante impressionados, pois nos desenhos feitos 

posteriormente aparecerem esqueletos, um vidro com cobras e duas cabeças de 

boi. 

 Após o almoço trabalhamos na Sala de Gravura. A intenção inicial era que 

eles pudessem imprimir as matrizes já feitas na prensa, já que a escola não dispõe 

de uma e em seu lugar foram usados instrumentos de madeira. Mas eles ficaram 

tão empolgados com os desenhos feitos nesse dia que pediram para gravar uma 

nova matriz. Assim, imprimimos primeiro as matrizes já gravadas em um papel de 

maior gramatura que foram usadas como convite da exposição10 e depois eles 

gravaram novas matrizes com os desenhos feitos na UEL.  

Um terceiro grupo de desenhos foi feito de imaginação a partir do trabalho 

realizado em parceria com o professor de História, em torno do conteúdo 

“regionalismos”. Os alunos haviam pesquisado sobre as lendas urbanas e casos 

relativos à praça, que resultou na produção individual de um texto e posteriomente 

em uma nova leva de xilogravuras. Túmulos, uma noiva cadáver, uma coruja e 

algumas imagens noturnas surgem nesse novo conjunto. Foi muito interessante a 

relação que se estabeleceu por meio do tema dos “regionalismos’, entre a temática 

dos cordelistas e a da produção dos alunos. Permitiu pensar sobre os motivos de 

interesse dos artistas de modo geral, ainda que eles sejam muitas vezes apenas um 

pretexto para a produção. De onde vêem os temas das pinturas, esculturas, 

fotografias e gravuras dos artistas que conhecemos? Essas imagens correspondem 

à realidade? Que imagens fazem parte de nossso cotidiano e de que modo podem 

ser representadas por nós? 

                                                           
9  Quando as escolas levam os alunos em visita à UEL, normalmente o Museu de Anatomia é o local mais procurado pois além  
de animais empalhados  tem também embriões e fetos humanos e de animais.  
10 

 A finalização deste projeto se deu com a exposição na escola e o lançamento de um catálogo organizado por nós, com as 
xilogravuras produzidas. 
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Durante todo o projeto procuramos levar algumas referências de artistas e 

seus processos de criação, para que fosse possível uma maior aproximação com 

diferentes processos e estilos visuais. A fala de um dos alunos revela uma 

interessante compreensão desta questão: 

 

E você desenha ela, você monta ela... Você faz como se fosse ela mesma 

dentro da sua cabeça. Você acaba montando o mesmo objeto que estava 

lá, dentro da sua cabeça. Não é o mesmo objeto, é um novo objeto que 

você acaba de criar. Que você mesmo criou. Que é baseado naquilo que 

você estava olhando (Pedro). 

 

Utilizamos alguns documentários de gravadores como Maria Bonomi11 e 

Rubem Grilo12, nos quais os artistas falam sobre seus processos de criação e de 

suas poéticas, de como identificavam uma visualidade em seus trabalhos, uma 

espécie de identidade visual. Com o passar do tempo percebemos que de forma 

semelhante algumas crianças também criaram identidades visuais, como o 

Geovane que em todas as matrizes gravou construções, como a capela ecumênica 

da universidade e casas de sua cidade. Não sabemos ao certo se foi uma escolha 

consciente o ou inconsciente dele, mas ao escolher esta temática e realizá-la em 

toas as suas gravuras ele elabora seu processo de criação, aproximando-o dos 

gravadores apresentados em sala. Seus desenhos denotam uma pesquisa que 

envolve representações com perspectiva e não somente escolhas aleatórias. 

 

                                                           
11
 O documentário compõe a DVDteca Arte na Escola. Gravuras de Maria Bonomi / Instituto Arte na Escola; autoria de Sebastião 

Gomes Pedrosa e Rosa Maria Bezerra de Vasconcellos; coordenação de Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque. – São Paulo: 
Instituto Arte na Escola, 2005. (DVDteca Arte na Escola – Material educativo para professor-propositor ; 7) 
12
 O documentário compõe a DVDteca Arte na Escola. A XILOGRAVURA de Rubem Grilo. Autoria de Tarcísio Tatit Sapienza. 

Coordenação de Mirian Celeste Martins; Gisa Picosque. São Paulo: Instituto Arte na Escola, 2005. 1 DVD (23 min.), DVD, son., 
color. Série DVDteca Arte na Escola/ Material educativo para professor-propositor; 44. 
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Outro caso interessante foi uma gravura do estudante Guilherme com uma 

bicicleta de rodas quadradas, que a transformam em um veículo impossível de ser 

utilizado, inspirada no “Livro para colecionadores” da série Objetos imaturos de 

Rubem Grilo, que não poder ser aberto. A prática e a aproximação com os 

procedimentos dos artistas possibilitaram a elaboração de um olhar curador nessas 

crianças, que foram lidando com as dificuldades iniciais com as ferramentas, a 

resistência da madeira, a pressão ideal no momento de entintar a matriz, e as 

discussões a respeito do “erro”.  

 

 

 

 

 

 

Imagens 13,14 e 15 – Gravuras realizadas pelo Geovane ao longo do projeto.  

Imagens 16 e 17 – à dir. “Livro para colecionador” de Rubem Grilo, à esq. “Bicicleta com roda 

quadrada” de Guilherme. 
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Essas situações não apenas discutidas mas vivenciadas pelos alunos nos 

momentos de produção nos possibilitaram pensar sobre os processos de criação 

em arte de modo geral; sobre as questões com quais os aristas lidam 

cotidianamente; sobre como as diferentes materialidades oferecem limites mas 

também possibilidades. Essas questões não foram apenas discutidas com os 

alunos, mas vivenciadas por eles nos momentos e produção. 

 
 

 

 

A respeito do que aprendemos com nosso exercício de pesquisa 

 

Diferentemente do desenho e da pintura, a gravura tem certas 

peculiaridades que permitem aprendizagens e compreensões muito significativas 

em relação aos processos de criação em arte, como mencionamos no início deste 

trabalho. O desenho é atividade rotineira nas salas de aula, mas quando associado 

ao trabalho de gravura transforma-se, adquirindo qualidades e contornos 

inesperados, sugerindo e provocando novas soluções, novos percursos. Instiga o 

pensamento a percorrer outros caminhos, desestabilizando soluções prontas e 

seguras. Desafiado pelo inesperado, pelo acaso, pela resistência dos materiais, e 

motivado pelo caráter lúdico da gravura, o pensamento gráfico se enriquece e alça 

vôo.  

Essas foram algumas de nossas percepções a respeito do trabalho 

realizado com gravura em sala de aula, apresentadas nesse recorte que enfatiza o 

desenho e os processos de criação em arte. Outros aspectos observados no 

percurso dizem respeito às possibilidades de ampliação do repertório cultural 

destes alunos, já que a gravura, em suas diversas modalidades – xilogravura, 

gravura em metal, calcogravura, litogravura, etc. – produziu vasto conjunto de obras 

quem nem sempre habitam o cotidiano escolar. Tais aspectos não são analisados 

neste trabalho, mas merecem ser levados em conta no intuito de se incentivar o 

trabalho com a gravura nas aulas de arte, inclusive em diálogo com a História e a 

Literatura. 
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Alguns dos princípios da gravura, tais como a reprodução, a inversão da 

imagem, a impressão, podem ser abordados na sala de aula com materiais e 

procedimentos alternativos à madeira, às goivas e a tinta de impressão. Lurdi 

Blaught, por exemplo, sugere o trabalho com a monotipia, um processo gráfico mais 

simples, que também envolve a transferência de um suporte ao outro pelo contato, e 

permite criar texturas, gestos, marcas.  

  

Ao utilizarmos os procedimentos das monotipias logo descobrimos que se 

abrem múltiplas possibilidades de exploração e criação, as quais não são 

possíveis com outros meios. Suas características específicas de geração 

de uma imagem sobre um suporte e sua transferência para outro, 

especialmente pelo contato, provocam surpresas, geralmente 

satisfatórias, pois, nessa transposição invertida, são revelados gestos, 

marcas, cores, densidades e transparências que, de outra maneira, não 

seriam percebidos (BLAUGHT, 2014, p. 157). 

 

Outros tantos caminhos certamente têm sido trilhados por professores 

atuantes na escola, envolvendo os saberes e procedimentos da gravura, de forma 

que não há aqui uma expectativa de originalidade. Nosso principal objetivo não foi 

apresentar nenhum tipo de abordagem ou modelo de metodologia a ser seguido, 

mas, primeiramente realizar um exercício de pesquisa-ação de forma colaborativa 

entre professores e estudantes, entre escola e universidade.  

O trabalho com a xilogravura foi o mote para reflexões a respeito dos 

diferentes modos de ensinar arte, de ampliar o repertório cultural, artístico e 

pessoal dos alunos, e principalmente sobre os processos de criação em artes 

visuais. 
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Clima e vegetação no Nordeste brasileiro em uma questão do vestibular 

da Unicamp: imagens clichês? 
 

Livia Dias de AZEVEDO1 

(UEFS/UNICAMP) 

Edson Roberto de SOUZA2 

(UNICAMP) 

 

Resumo: Este artigo apresenta a análise discursiva de uma questão da 

prova de Geografia do vestibular da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 

que tem o clima da Região Nordeste do Brasil como tema central. Problematizamos 

as imagens do clima e da vegetação do Nordeste, a partir da imagem de um 

climograma que compõe a própria questão. Para tanto, utilizou-se os aportes 

fornecidos pelo referencial teórico da Análise do Discurso a partir de trabalhos de 

Pêcheux (2008), Orlandi (2009), Possenti (2015), entre outros. Contribuíram para 

análise os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`S), as imagens de um livro 

didático de Geografia e as imagens de um texto didático disponibilizado em um site 

da internet. A análise revelou que os sentidos produzidos pelas imagens do clima e 

da vegetação do Nordeste não estabelecem tensões significativas com as 

textualizações investigadas, apesar de que a imagem estabilizada sobre o tema não 

ser condizente com a diversidade climática e imagética observada na Região 

Nordeste. Desse modo, o artigo revela que existem imagens clichês sobre o clima e 

a vegetação nordestina.  

 

Palavras-chaves: Vestibular, Imagem, Nordeste. 

 

Introdução 

                                                           
1 Docente na Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Doutoranda na Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP. Bolsista CAPES. 
2
 Docente na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 
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A Análise do Discurso (AD) se constitui como uma importante possibilidade 

de leitura do mundo. Segundo Orlandi (2015) a AD está no entre-meio da 

Linguagem, História e Ideologia. A história desnaturaliza os acontecimentos e 

fenômenos sociais, pelo contrário, os coloca dentro de contextos nos quais são 

necessários considerar suas dimensões políticas, culturais, simbólicas, espaciais, 

dentre muitas outras.  

Apresentamos neste texto uma análise discursiva da questão de número 16 

da prova de Geografia do ano de 2003 da segunda fase do vestibular da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP, a qual trata do clima da Região Nordeste do 

Brasil. Vale ressaltar que este trabalho faz parte de uma ampla pesquisa de 

doutorado, cujo objetivo principal é analisar o papel discursivo das imagens nas 

questões de Geografia do vestibular da UNICAMP.  

Para análise da referida questão utilizou-se os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN`S), um livro didático de Geografia e uma matéria da página “Brasil 

escola” do website do Universo Online – UOL e o Manual do Estudante para o 

vestibular. A ideia central de clima como fenômeno natural circula por todos esses 

documentos citados, ou seja, há discursos consoantes sobre o clima.  

Este trabalho utilizou como referencial teórico e metodológico estudos como 

os de Pêcheux (1999), Possenti (2009), Orlandi (2015) dentre outros. Em Geografia e 

suas relações com a Natureza, Santos (1972) e para problematizar o clichê Deleuze 

(2007). 

 

O Discurso 

 

O termo discurso é de uso corrente no cotidiano das pessoas, utilizado, 

basicamente, para designar uma fala, uma intenção. Evidentemente, para os 

autores e pesquisadores da Análise do Discurso (AD), ciência já estabelecida na 

contemporaneidade, o discurso é definido de forma mais complexa, mas não se 

nega o uso comum do termo, talvez ao contrário, se utiliza de fragmentos desse uso 
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comum, afinal é na língua que o discurso ganha materialidade (POSSENTI, 2009; 

ORLANDI, 2015).  

A língua é a principal materialidade do discurso, mas não é a única, se 

pensarmos na linguagem como um sistema mais amplo, complexo e incompleto, 

podemos alargar o seu conceito e pensar que a materialidade se constitui de várias 

formas de linguagem, como, por exemplo, fotografias, gráficos, pinturas, músicas, 

danças, ou seja, uma série de linguagens não-verbais, mas que não por isso deixam 

de ser carregadas de discursividades em suas manifestações materiais. O que 

estamos propondo aqui é que a linguagem seja considerada em sua dimensão 

verbal (falada e escrita) e não-verbal (gráficos, pinturas, figuras, fotografias, mapas, 

desenhos, arquitetura). 

Para Possenti (2009, p. 16), o discurso é um tipo de sentido, “um efeito de 

sentido, uma posição, uma ideologia – que se materializa na língua, embora não 

mantenha uma relação biunívoca com recursos de expressão da língua”. Ou seja, é 

através do texto falado, escrito e imagético que a discursividade toma forma, 

conteúdo e posição. Os textos (falado, escrito e imagético) materializam discursos 

que são formados dentro de formações discursivas distintas, embora os discursos 

passeiem pelas formações discursivas.  Os efeitos de sentidos produzidos pelos 

discursos estão colados à posição do sujeito (locutor e ouvinte) e às condições de 

produção do próprio discurso.  

O sujeito que reproduz um discurso o faz a partir de certa posição (social, 

política, econômica, religiosa, dentre outras), ou ainda, da formação discursiva e 

ideológica da qual faz parte. Esta é uma relação de mão-dupla: posição do sujeito e 

formação discursiva, uma é constitutiva da outra. Nas provas de seleção de ingresso 

à universidade, nos sistemas de vestibular, essa relação ideológica-discursiva se 

reproduz, via, justamente, pela memória discursiva, o professor, elaborador da 

prova, mobiliza sua memória discursiva no momento em que elabora as questões 

do vestibular, aí estão presentes a formação discursiva e ideológica do elaborador, 

esse mesmo processo acontece com o vestibulando, leitor da prova. De acordo com 

Pêcheux (1999, p. 50) “a memória deve ser entendida aqui não no sentido 
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diretamente psicologista da “memória individual”, mas nos sentidos entrecruzados 

da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 

construída pelo historiador” 

Nesse sentido, Orlandi (2015, p. 13-14) esclarece que a AD não trabalha a 

linguagem como sistema abstrato, mas com a língua enquanto materialidade 

simbólica, “com maneiras de significar, com homens falando, considerando a 

produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja 

enquanto membros de uma determinada forma de sociedade.” Considerar a 

materialidade simbólica do discurso, implica considerar a memória discursiva que é 

construída pelas diversas formas de discurso. Noção importante, sobretudo, quando 

se trata das questões concernentes ao clima e a vegetação da Região Nordeste do 

Brasil. Existe uma representação simbólica hegemônica que caracteriza esta região. 

 

Clima, Geografia e vestibular 

 

Considerando que o Clima é um dos temais centrais da Geografia (física, 

sobretudo) e que este tema circula tanto pela escola, quanto pela universidade, e 

que os fenômenos climáticos repercutem de forma direta na vida e no cotidiano das 

pessoas, tem-se ai uma importante temática de estudo. 

Em uma consulta aos (PCN’S) observamos que o Clima faz parte dos 

conteúdos centrais de desenvolvimento dos conceitos, procedimentos e atitudes 

orientados para as Ciências da Natureza, Geografia e Meio Ambiente. Segundo o 

documento em questão, “sempre que tratar dos mecanismos do clima, vegetação, 

dos solos e do relevo, deverá estar comprometido com uma visão metodológica do 

significado de todos esses processos naturais, com suas leis específicas, com suas 

diferentes formas de apropriação pela sociedade” (PCN, 1998, p.57). Considerando 

este fragmento de texto é possível observar que o PCN traz uma visão mais extensa 

das relações do clima com a sociedade, não apenas na medida em que ele associa 
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as duas dimensões da vida, mas, sobretudo, porque chama atenção para o 

significado que esses conceitos têm ou deveriam ter. 

Para pensar o Clima como conteúdo de ensino é preciso também 

considerar as escalas de ocorrência dos fenômenos climáticos, estes podem ter 

uma escala de pequena, média ou grande abrangência ou dito de outra forma, em 

escalas mundiais, regionais ou locais e podem ainda ter curta, média ou longa 

duração.  

Por ser tema central no currículo escolar da disciplina de Geografia, é 

coerente que o clima, seus fenômenos, tipos e manifestações, também façam parte 

do conjunto de conteúdos exigidos nas provas de ingresso às universidades 

brasileiras. Desse modo, as provas de ingresso a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), não fogem a essa regra. Na lista de conteúdos, publicados no 

Manual do Estudante para o vestibular 2017, no qual é possível ver que os 

fenômenos climáticos aparecem em, pelo menos, em três conjuntos de conteúdos. 

A UNICAMP tem um sistema próprio de seleção dos estudantes para 

ingresso na instituição e possui um órgão responsável por elaborar as provas, bem 

como organizar e avaliar o vestibular anual. A Comissão permanente de 

vestibulares da UNICAMP (COMVEST) é um setor agregado a Pró-reitoria de 

Graduação e é responsável pela elaboração, correção e realização dos vestibulares 

da UNICAMP. A COMVEST não cuida, apenas, da logística de organização dos 

vestibulares, mas conta também com uma equipe de professores da própria 

instituição que se encarregam da elaboração e correção dos exames.  

As provas abrangem diversas áreas do conhecimento escolar, como 

Geografia, História, Física, Química, Língua inglesa, Matemática, Língua e Literatura 

Portuguesas, Redação e Biologia, essas provas são elaboradas por equipes de 

professores dos institutos em que cada área está alocada. Por exemplo, as provas 

de Geografia são elaboradas por professores deste curso. Portanto, são docentes 

universitários que pensam e elaboram os exames a serem realizados pelos 

estudantes das escolas básicas de diversos estados brasileiros. Em levantamento 

estatístico das provas de Geografia de segunda fase da UNICAMP, entre os anos de 
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1987 a 2016, o Clima foi identificado como sendo o tema de maior prevalência nas 

questões que continham imagens.  

 

Discurso sobre clima no Nordeste 

 

Devido à relevância do tema e das diferentes possibilidades de 

aprendizagem que seu estudo possibilita para estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio, propomos a análise de uma das questões da segunda fase do referido 

vestibular. Para tanto, utilizaremos os aportes fornecidos pelo referencial teórico da 

Análise do Discurso.  

Na figura 1 apresentamos uma das questões do vestibular da UNICAMP que 

tem o Clima como tema principal. A referida questão fez parte do caderno de provas 

de Geografia de segunda fase do vestibular3 do ano de 2003. Observa-se uma 

questão clássica dos livros didáticos de Geografia. A questão apresenta a imagem 

de um climograma. É importante explicar que climograma é um gráfico que 

apresenta os níveis de temperatura e pluviosidade de uma determinada área e/ou 

de uma cidade, por exemplo. É a partir do cruzamento dos dados de temperatura e 

pluviosidade e as suas distribuições ao longo de um ano, de janeiro a dezembro, que 

é possível identificar os tipos de clima ou a sua predominância.  

A imagem da figura 1 apresenta a distribuição de temperatura e chuva ao 

longo de um ano na cidade de Barra, no Estado da Bahia. Esta cidade não é a mais 

conhecida da Bahia em nível nacional, mas se o vestibulando considerar o Estado da 

Bahia, e se lembrar da sua localização em relação os paralelos (Linha do Equador, 

por exemplo), terá noção, mesmo de modo superficial da temperatura local. 

Embora, ao contrário do que é apresentado no climograma da cidade de Barra, 

existem cidades no Estado da Bahia com médias de temperatura em torno de 20°C, 

                                                           
3 Todas as questões da segunda fase do vestibular da UNICAMP de 2013 estão disponíveis em: 
http://www.comvest.unicamp.br/ 
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como em Vitória da Conquista no sudoeste e 19.1°C, em Piatã na chapada 

Diamantina4. 

Mas, a ideia que prevalece no imaginário coletivo é a imagem clichê de que 

na Bahia as temperaturas são sempre elevadas. Se a questão fosse uma 

“pegadinha” essa informação não seria importante para responder ao enunciado. O 

climograma da cidade de Barra fornecido na questão, ao contrário, corrobora com a 

ideia clichê, uma vez que pode-se observar no rodapé do gráfico a informação de 

que a média de temperatura anual é 26,2º (ver figura 1).  Para Deleuze existe uma 

possibilidade de desviar da imagem clichê, fazendo  

 

rapidamente ‘marcas livres’ no interior da imagem pintada para destruir a 

figuração nascente e dar uma chance à Figura, que é o próprio 

improvável. Essas marcas são acidentais, ‘ao acaso’; mas vê-se que a 

mesma palavra acaso de modo algum designa probabilidades, designa 

agora um tipo de escolha ou de ação sem probabilidade. Pode se dizer 

que essas marcas não são representativas, justamente porque dependem 

do ato ao acaso e nada exprimem que se refira à imagem visual: elas só 

dizem respeito à mão do pintor. Mas, por isso só servem para serem 

utilizadas, reutilizadas pela mão do pintor, que vai se servir delas para 

extrair a imagem visual do clichê nascente, para se desvencilhar da 

ilustração e da narração nascente.                                                                         

(DELEUZE, 2007, p. 97-98). 

 

Para Deleuze é preciso fazer furos na imagem clichê para que outras 

imagens-possibilidades apareçam. O problema não estaria então no clichê, mas em 

outras possibilidades de apresentação que ele sombreia, apaga e silencia, 

estabilizando uma ordem já previamente estabelecida como única verdade. Pesando 

assim, quais outras possíveis imagens poderiam compor o cenário climático da 

Região Nordeste do Brasil? 

A imagem clichê é uma pista interessante para pensar o climograma. 

Segundo o climograma da questão 16 a temperatura não varia muito, já a 

                                                           
4 Dados do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA. Disponível em http://www.inema.ba.gov.br/. Acesso em 
05 de dezembro de 2016.  
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pluviosidade sim, apresentando uma irregular distribuição de chuvas ao longo do 

ano. Com picos de pluviosidade no verão e escassez no inverno. A fonte do gráfico 

apresentado na questão fornece uma outra pista para sua leitura. Essa fonte indica: 

“Climatologia da Região Nordeste do Brasil”, ou seja, há um recorte espacial e 

climatológico, pois se trata do clima da Região Nordeste do Brasil, na qual a Bahia 

está inserida. Os elaboradores utilizaram uma conceituada revista como fonte do 

gráfico: a Revista Brasileira de Geografia. Porém, um detalhe chama a atenção, essa 

publicação é de 1972. Aqui cabe a seguinte pergunta: por que uma prova de 2003, 

usaria um climograma de 1972?  

O climograma da questão 16 reforça o estereótipo da Região Nordeste, que 

é caracterizado (por mídias diversas: revistas, jornais, tv e pela arte, música, 

literatura e pelos livros didáticos de Geografia) por um clima semiárido e com 

vegetação de caatinga. Essa é a imagem colada ao Nordeste. Mas quantos 

Nordestes cabem num mesmo Nordeste? E quantas imagens podem ser 

decorrentes desses Nordestes? Quantos tipos climáticos são possíveis identificar 

nesta região que é tão extensa do ponto de vista espacial? 
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Figura 1 – Questão 16 da prova de Geografia da 2ª fase do ano de 2003 da UNICAMP.  

Fonte: http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2003/download/fisgeo.pdf 

 

Como é possível ver na imagem da figura 1 o climograma apresenta 

variações de temperatura e precipitação. No rodapé do gráfico há a indicação da 

cidade, sua precipitação, temperatura e altitude. Mesmo que o vestibulando não 

soubesse qual a localização da cidade de Barra, a fonte já sinaliza de que recorte 

espacial a questão trata. Embora, o gráfico ajude a pensar sobre que tipo climático o 

item “a” solicita, em função da grande diferença de precipitação e baixa variação de 

temperatura, a informação que define a questão está na fonte do climograma, visto 

que já existe uma ideia pré-estabelecida de qual tipo climático caracteriza a Região 

Nordeste. Dessa forma, qualquer cidade do Nordeste teria a mesma resposta: clima 

semiárido!  

A respeito dos tipos climáticos do nordeste o website de buscas Google 

indica 319.000 mil resultados. No primeiro resultado (ver figura 3) aparecem os três 
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tipos climáticos do Nordeste: tropical, semiárido e equatorial úmido, à direita uma 

imagem que provavelmente deve caracterizar a vegetação da região nordeste: terra 

seca e cinzenta, quase branca, árvores espaçadas, de caules finos e secos e alguns 

mandacarus. 

 

 

Figura 2 – Tipos climáticos do Nordeste.  

Fonte: www.google.com.br 

 

Em consulta a primeira página que aparece no buscador do google sobre 

tipos climáticos do Nordeste (figura 2), observamos que é uma matéria do website 

do UOL assinada pelo geógrafo Eduardo de Freitas. A matéria está na seção “Brasil 

escola” e tem como título “Clima e vegetação do Nordeste”. Ela traz informações que 

nos fazem refletir sobre possíveis sentidos que são produzidos em função da 

memória discursiva construída sobre a Região Nordeste do Brasil.  
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Figura 3 – Matéria sobre Clima e Vegetação do Nordeste. 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-clima-vegetacao-nordeste.htm 

         

O autor informa já no início da matéria que a Região Nordeste é 

caracterizada pela seca. Essa é a primeira marca importante de uma memória 

discursiva que está colada a Região Nordeste. No desenvolvimento do texto o autor 

se utiliza de argumentos relacionados à eventos físicos que seriam responsáveis 

pela seca nessa região brasileira, tais como: a localização geográfica, a quantidade 

de luz, a temperatura e a má distribuição das chuvas, todos esses condicionantes 

também se constituem em marcas de uma memória discursiva que eclipsa eventos 

sociais e políticos que podem ser apontados como fatores que também contribuem 

para o surgimento da seca. As questões sociais, políticas e econômicas são 

silenciadas. Não há sequer um indício no texto que possibilite relacionar 

características climáticas às ações sociais ou o efeito do clima na sociedade ou vice-

versa. 

Freitas dá continuidade ao texto classificando a Região Nordeste em três 

tipos climáticos: tropical, semiárido e equatorial úmido. No texto não há qualquer 

referência a autores da Geografia e/ou da Climatologia. O que denota que existe uma 

estabilidade do sentido oferecido ao clima. 
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Freitas confirma uma regularidade também identificada nas provas 

elaboradas pela COMVEST, a associação dos tipos climáticos ou do clima à 

vegetação. Embora, Freitas associe a seca a Região Nordeste para classificar a 

vegetação, ele explica que a cobertura vegetal da região apresenta várias 

configurações e classifica a vegetação de acordo a localização geográfica. Por 

exemplo, 

 

Ao longo das áreas litorâneas, são encontrados mangues, vegetação de 

dunas etc. Em locais que ocorre o clima tropical, como no centro-oeste da 

região, é encontrado o Cerrado. Nas regiões onde prevalece o clima 

semiárido encontra-se a Caatinga. No extremo oeste da região Nordeste, 

onde o clima é o equatorial, a vegetação encontrada é a floresta 

Amazônica, além da ocorrência de Mata dos Cocais. (FREITAS, 2016) 

 

Dessa forma, existe uma variedade de vegetação na Região Nordeste 

(figura 4), com paisagens que variam desde a caatinga até a floresta amazônica. 

Embora não esteja explícito, não esteja dito de forma direta, se existe diversos tipos 

de vegetação com características tão diferentes entre elas é porque existe também 

uma variação climática que propicie essas mudanças de tipos de vegetação.  
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Figura 4 – Matéria sobre Clima e Vegetação do Nordeste.  

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-clima-vegetacao-nordeste.htm 

 

Já o livro didático de Ensino Médio “Geografia Geral e do Brasil: espaço 

geográfico e globalização”, escrito por Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, no 

capítulo intitulado “Cobertura Vegetal”, traz o climograma da cidade de Barra na 

Bahia. Vale dizer que essa é a mesma cidade do climograma da questão em análise 

e a imagem utilizada no livro coincide com a apresentada pela matéria do site do 

UOL, como mostra a figura 6, abaixo. 
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Figura 6 – Vegetação da cidade de Barra, Bahia.  

Fonte: Geografia Geral e do Brasil de Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. 

 

Na figura 6 a vegetação de Barra aparece como cerrado, na legenda os 

autores indicam que aquela é a vegetação durante o período da estação seca. Na 

imagem a terra é seca, cinza e empoeirada, sentido produzido pela presença do 
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carro na estrada de terra. A terra é tão cinza que quase embranquece. As árvores 

estão muito secas, os galhos se sobressaem formando um túnel de galhos secos. 

Teoricamente, a imagem presente no livro didático da cidade de Barra responde a 

ao terceiro item da questão da prova da Unicamp. No item “c)” a seguinte pergunta: “ 

Qual é a formação vegetal que aparece associada a este tipo climático?” No livro 

didático Barra é caracterizada como Cerrado, no caderno de respostas do vestibular 

da Unicamp é caracterizada como caatinga. Podemos inferir a partir disso que existe 

uma memória discursiva hegemônica e, por isso mesmo predominante a respeito 

do clima e da vegetação da Região Nordeste do Brasil. 

A imagem de Barra, presente no livro didático, em relação às outras 

coberturas vegetais da mesma página chama atenção pela cor cinza, pela aridez do 

solo, pelas árvores secas, o sentido de lugar inóspito, desconfortável e com certa 

feiura predomina. 

 

Considerações finais 

 

As informações, conteúdos e temas sobre clima circulam por diversos 

meios digitais, impressos, televisivos, enfim, circulam por diversas mídias, assim 

também acontece com as áreas do conhecimento, Clima é um tema que transita por 

várias áreas desde a Climatologia, às Ciências da Saúde.  Em Geografia (escolar e 

científica), o Clima aparece como temática central, tanto no ensino fundamental e 

médio, quanto no ensino universitário, isso se reflete nas provas de seleção para o 

ingresso à universidade.  

Na UNICAMP, o clima faz parte do programa de conteúdos que os 

vestibulandos precisam estudar para fazer as provas de ingresso à universidade. 

Nos interessou aqui o discurso produzido sobre o clima do Nordeste em uma das 

questões do vestibular da referida instituição. 

É possível inferir através da análise realizada a partir da questão de 

segunda fase do vestibular da UNICAMP do ano de 2003 e da sua articulação com os 
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PCN’s, com o livro didático de Geografia e a matéria da internet que as informações 

sobre o clima do Nordeste do Brasil, têm certa estabilidade de sentidos coletivos. E 

ao se comparar o clima e a vegetação da Região Nordeste essa estabilidade é 

novamente confirmada. Faz parte da memória discursiva que o clima do Nordeste é 

apenas e tão somente semiárido e que a sua vegetação se caracteriza pela caatinga. 

Mas, o que se questiona é: quais são as implicações e armadilhas de caracterizar 

uma Região tão grande e tão diversa do ponto de vista climático e das formações 

vegetais apenas por um tipo de clima e de vegetação? 

Entendemos que o Clima semiárido cubra parte importante da Região 

Nordeste do Brasil, mas argumentamos que existem outros tipos climáticos que 

também constituem este espaço, mas que são sombreados pela força dos discursos 

construídos sobre a aridez nordestina. Nesse sentido, as contribuições de Pêcheux 

nos indicam que a memória discursiva é também uma construção social que 

estabelece e se reestabelece pela força do tempo, da história e das linguagens. 
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A apropriação dos Espaços Urbanos através do Grafite: uma perspectiva 

heterotópica. 
 

Karina BIANCO1 

 

O objetivo deste artigo é contribuir para a reflexão sob o tema do grafite 

como forma de apropriação dos espaços públicos nas cidades a partir da heterotopia 

de Michel Foucault. Valorizando as múltiplas representações conflitantes em uma 

mesma área, este conteúdo desenvolve-se em dois pontos: no primeiro aborda-se o 

contexto histórico e cultural do grafite como forma de ocupação do espaço urbano 

degradado - no segundo, propõem-se uma análise das heterotopias e sua 

problemática social, que está atrelada ao desvio da função dos espaços e a 

eminência de novas representações sociais não hegemônicas, definindo padrões 

que possam chegar à matriz destas ocupações. Por fim é apontado o quanto as 

heterotopias estão vinculadas ao diálogo de interesse urbano e mediante a isto, 

pretende-se despertar a consciência crítica/reflexiva em que o grafite está 

diretamente ligado à consolidação do espaço heterotópico. 

 

Palavras-chaves: Grafite, Espaço Público, Heterotopia. 

 

 

The appropriation of urban spaces through graffiti: a heterotopical 

perspective 

 

The objective of this paper is to contribute to the reflection of the subject 

graffiti as an appropriation of urban spaces in cities onwards Michel Foucault’s 

Heterotopia. Valuing the multiple conflicting representations in a common area, this 

work develops in two different point: the first deals with the historical and cultural 

                                                           
1
 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo – UNIP – Bauru (bianco.kah@gmail.com). Orientador Me. Fabrício Mesquita de Aro. 
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context of graffiti as a form of occupation of the degraded urban space- the second 

point, proposes analysis of the Heterotopias and it’s social problems, which is 

related to the function diversion of the places and the distinction of new non-

hegemonic social representations. Lastly it is pointed how Heterotopias are related 

to a dialogue that is in the urban interest; according to that this paper aim to awake 

the critical and reflexive conscience where graffiti is directly related to the 

consolidation of heterotopic spaces. 

 

Keywords: Graffiti, Urban Space, Heterotopia. 

 

O grafite está presente no marco inicial das relações humanas, de 

comunicação e expressão, como grafos marcados em rochas, paredes e cavernas. 

Desde o surgimento da necessidade de comunicar-se pelo homem primitivo, o 

desenvolvimento de signos foi fundamental para a implantação desta linguagem. 

 

O costume de escrever nomes ou fazer desenhos em lugares e 

propriedades públicas é muito antigo e acompanha a história da 

humanidade. Na Arqueologia (...) nas análises de Funari (1999) sobre as 

inscrições pompeianas, utiliza-se o termo graffiti para referir-se aos 

riscos, desenhos e sulcos nas paredes de pedra. (FURTADO E ZANELLA, 

2009).  
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Pinturas rupestres no Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí, Brasil. Fonte: Turismo IG2. 

 

 

As pinturas rupestres cumpriam com a função da comunicação não verbal. 

Através de suas formas descreviam as características de uma civilização. 

 

Portanto, dentro dessa vivência de representação cultural, o grafite se 

inicia como arte a delinear as características de cada civilização. Desse 

modo, a humanidade buscava através de desenhos e inscrições 

representadas nas paredes de pedras descreverem e atribuir seus 

valores, culturais e organização social, tendo em vista o papel que cada 

indivíduo desempenhava em sua comunidade. (SOUZA E MOURA, 2014, 

pg. 6) 

  

                                                           
2
 Disponível em <http://turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/serra-da-capivara-uma-viagem-no-tempo-pelo-sertao-do-
piaui/n1597215349963.html> Acesso em Mar.2017. 
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Pinturas rupestres no Parque Nacional Serra da Capivara. Foto: Pablo de Souza. Fonte: Teresina Diário3. 

 

Este método permaneceu durante muito tempo como forma de 

comunicação e expressão de uma civilização. A partir desta correlação entre as 

faces que contemplam as características dos primeiros grafites, evidencia-se uma 

relação intima da arte com a cultura de cada sociedade (SOUZA E MOURA, 2014, 

pg7). 

Posteriormente surgiram outras formas de representação elementares 

oriundas do desenvolvimento das civilizações. 

As pinturas nos túmulos dos faraós egípcios – os hieróglifos -  

representaram outra parte da evolução da comunicação. Ela é uma fase de transição 

entre a linguagem não verbal e a verbal. Não existiam mais as garatujas, o gestual, 

as paredes eram preenchidas com painéis elaborados e ornamentados.  Essa 

expressão artística se difundiu pelo Extremo Oriente, Índia, China e todos os povos 

do Oriente. (GITAHY, 1999, p14) 

Através destas apropriações dos lugares durante a história da humanidade 

pode-se afirmar que esta linguagem dialoga diretamente com a heterotopia “O 

                                                           
3
 Disponível em < http://teresinadiario.com/noticias/mais-noticias/veja-homenagem-que-o-teresina-diario-faz-ao-dia-do-
piaui/> Acesso em Mar. 2017. 
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espaço de Foucault foi relacionado ao dinamismo social, às mudanças, aos 

confrontos de ideias.” (SOUZA E MOURA, 2014, pg. 8). 

Foucault defende que as heterotopias geram inquietações. Elas minam 

secretamente uma linguagem que independe da nomeação disto ou aquilo, elas 

quebram nomes comuns ou se misturam desordenadamente, porque elas arruínam 

antes de tudo a sintaxe, e como consequência surgem novas regras e novos 

lugares, o lugar do outro. (FOUCAULT, 1996) 

Para contextualiza-se espaço público e heterotopia é necessário delimitar-

se o que é espaço público. O conceito é recente. A expressão espaço público, surge 

na França, pela primeira vez em meados dos anos 70 e conhecerá um êxito 

crescente, fruto, em parte, de uma nova abordagem da cidade em que se passa a 

valorizar a requalificação em vez da reabilitação (ASCHER, 1998, p. 172). 

Espaços públicos são uma característica fundamental da cidade. Eles 

compreendem lugares que dão suporte a vida comum. Apesar de o termo ser 

relativamente novo, ele designa espaços e intervenções que não são inteiramente 

novos, já que têm certa história ao nível do planejamento urbanístico (MATOS, 2010, 

pg. 19).  

Esses espaços se caracterizam por serem abertos e de fácil acesso. O local 

pertence a todos e ninguém, não excluindo os direitos de ninguém. Outra 

característica seria a visibilidade, que aumenta o caráter público do espaço, o que 

lhes confere a imagem de espaço do espetáculo. (ASCHER, 1998, pg. 174) 

Quanto maior a visibilidade do espaço maior será seu caráter público, as 

transformações sociais serão providas por estes espaços. São neles onde ocorrem 

as trocas de ideias, os confrontos, e a eminência de novas representações. 

(FOUCAULT, 1996) 

Diante de uma nova morfologia, a cidade delimitou espaços e atribuiu a 

cada um uma função. Há regiões de passagem: ruas, trens, ônibus, (...) e as regiões 

fechadas de repouso e do lar, espaços semi-públicos. Porém o foco deste artigo são 
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outros espaços, espaços inomináveis, que possuem um relacionamento íntimo com 

o indivíduo: Espaços Heterotópicos. 

Nós não vivemos em um espaço neutro. Nós não vivemos e nos 

relacionamos em um espaço em branco. Nós vivemos em um espaço enquadrado, 

recortado, alguns penetráveis outros inacessíveis com tonalidades, pessoas e 

interações diferentes. Foucault apresenta as heterotopias como uma abordagem 

espacial que conferia a uma interpretação plural da sociedade, enfatizando o espaço 

do outro, levando em conta atores e fenômenos que anteriormente seriam 

descartados devido ao seu caráter marginal, inconstante e apolítico. (VALVERDE, 

2009, pg. 8) 

Se Foucault definia “Utopia” como irreal, as heterotopias seriam o ambiente 

concretizado onde todas as representações estariam presentes, sendo uma zona de 

conflito e transformações.  

 

Se Foucault definia a utopia como um espaço irreal (imaterial) que 

perpassa todos os outros, provendo um arranjo harmônico, a 

heterotopia, por sua vez, seria um espaço concreto, no qual todas as 

representações se encontrariam presentes, causando contestações, 

fragmentações e inversões de regras devido aos seus conflitos 

(VALVERDE, 2009, pg.11) 

 

Um espaço público pode ser avaliado através da ideia de heterotopia na 

medida em que certas cidades apresentam localidades que não se caracterizam 

pela coordenação entre estado e sociedade em prol do ordenamento político, ou por 

um conjunto de ações políticas sistemáticas de autores sociais em busca de uma 

maior visibilidade de seus interesses. Isso significa que a ausência da finalidade 

política na noção de espaço público afeta diretamente a natureza das formas 

(VALVERDE, 2009, pg.19). 

No final dos anos 60 a movimentação de jovens da periferia nos faz 

novamente olhar para as ruas. Ressurgem nos guetos de Nova York um movimento 

artístico há muito tempo abandonado. As paredes começam a ser marcadas com 
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tinta spray, a princípio com signos territorialistas pelas gangues das periferias e aos 

poucos foram ganhando formas mais elaboradas e complexas. No inicio dos anos 70 

estas intervenções se popularizam como grafite, derivadas da cultura hip-hop, 

correspondendo à expressão visual de um movimento composto também por 

música e dança. 

 

De acordo com vasta literatura, o graffiti surge no início da década de 1970 

em Nova York (Cooper e Chalfant, 1984; Castleman, 1982); o graffiti norte-

americano, atualmente hegemônico, segundo Gari (1995), deriva da 

cultura hip-hop emergente no período, a qual correspondia à expressão 

visual de um movimento composto, igualmente, pela vertente musical 

(djing e mcing) e de dança (breakdance).(CAMPOS, 2013, pg. 207) 

 

O grafitar assenta-se na apropriação ilícita de espaços públicos com a 

finalidade de comunicar-se. A rebelião surge do uso ilegal do espaço, da fabricação 

de uma linguagem codificada ilegível as maiorias, despontando deste ato algo vital 

para a existência do grafite no mundo: o gozo da transgressão. (CAMPOS, 2013). Esta 

transgressão esta atrelada ao saciamento de interesse relacionado ao lugar. 

O espaço contemporâneo não está ainda inteiramente “dessacralizado”, a 

vida ainda é coordenada por um certo número de oposições que não podemos tocar, 

um código implícito ao qual devemos nos submeter. (FOUCAULT, 2001). Quando há a 

transgressão nestes espaços sacralizados surge o espaço heterotópico, que não 

pode ser coordenado, que invertem as relações que se acham designadas ao local. 

A heterotopia distorce, justapõem e divide todas as relações em um mesmo espaço. 

Um dos maiores expoentes do grafite que apropriou-se amplamente dos 

prédios abandonados no centro de Manhattan foi Basquiat. Quebrando regras, ele 

transcendeu o uso das ruas. Paredes eram telas, murais de protestos.  
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Irony Of The Negro Policeman – Jean-Michel Basquiat, 1981. Basquiat achou completamente irônico que um 

afro-americano fosse um policial designando uma função que servia para reprimir outros afros-americanos. 

Fonte: Wikiart.Org4 

 

Afro-descendente, Jean-Michel Basquiat abandonou sua vida de classe 

média para viver nas ruas de Nova York, com o propósito de desafiar o racismo que 

se difundia pelo país. Suas pinturas logo chamaram a atenção pela rudeza e 

nervosismo dos traços e com a tag5 SAMO ou SAMO shit6 (sameoldshit) levava uma 

mensagem de rebeldia e descontentamento através de sua arte. Efêmera, 

subversiva e acessível a arte de Basquiat tomou posse do espaço público com a 

finalidade de discutir e recriar a realidade urbana, mostrou o grafite como arte 

democrática, aproximou pessoas indiferente de suas etnias ou credos. As ruas das 

cidades converteram-se em galerias a céu aberto. 

                                                           
4
 Disponível em <https://www.wikiart.org/en/jean-michel-basquiat/ironew-york-of-the-negro-policeman> Acesso em 
Maç.2017. 
5
 Assinatura da obra ou apelido do grafiteiro. 

6
 Tradução: sempre a mesma merda. 
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Aos poucos estas intervenções foram ganhando mais espaço. Metrôs e 

ônibus eram inteiramente grafitados em sua parte externa com palavras e desenhos 

em forma de protestos, com o intuito de se ter uma maior visibilidade da 

intervenção, fazendo a cidade olhar e refletir sobre as mazelas da periferia. 

 

Para Baudrillard (1979), esses grafites iniciaram a ocupação na paisagem 

urbana numa data precisa: na primavera de 1972, começando pelas 

paredes, muros e cercas dos guetos e terminando por apodera-se do 

metro, dos ônibus, dos trens e mesmo dos monumentos. (FRANCO, 2009, 

pg. 29) 

 

 

Vagão de trem grafitado. Nova York, 1973. Foto: Jon Naar. Fonte: BBC Brasil.7 

 

No inicio dos anos 70, o Brasil vive o auge da ditadura militar. O fechamento 

do congresso e o decreto do AI5 reprimiram ainda mais uma população que padecia 

sob a ditadura que se instaurou em 1964. 

Neste cenário controverso, em meio à censura e um clima autoritário quase 

não se vê nada escrito nas paredes de São Paulo. (GATAHY, 1999, pg. 21). As 

pixações8 são incorporadas a paisagem urbana de maneira transgressora, com 

                                                           
7
 Disponível em <http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2014/04/140421_galeria_grafite_ac_lgb>. Acesso em Mar. 
2017. 
8
 A grafia de “pichação” com “x” é aqui utilizada para corresponder a uma característica da expressão a ela atribuída por seus 
praticantes. 
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objetivo político, antecipando a chegada do grafite ao país. Esses atos são 

repudiados e passam a ser proibidos pela união, reforçando a característica de 

marginalidade das intervenções. (MORA E SOUZA, 2014, pg. 8). Umas das 

características marcantes do inicio do movimento é a escrita em tinta preta, com 

formas retas e pouco elaboradas, que aos poucos foram ganhando um aspecto mais 

plástico.  

 

 

 

Pixação criticando a ditadura – inicio doas anos 70. Fonte: Diálogos Históricos9. 

 

Diferentemente das pixações, o grafite chega a metrópole e se desenvolve 

paralelamente aos movimentos de Nova York. Ele se diferencia pela sua nova 

roupagem e a incorporação de diferentes elementos, como por exemplo, o uso de 

materiais mais baratos e acessíveis e também pelo pouco contato com os veteranos 

europeus e americanos. (MOURA E SOUZA, 2014, pg.7). 

Há uma dificuldade em se estabelecer um recorte entre ambas as 

expressões. Tanto o grafite quanto a pixação usam o mesmo suporte - o espaço 

público - e o mesmo material - as tintas. O que os diferencia é que um é advindo das 

artes plásticas e o outro da escrita. Um privilegia a imagem e o outro a escrita. 

                                                           
9
  Disponível em <https://dialogoshistoricos.wordpress.com/historia/brasil-anos-60-e-70/> Acesso em Mar 2017. 
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(GITAHY, 1999, pg.19). Ambos os atos são obras de um mesmo sujeito, que 

transitam pelas duas expressões, uma influenciando a outra, desvinculá-las 

fragmentaria esta análise.  

Através destas novas tendências Alex Vallauri lança seus traçados como 

uma nova forma de contemplar o espaço urbano, com características iconográficas 

que revolucionaram o grafite. (MOURA E SOUZA, 2014, pg. 9). Com as enigmáticas 

botas de cano longo, que rapidamente ganharam uma perna, um corpo e um 

cenário, Vallauri acreditou no poder da arte como modificador da paisagem urbana, 

e achou em formas consideradas bregas e espalhafatosas, o Kistch10 a sua 

identidade, que o consagrou e o levou a bienal mostrando ao mundo o grafite 

paulista.  

 

 

A Rainha do Frango assado em Pic-nic, de Alex Vallauri. Foto: Kenji Ota.Fonte: Bienal.Org11 

 

Em ambos os estudos de caso: Basquiat em Nova York e Vallauri em São 

Paulo, os atores aparecem como agentes transformadores do urbano, que dão uma 

                                                           
10
  Termo alemão utilizado para designar valores estéticos distorcidos. Amplamente utilizado na arte imagética. 

11
 Disponível em <http://www.bienal.org.br/post.php?i=335>. Acesso em Mar 2017. 
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ressiguinificação os espaços de passagem. Esta distorção do espaço é efêmera, 

incomoda e ilícita.  

Para Foucault estas inquietudes geradas nos grandes centros, à margem 

da sociedade, tinham como o principal objetivo “dessacralizar” o espaço de tal modo 

que sua função fosse distorcida, atendendo as necessidades mais intima do 

indivíduo. (FOUCAULT, 2001). 

 

As heterotopias geram inquietação (...) porque elas minam secretamente 

a linguagem, porque elas impedem a nomeação disto ou daquilo, porque 

elas quebram os nomes comuns ou se misturam desordenadamente. 

(FOUCAULT, 1966) 

 

Ainda que não aconteça de forma ordenada as heterotopias, os espaços 

heterotopicos têm um papel crucial na transformação social. Eles justapõem 

diversos lugares, compatíveis ou não, os convergem , relacionam, dividem e 

transformam, estimulando a regulação do espaço por seus próprios autores e como 

consequência uma autoconsciência. Estes espaços se desenvolvem à margem da 

política, se renovando a partir das ideias de novos indivíduos e mesmo sendo 

reprimidos estes espaços continuam a crescer, segundo Valverde “(...) nosso 

resumo de espaço como heterotópico se desenvolveria na medida em que o estado 

e sociedade se encontram em oposição no que tange a definição de parâmetros que 

regulamentam o seu uso.” (VALVERDE, 2009, pg. 24). 

Esses sentimentos oriundos das heterotópias são combatidos pelo estado à 

medida que suas proporções se ampliam, pois causam certa anarquia. São 

heterotopias de desvio, que colocam indivíduos cujo comportamento é transgressivo 

em um mesmo espaço. Esse lugar não pode ser dissociado dos significados e 

representações sociais que ali se desenvolvem.  

Os espaços públicos foram durante muito tempo dissociado das 

representações sociais e com isso se distanciou destas manifestações. O grafite 

vem como elemento reintegrador de posse social. Ele devolve ao usuário a cidade.  
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Hoje vemos em São Paulo uma onda “anti-grafite”. As paredes que 

denunciam a história da metrópole estão sendo pintadas com tinta “cinza apática” 

com a premissa de embelezamento da cidade. Está política é nomeada de “cidade 

linda”, sancionada pelo atual prefeito João Dória12. Leis municipais foram criadas 

para inibir as manifestações, assim como há a proposta de se criar um espaço 

próprio para essas expressões.  

 Estas medidas não são recentes, em 1988, as vésperas do aniversario 

de São Paulo, Rui Amaral, Mauricio Villaça e mais alguns artistas que preparavam 

uma homenagem a cidade, foram presos, fichados e liberados apenas sob fiança 

indiciados por danos ao patrimônio público tendo como vítima a sociedade. (GITAHY, 

1999) 

 O mesmo ocorreu em Nova York, durante a gestão de Rudolph Giuliani 

– inicio dos anos 90 – que adotou uma política de tolerância zero contra atos de 

depredação ao espaço público, acreditando que este tipo de atitude inibisse a 

expansão da violência e da criminalidade alarmante. 

 

                                                           
12
  Prefeito eleito em São Paulo no ano de 2017, que adotou as mesmas políticas higienistas de embelezamento da cidade que o 

ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani que era um adepto a “teoria da janela quebrada” que consistia na punição dos 
pequenos delitos para que estes não se ampliassem.  
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Grafite no Largo da Batata, 2017. Protesto contra as medidas da nova prefeitura. Fonte: Portal aprendiz13. 

 

 “Desde a pré-história o homem 

Come, fala, dança e graffita.”  

Maurício Villaça 

 

Sendo o estado o elemento que tange para a regulamentação dos espaços, 

ele caminha em direção oposta as heterotopias de Foucault. A heterotopia bloqueia 

mecanismos formais de renovação política, aquilo que está sendo avaliado não é 

uma ação de natureza política em prol de um objetivo único. Também não se 

defende o Estado como regulador da sociedade. A heterotopia exige a presença de 

múltiplos atores, que podem assumir o papel de mediadores temporários 

informalmente. (VALVERDE, 2009, pg. 25) 

 Esta incorporação do grafite ao urbano nos mostra a importância da 

contextualização não verbal na modificação do urbano. São notórias as 

possibilidades que o grafite possibilita sobre a concepção de espaço. A rua é um 

espaço comum, todos têm acesso a ela. O grafite transforma a cidade em uma 

                                                           
13
 Disponível em < http://portal.aprendiz.uol.com.br/2017/01/20/das-janelas-quebradas-cidade-linda-o-que-escondem-

politicas-de-embelezamento-urbano/> Acesso em Mar 2017. 
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galeria a céu aberto, ele não segrega o cidadão, é a arte ao alcance de todos, que 

pode ser feita por todos. O que está dentro das galerias lá fica, o que está fora se 

expande e extrapola a realidade. É a necessidade de comunicar-se de forma 

interativa voltada para as grandes massas que fortalece essa arte, modifica a 

condição do urbano através da apropriação do espaço, cumpre seu papel 

artístico/social, cai em desuso e se renova.  

 A tendência é o grafite fortalecer-se quanto à arte urbana. Paredes 

limpas são vistas como telas em branco da perspectiva do artista, prontas para 

sofrerem a intervenção de um movimento que por si só é movido pelo prazer da 

transgressão e do protesto, cumprindo com o seu papel social, o de comunicar-se. 

Foucault defendia que a transformação da sociedade moderna só se consagrará 

através da visibilidade dos espaços que provem as necessidades e sentimentos que 

são combatidos pelo Estado. As ruas são detentoras desses espaços, são nelas que 

as heterotopias acontecem. 
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A leitura de imagem como prática pedagógica contextual na construção 

de narrativas autobiográficas de alunos 

 

André Camargo LOPES 1 
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Daniel Henrique Alves de CASTRO 

Luciana Laureano Pereira  

Stephanie Ortiz CONSELVAN 

PIBID/UEL  

 

Pretende-se neste texto apresentar os resultados de uma experiência 

educacional desenvolvida ao longo do ano de 2016 com três turmas de primeiro ano 

do Ensino Médio em um colégio estadual na cidade de Londrina (PR). A ação 

pedagógica se pautou na reflexão da identidade local e sua composição heterogênea 

a partir da leitura de imagem. Esta experiência foi dividida em três etapas de 

estudos: 1 – reflexão sobre o tema retirantes; 2 - o estudo do tema na arte brasileira 

a partir da série Os Retirantes de Cândido Portinari; 3 – reflexão sobre o trajeto 

biográfico familiar do aluno.  O método foi pautado na práxis reflexiva o que 

possibilitou transitar entre os estudo da obra em seu período e o tema que lhe 

envolve. Enfatizando o fato social presente nas imagens do conjunto de atividades 

desenvolvidas com os alunos, possibilitando-os se verem como elemento do tema a 

partir de entrevistas com membros de suas famílias. Como resultado, afloraram na 

instalação artística, narrativas sobre identidades sem fronteiras dos “retirantes” do 

norte do Paraná, seus trajetos e objetivos. Um universo identitário amplo e 

complexo, presente em traços e hábitos.  

Palavras-chave: identidade, memória, ensino-aprendizagem.  

                                                           
1
 Esse trabalho é realizado através da Universidade Estadual de Londrina e conta com o apoio e financiamento da CAPES 
através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) 
  André Camargo Lopes – Doutor em História e Sociedade  pela Unesp – Assis (Universidade Julio Mesquita Filho), professor 
da rede básica de ensino do Estado do Paraná e supervisor do PIBID-ARTE 2009/UEL no colégio Estadual Professora Roseli 
Piotto Roehrig.  
Thaís Doro, Daniel Henrique Alves de Castro, Luciana Laureano Pereira e Stephanie Ortiz Conselvan - Graduandos em Artes 
Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), bolsistas do PIBID-ARTE/UEL no colégio Estadual Professora Roseli 
Piotto Roehrig.  
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Introdução  

 

 

Imagem 1: Instalação RETIRÂNCIAS 

 

A leitura de imagens como prática pedagógica envolve um processo de 

escolhas, seletividade que ultrapassa a própria condição de visualidade daquilo que 

se propõe analisar. É uma relação de construção de sentido com aquilo que está 

dado na visualidade compositiva da imagem e com o conjunto de referenciais 

presentes em seu leitor. Essa proposta de ensino tem ne segundo elemento o seu 

enfoque central, visto que ao propor uma imagem para análise o professor delimita 

um tema, e ao delimitá-lo imerge o aluno em um universo de significantes possíveis 

que podem ou não dialogar com o seu contexto e a sua condição identitária, mas 

sempre, neste contato de análise, partindo deste como referencial nas construções 

dos significados.  

Podemos afirmar então, que a leitura de uma imagem corresponde a uma 

ação de mão dupla, na qual o leitor também se lança como referencial para a 

compreensão daquilo que a imagem informa. De acordo com Pillar (2008, p12) 
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(...) a leitura de uma imagem seria a leitura de um texto, de uma trama, de 

algo tecido com formas, cores, texturas, volumes. Ao ler estamos 

entrelaçando informações do objeto, suas características formais, 

cromáticas, topológicas; e informações do leitor, seu conhecimento sobre 

o objeto, suas interferências, sua imaginação. Na visão piagetiana, a 

leitura é uma atividade complementar à produção, isto é, para apropriar-

se de um determinado objeto de conhecimento o sujeito constrói 

representações e interpreta-as. (...) Como se pode constatar, o que o 

sujeito apreende em relação ao objeto depende dos instrumentos de 

registro, das estruturas mentais, das estruturas orgânicas específicas 

para o ato de conhecer, disponível naquele momento. 

 

Neste sentido, a leitura do conteúdo da imagem, projeta-nos para um 

conjunto de intepretações pautadas em experiências anteriores, associações. A 

leitura de imagem proposta como experiência pedagógica estaria voltada para 

compreender: a) o sujeito produtor em seu contexto; b) o contexto produtor da obra; 

c) a sua natureza temática; d) a natureza subjetiva da própria leitura da imagem.  

Como experiência, esses níveis de aprofundamento possibilitam compreender que o 

que é representado não é o objeto em si, mas a intepretação de um determinado 

tema materializado em um corpo referente por um artista, ou seja, por um indivíduo 

preso a um contexto histórico, dotado de uma visão de mundo.  Em contrapartida, o 

aluno-leitor ao ser estimulado nesta ação compreensiva, transcende a natureza 

passiva diante da imagem. Ou, a mera condição de consumidor imagético, 

assumindo-se como uma subjetividade diante da obra, na qual suas experiências, 

sua história de vida organizarão a sua apreensão do conjunto de elementos dados 

na imagem. 

De acordo com Joly (2008, p 43) os indivíduos desde muito pequenos estão 

expostos a uma condição de aprendizagem gerada a partir deste contato com a 

imagem. Esse aspecto cultural que atribui a imagem figurativa uma condição de 

extrema importância em nossas relações cotidianas, tendo nestas, em muitas 

situações o próprio suporte para o desenvolvimento da linguagem.  Se há, na 

perspectiva de Joly (2008), uma familiarização cultural com o universo imagético, o 
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problema específico sobre a sistematização e sua leitura em profundidade, 

encontra-se na condição de intencionalidade da própria ação do leitor, pois o autor é 

o outro, a rede social que estrutura a imagem produz suas próprias inquietações 

acerca de sua representação. Para a autora,  

 

(...) interpretar uma mensagem, analisá-la, não consiste certamente em 

tentar encontrar ao máximo uma mensagem preexistente, mas em 

compreender o que essa mensagem, nessas circunstâncias, provoca de 

significações aqui e agora, ao mesmo tempo em que se tenta separar o 

que é pessoal do que é coletivo. (JOLY, 2008: p. 44)    

 

 Neste caso a imagem deve ser lida a partir de elementos que a 

complementam, de leituras que permitam a comparação de elementos existentes 

na composição analisada, contribui para isso, no campo da história oral, o 

cruzamento entre as fontes orais e visuais, não como elementos distintos em sua 

natureza, mas como elementos complementares. E no caso desta experiência 

pedagógica, o elemento catalizador entre o ver-interpretar-narrar. 

 

Ensino contextual e a construção da identidade 

 

O conhecimento produzido nas artes visuais origina de um processo de 

produção e reflexão estética sobre as imagens visuais, o que implica um 

envolvimento cognitivo da ação perceptível e sensível entre o indivíduo e as formas 

dessas imagens. A produção de imagens, principalmente, imagens que reflitam 

algum tipo de relação estética com o mundo revela a necessidade de construção e 

vivencias de referenciais imagéticos no processo de formação educacional deste 

olhar estético. Essa processualidade construtiva é necessária à medida que o 

próprio princípio do ensino de Arte na escola volta-se para a natureza cognitiva do 

olhar, ouvir e sentir.  

De acordo com Ferraz e Fusari (2010), o ensino de Arte no ambiente escolar 

corresponde a educar o modo de ver e observar o mundo, um importante momento 
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na construção da identidade e consciência do aluno como ser participativo e 

produtivo em seu universo social e cultural. 

  

Ver significa essencialmente conhecer, perceber pela visão, alcançar com 

a vista os seres, as coisas e as formas do mundo ao redor. A visualização 

ocorre em dois níveis principais.  Um deles se refere ao ser que está 

vendo, com suas vivências, suas experiências. O outro é o que a 

ambiência lhe proporciona. Mas ver não é só isso. Ver é também um 

exercício de construção perceptiva onde os elementos selecionados e o 

percurso visual podem ser educados.(...) Observar é olhar, pesquisar, 

detalhar, estar atento de diferentes  maneiras as particularidade visuais, 

relacionando-as entre si. (FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 76)   

 

 

Nesta construção perceptiva são inevitáveis as nuances na relação 

processual da construção do olhar enquanto experiência e conhecimento visual. A 

respeito desta característica da educação visual, Bruno Munari (s/d) afirma que cada 

um vê aquilo que sabe. Ou seja, os códigos visuais estão diretamente relacionados 

ao conhecimento que o indivíduo tem das realidades que os rodeiam. A construção 

do olhar possibilita uma expansão do horizonte perceptivo, a captação das coisas 

em suas estruturas, enxergar além das superfícies cotidianas, “(...) Cada coisa que o 

olho vê tem uma estrutura de superfície própria e cada tipo de sinal, de 

granulosidade, de filamento, tem um significado bem claro” (MUNARI, apud FERRAZ 

e FUSARI, 2010, p. 78). 

Nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Arte (SEED/SEB, 2008, p. 

28-29) propõe-se o estudo de forma contextualizada, ou seja, de maneira que o 

aluno consiga problematizar e apreender aquilo que lhe é proposto com o apoio de 

uma rede de significados originadas em suas relações vivenciadas, promovendo no 

próprio processo pedagógico a práxis reflexiva entre o ensinar-aprender.  
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Neste sentido, ao se propor a imagem tema, uma das telas da série 

Retirantes2, do pintor paulista Cândido Portinari (1903-1962), propôs ao conjunto de 

alunos uma análise do sentido do termo retirantes. O que a palavra quer dizer? O 

que pode ser classificado por essa condição de ser? Se retirar-se é deslocar-se, 

seríamos todos retirantes, ou teríamos todos, origem nos fluxos migratórios? 

A reflexão não se limitou a imagem, transcendeu-a. A medida que tentava 

entender o contexto gerador do tema em Candido Portinari, aproximavam mais de 

si. De suas origens regionais. Analisar a imagem, transformou-se em um ato de 

compreender a partir desta, um fenômeno social do qual todos fazem parte. 

 

Palavras não são somente palavras 

 

Aquele que deixa um lugar, desloca-se para o desconhecido a procura de 

algo melhor. Essa é a definição para retirantes no Dicionário de língua Portuguesa. 

É uma descrição distante e fria quando pensada em uma experiência de ensino-

aprendizado.  

                                                           
2
 De acordo com Fabris (1996), a figura do retirante representa para Portinari uma reminiscência de infância. Famílias inteiras 
se deslocando para as lavouras do Estado de São Paulo, tipos físicos que traziam em seus traços toda a tragédia da seca e da 
miséria. Esses retirantes remetem a seu tempo em Brodósqui.  
Esses personagens são constantes na trajetória do artista e, são retratados de forma bastante dramática nas telas de 1944. 
Quando Portinari começou a abordar a temática, não havia ainda preocupações sociais marcantes em sua obra. São famílias 
acampadas nos arredores de seu povoado. Os primeiros quadros com essa temática datam de 1935/1936 e nos mostram uma 
visão otimista do pintor. Na tela Família de Retirantes – 1944 – veem-se urubus e morcegos voando na perseguição do grupo 
de flagelados. Nesta composição está uma das obras de maior dramaticidade da arte brasileira, pelo grupo de pessoas 
miseráveis retratado..  
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Imagem 2: PORTINARI, Candido, Retirantes, 1944, óleo s/ tela 190x180 cm. 

Col. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand São Paulo. 

Fonte http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/2733/detalhes 

 

O retirante de Portinari, encontra-se em um estado de “retirância”, não é 

uma palavra distante, mas sim, uma condição humana. Nesta perspectiva que a 

leitura de imagem viabiliza uma ampla compreensão do tema. Entretanto, como 

prática pedagógica, o processo de ler a imagem e compreendê-la deve-se atentar 

para dois estágios na análise. Retomando a Joly (2008, p. 72), toma-se como 

primeiro estágio de análise, a ação descritiva. Para a autora essa prática é 

essencial, pois constitui na transcodificação das percepções visuais para a 

linguagem verbal. É um exercício que pode ser feito em grupo, podendo 

surpreender pela diversidade de formulações resultantes, como pode-se observar 

na tabela abaixo: 
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Tabela1   

ALUNO COMO OS RETIRANTES SÃO DESCRITOS 

POR PORITNARI 

COMO A NATUREZA É 

APRESENTADA POR 

PORITNARI 

L.B.B  

(15 anos) 

Ele os descreve como pessoas sendo expulsas 

de seus lares pela própria natureza, as pessoas 

na imagem estão a pele e osso aparentando 

fome doença e necessidade 

Ele descreve a natureza 

como a ruina das pessoas na 

imagem pois ele fala do sol 

escaldante os urubus 

esperando para se alimentar 

de carne morta, e a 

paisagem que impõe uma 

marcha inútil. Na minha 

descrição eu vejo apenas um 

pingo de pessoas 

caminhando para a morte. 

N. C. M 

dos S. 

(15 anos) 

Uma família do norte do Brasil bem pobre 

miseráveis. Tentando fugir da seca que 

assolava o seu estado. Pessoas que saíram de 

seu lugar de moradia para outro lugar melhor 

para morar. 

Uma paisagem desértica 

cheia de restos de ossos. 

P. B.  

(14 anos) 

Na imagem os retirantes possuem doenças 

como barriga d’água, vermes, extrema magreza 

entre outros. Além disso, o artista retrata bem a 

paisagem árida e desértica para deixar bem 

claro que eles estão saindo do nordeste em 

busca de uma vida melhor, o que na maioria 

das vezes não acontece. 

O céu está limpo com um sol 

escaldante que contrasta o 

fundo com os urubus 

sobrevoando. 

 

 Nos três exemplos de análises apresentadas, percebe-se nas 

descrições dos alunos o centro narrativo próximo ao contexto gerador do tema – 

deslocamento, miséria, morte –, entretanto, pouco se atentam aos elementos 

plásticos que conduzem a força expressiva do quadro. Existe nas leituras padrões 

coletivos de análise. Entretanto, essa condição epidérmica da análise é em que 
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consiste o maior desafio desta proposta metodológica.  Essa verbalização da 

imagem (ou da mensagem visual, como afirma Joly, 2008) se dá por aspectos 

culturais, pro recorte de suas unidades através de analogias: 

 

 Urubu = morte 

Figuras esqueléticas = fome, doença 

Deserto = calor, sol escaldante, morte 

 

O segundo estágio desta análise deve-se ser justamente o inverso, a 

conversão do verbal em visual. De se construir um equivalente ao elemento 

verbalizado. Logo, a proposta pedagógica teve que ser expandida dentro do tema. A 

pintura Retirantes (1944) tornou-se um elemento balizar para outras imagens que 

agregaram-se ao tema: a música Cidadão3 de Zé Geraldo (1979) que em seus versos 

verbaliza o sofrimento deste retirante agregado à cidade. A letra trata da condição 

cidadã, e os diversos preconceitos que impedem o personagem de consolidar essa 

aspiração.  Essa imagem ao ser verbalizada pelos alunos em um segundo momento 

de análise inicia o fechamento do ciclo entorno do termo retirantes: 

 

Os aspectos (pintura Retirantes) se assemelham com a música Cidadão é 

o fato de ambos ter saído do nordeste em busca de uma condição de vida 

melhor, porém, o que aconteceu é o contrário eles trabalham e não 

podem sequer desfrutar dos bens que ajudaram a erguer. Também o fato 

de estarem em condições precárias como fome, miséria, falta de 

                                                           
3
 Autor: Zé Geraldo; Álbum: Terceiro Mundo, 1979.  Letra: Tá vendo aquele edifício, moço?/Ajudei a levantar/ Foi um tempo de 
aflição/ Eram quatro condução/ Duas pra ir, duas pra voltar/ Hoje depois dele pronto/ Olho pra cima e fico tonto / Mas me vem 
um cidadão/ E me diz desconfiado/ "Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?"/ Meu domingo tá perdido / Vou pra casa entristecido/ Dá vontade de beber/ E pra aumentar meu 
tédio/ Eu nem posso olhar pro prédio/ Que eu ajudei a fazer/ Tá vendo aquele colégio, moço? / Eu também trabalhei lá / Lá eu 
quase me arrebento/ Fiz a massa, pus cimento/ Ajudei a rebocar/ Minha filha inocente/ Vem pra mim toda contente/ "Pai, vou 
me matricular"/ Mas me diz um cidadão/ "Criança de pé no chão / Aqui não pode estudar"/ Essa dor doeu mais forte/ Por que é 
que eu deixei o norte?/ Eu me pus a me dizer/ Lá a seca castigava/ Mas o pouco que eu plantava/ Tinha direito a  comer/ Tá 
vendo aquela igreja, moço?/ Onde o padre diz amém/ Pus o sino e o badalo/ Enchi minha mão de calo/ Lá eu trabalhei 
também/ Lá foi que valeu a pena/ Tem quermesse, tem novena/ E o padre me deixa entrar/ Foi lá que Cristo me disse/ "Rapaz 
deixe de tolice/ Não se deixe amedrontar/ Fui eu/ quem criou a terra/ Enchi o rio, fiz a serra/ Não deixei nada faltar/ Hoje o 
homem criou asa/ E na maioria das casas/ Eu também não posso entrar/ Fui eu quem criou a terra/ Enchi o rio, fiz a serra/ 
Não deixei nada faltar/ Hoje o homem/ criou asas/ E na maioria das casas/ Eu também não posso entrar" 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

95 
 

vestimentas e doenças são outros aspectos que se assemelham com a 

maioria dos retirantes nordestinos. B.M S. S. (15 anos) 

................................................................................................................ 

 

 Ambos os dois fala de miséria, pessoas pobres descriminadas, tristes, 

sem poder usufruir de bens materiais, se poder ter aquilo que eles 

construiu, que ajudou a ser construído, pessoas pobres que são 

descriminadas pela sociedade burguesa sem ter direito a nada. (J. V. S. P 

15 anos) 

................................................................................................................ 

 

Aparece uma realidade social, que a maioria não quer ver, com uma 

intenção clara de denúncia social, problemas de miséria, ignorância, 

opressão de trabalho. (A. B. P. de S. 16 anos) 

 

Nestas análises o personagem distante da pintura Retirantes recebe uma 

identidade, um contexto dentro do espaço urbano, assume uma condição histórica, 

que na primeira análise havia sido suprimida por uma descrição distante e de pouca 

profundidade. Somadas pintura e música, a leitura do tema ganha em 

complexidade, elementos como trabalho, pobreza, direitos e desigualdade social, 

passam a povoar as falas e reflexões escritas. Entretanto o caminho para a 

conversão do verbal em visual necessitava um exercício de aproximação maior dos 

personagens narrados aos personagens que na proposta de aula pretende tê-los 

como sujeitos da narrativa.  

Esta conexão entre as duas imagens verbal/imagética se deslocou para 

práticas que coloca o tema cada vez mais próximo da história de vida do aluno, da 

consolidação de uma pesquisa autobiográfica (ou genealógica). Falta, neste 

momento, construir nas análises os sujeitos presentes no tema, pois a análise da 

imagem já transcende a seca e o êxodo na pintura de Portinari, caminha para os 

“desconhecidos urbanos” – donas de casa, operários, desempregados, pais, mães, 

filhos – personagens problematizados por Rosângela Rennó na série Imemorial 

(1994)4. Os personagens de Rennó estão silenciados pelo anonimato e o 

                                                           
4
 Instalação para a exposição Revendo Brasília. Nesta instalação de R. Rennó recuperou pequenas fotografias dos arquivos 
municipais utilizadas para carteira dos trabalhadores na construção de Brasília. São 40 retratos em película ortocromática 
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esquecimento da história oficial, tem uma face. Essa face está registrada em um 

pedaço de papel fotográfico 3x4 centímetros, ampliado exposto aos olhos e aos pés 

do espectador. Uma relação violenta entre o esquecimento e a memória. Imagens 

que requerem deste contato, uma ação de reconstrução, uma busca por elementos 

que viabilizem a existência destes personagens.  

 Construir o termo retirantes como algo mais abrangente que a 

simples verbalização inicial, amplia as possibilidades de análise de imagem 

tematizada, atravessando contextos, períodos e personagens que se aproximam dos 

alunos a medida que os questionamentos sobre as imagens são modificados: quem 

são esses indivíduos? Ainda vivem? Onde reside o esquecimento?  

 De modo geral a experiência à medida que se debruça sobre o tema, 

abre um caminho de investigação sobre identidade local, sobre a imagem e sua 

receptividade, sobre os aspectos físicos que a compõe. 

 

 

                                                                                                                                                                          
pintada e 10 retratos em fotografia em cor em papel resinado sobre bandejas de ferro e parafusos. A artista afixou um número 
a cada imagem para reforçar o caráter institucional, converter cada indivíduo em um elemento quantificável, desconhecido. 
Imagens fotográficas ampliadas dispostas não chão e na parede, provocando um lembrar sobre desconhecidos, ou ao menos 
uma reflexão sobre o esquecimento. 
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Imagem 3: Fonte: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/19/1 

 

  

Da verbalização à instalação  

 

Até esse momento a análise da imagem se desdobrou em uma ação 

verbalizada, estabelecendo a investigação do tema em uma perspectiva 

interdisciplinar, dialogando com períodos e contextos. Neste segundo estágio da 

análise da imagem-tema, colocou-se para os alunos o problema estético da 

linguagem fotográfica. Retomou-se o que é um retrato, o papel que esse cumpre na 

presentificação do indivíduo. Procurou na proposta a presentificação dos “anônimos 

íntimos”, propôs-se a seleção de um personagem de suas famílias e que a partir 

deste personagem se puxasse o seu fio da história na região. Um verbalizar-

visualizar. Como experiência educacional essa proposta gerou contatos, 

questionamentos e descobertas. O tema neste momento estava mais concreto aos 

anseios e apreensões dos alunos. Era um olhar para o próprio trajeto familiar: de 

onde veio? Porque saiu de sua terra de origem? O que o trouxe a Londrina?  

Criou-se nesta proposta um mapa de faces e narrativas. Fotografias de 

documentos que trazem consigo histórias de vidas de composições identitárias, tais 

como se pode ler nas narrativas abaixo: 
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Tabela2   

ALUNO NARRATIVA SOBRE PERSONAGEM DA FAMÍLIA 

M. A.  

(16 

anos) 

Severino Firmino de Lima, ele foi meu avô por parte de pai que eu não cheguei a 

conhecer; ele faleceu dia 11 de setembro de 1989. Ele foi o segundo marido de 

minha avó, e ambos tiveram dois filhos juntos, meu pai (Elias) e minha tia que 

faleceu quando bebê (Elisabeth). Meu avô veio de Santa Cruz do Capibaribe, em 

Pernambuco. Ele migrou de Pernambuco para São Paulo, depois Sertanópolis e por 

fim Londrina. 

V.C  

(16 

anos) 

Minha avó. Ela veio de São Paulo. Até onde eu soube, começou da minha bisavó, 

ela era de Minas e foi embora para mais pertos dos familiares. Minha avó, em busca 

de melhorias financeiras, foi para São Paulo, pois era uma cidade que estava 

melhorando, e tem muito comércio para as famílias se aproximarem.  

K. M  

(16 

anos) 

O personagem da foto é o meu avô aos 18 anos, ainda não era casado e nem tinha 

filhos. Antigamente morava em Jequié, Bahia, veio para Londrina já casado e com 

filhos atrás de emprego e moradia. 

Seus pais vieram de uma cidade pequena e pouco conhecida chamada Lagedo. 

Migraram por Jequié atrás de uma vida melhor e melhor condição para os filhos. 

Buscavam casa própria e bom emprego, mas como antigamente as coisas eram 

difíceis eles conseguiram um emprego que dava ao menos para sustentar a família. 

Assim que meu avô veio para Londrina, conseguiu uma condição de vida melhor. 

Hoje ele possui sua casa e carro próprio, já tem todos os filhos casados e mora 

apenas com dois netos e a esposa. 

B. M. S. 

S.  

(15 

anos) 

Eu vou contar a história de minha mãe C. M. de S. que nasceu na cidade de 

Paranavaí no dia 14 de agosto de 1965. Sua mãe se chama M. Z. da S. de 70 anos 

e nasceu na cidade de Terra de Donana no estado do Ceará, e seu pai C. G. da s. 

que tinha 77 anos e que nasceu no estado do Pernambuco faleceu há poucos dias e 

com o seu falecimento muitas histórias vieram a tona como é o caso de seu pai que 

foi morto por jagunços que o decapitaram com uma foice, e a história de sua avó que 

foi pega a laço e tornada escrava. 

Já a mãe de minha mãe (M. Z.) fugiu do nordeste junto com o meu avô (C. G.) para 

tentar uma vida melhor no sul do Brasil e também para fugir dos pais de meu avô 

que eram contra o seu casamento. Chegando no Paraná se estabeleceram na 

cidade de Paranavaí e lá tiveram 9 de seus 11 filhos. Depois de algum tempo foram 
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para o bairro de Santo Amaro na cidade de Cambé, e lá tiveram mais 2 filhos. 

Depois de 7 anos morando em Cambé eles mudaram para o bairro Maria Cecília e 

foi la que meu avô abandonou sua mulher e seus 11 filhos e a partir daí a minha mãe 

e suas irmãs mais velhas começaram a sua jornada de trabalho para ajudar a sua 

mãe a sustentar seus outros irmãos. 

 

Em meio a esse mosaico de narrativas que remetem a história regional a 

partir de elementos biográficos, surgiu a instalação RETIRÂNCIAS5. Esse projeto 

plástico fechou o ciclo de análise de imagem iniciado com os Retirantes de Portinari. 

A medida que se aprofundou o tema e se buscou para isso imagens que 

viabilizassem o diálogo, mas aproximou a análise de uma compreensão contextual 

do termo. 

 

 

Imagem 4: Instalação RETIRÂNCIAS 

 

                                                           
5
 Instalação montada na Dap – Artes Visuais/UEL. Galeria localizada na Av. Juscelino Kubistchek, na região central de 
Londrina, de 16 a 23 de dezembro de 2016. 
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Imagem 5: Instalação RETIRÂNCIAS 

 

A conversão da verbalização em imagem (imagética/sonora), resultou em 

46 quadros porta-retratos de tamanhos diversificados dispostos em três paredes da 

galeria. Sobre esses quadros a projeção de fotografias dos próprios alunos, como 

uma sobreposição de narrativas. Somados a essas imagens, o som das músicas 

escolhidas pelos próprios personagens nos quadros. São histórias recontadas a 

partir da descoberta de uma identidade retirante. Neste sentido, alunos, pais e avós. 

Todos que participaram diretamente deste trabalho de pesquisa e análise de 

imagem puderam ao se situar como indivíduos, ou sujeitos das narrativas, 

descobrir-se como sujeitos históricos, não mais citarem o conceito, mas vivenciá-lo 

como parte incorporada nos trajetos autobiográficos. 
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Fronteiras-Barreiras-Pontes: uma reflexão sobre arte contemporânea, 

migrações e educação 
 

Francione Oliveira Carvalho1 

  

Resumo: Esta comunicação pretende refletir sobre como artistas 

contemporâneos criam imagens e articulam discursos a respeito da migração e de 

como elas podem ser disparadores de processos educativos no Ensino Médio.   Num 

mundo aberto à circulação do capital e das imagens, mas não das pessoas, as que 

migram em busca de melhores condições econômicas e sociais precisam vencer 

tanto os percalços inerentes ao processo migratório como situações de 

discriminação, violência e intolerância que diminuem e não reconhecem a 

humanidade do Outro. Além de serem marcos físicos ou naturais, as fronteiras tal 

como a arte são referências mentais e simbólicas que guiam a percepção sobre a 

realidade e as subjetividades. Possuem a capacidade de representar o mundo por 

um mundo paralelo de sinais por meio do qual os homens percebem e qualificam a 

si próprios, o corpo social, o espaço e o próprio tempo. Desta forma acreditamos que 

ao investigarmos a produção visual contemporânea e de como estas imagens 

afetam quem as recebe é possível problematizarmos a estética, a ética e os direitos 

humanos. 

 

Palavras-chave: Migrações, arte contemporânea, ensino médio. 

 

A educação assim como a arte é uma área de conhecimento que por 

natureza lida com a diversidade e a provocação, questionando e ampliando nossas 

percepções sobre o humano. Por refletir o nosso tempo, a arte contemporânea pode 

ser um território fértil e mobilizador para a discussão de temas cruciais no Ensino 

Médio, tais como a migração, o acirramento das fronteiras, a violência e a 

                                                           
1
 Professor da Faculdade de Educação da UFJF/ Professor colaborador do Programa de Humanidades, Direitos e Outras 
legitimidades USP 
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intolerância. Afinal, fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são 

sobretudo simbólicas, referências mentais que guiam a percepção da realidade.    

Nesse sentido, como afirma Leenhardt (2002) as fronteiras são produtos desta 

capacidade mágica de representar o mundo por um mundo paralelo de sinais por 

meio do qual os homens percebem e qualificam a si próprios, ao corpo social, ao 

espaço e ao próprio tempo. 

 

Os dicionários são muito claros sobre a definição de fronteira. É a 

extremidade de um reino, de uma província que os inimigos se deparam 

quando querem entrar”. O aspecto estático de front não impede, bem 

entendido, que por um movimento que venha do interior do território a 

fronteira se transforme em um front móvel. O objeto da geopolítica 

consiste precisamente nesse aspecto que, face às definições estáticas 

dadas pela geografia, ela tenha por objeto o movimento permanente que 

agita estas linhas reputadas imóveis, sabendo que toda fronteira não é 

senão o resultado precário e passageiro das lutas engendradas pelas 

pulsões expansionistas (LEENHARDT, 2002, p 27). 

 

Leenhardt aponta a tendência de se pensar nas fronteiras a partir de uma 

concepção que se ancora na territorialidade e se desdobra no político. “Nesse 

sentido, a fronteira é, sobretudo, encerramento de um espaço, delimitação de um 

território, fixação de uma superfície” (2002, p. 29). Em suma, a fronteira é um marco 

que limita e separa e que aponta sentidos socializados de reconhecimento. 

Podemos perceber que mesmo na dimensão de abordagem fixada pela 

territorialidade e pela geopolítica, o conceito de fronteira já avança para os domínios 

daquela construção simbólica de pertencimento a que chamamos identidade e que 

corresponde a um marco de referência imaginaria que se define pela diferença. 

Foucher (2009) afirma que “não há identidade sem fronteira” (p. 22) já que ancorados 

na memória, na história e no pertencimento é que conseguimos identificar quem 

somos e nos perceber em relação aos outros. 

Para Taylor (1997) a própria capacidade de um indivíduo de se pensar como 

tal e definir as qualificações desta individualidade é amplamente determinada por 

suas interações e experiências sociais.  A identidade do indivíduo vai se constituindo 
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pelo contato com o outro e por meio de uma troca contínua que permite ao seu eu – 

o self – estruturar-se e definir-se pela comparação e pela diferença, num processo 

de reconhecimento.  Portanto, a identidade de um indivíduo é definida pelos 

compromissos e identificações que determinam as suas escolhas e que fazem parte 

das suas configurações morais, ou seja, o fundamento explícito ou implícito das 

nossas ações.  

Pesavento (2002) corrobora esse argumento ao entender o imaginário como 

um sistema de representações coletivas que atribui significado ao real e que pauta 

os valores e a conduta. “As fronteiras são construções de sentido, fazendo parte do 

jogo social das representações que estabelece classificações, hierarquias e limites, 

guiando o olhar e a apreciação sobre o mundo” (PESAVENTO, 2002, p. 36). Pelo 

contato e pela permeabilidade, a fronteira é, sobretudo, híbrida e mestiça 

possibilitando encontrarmos nela novas configurações de sujeitos e novas 

configurações morais: 

 

Se a fronteira cultural é trânsito e passagem, que ultrapassa os próprios 

limites que fixa, ela proporciona o surgimento de algo novo e diferente, 

possibilitando pela situação exemplar do contato, da mistura, da troca, do 

hibridismo, da mestiçagem cultural e étnica.  

 [...] A condição de fronteira é ser ex-cêntrico, ou seja, é dada pela 

situação de ser borda, margem ou franja. Não estar no centro é postular 

uma atitude de estranhamento, que possibilita aquilo que se convencionou 

chamar como sendo a melhor atitude antropológica:” ver mais longe”, 

colocar-se à distância e em recuo frente à situação observada para 

melhor enxergá-la e compreendê-la (PESAVENTO, 2008, p. 37). 

 

A ideia de hibridez, territorialidade instável, mutante e política surge na 

poética de muitos artistas contemporâneos, tais como Anna Bella Geiger (1933) e 

Fábio Morais (1975). Obras interdisciplinares que dialogam com a geografia, a 

cartografia, a literatura e a própria história da arte. Provocadores de imagens e 

construções poéticas que se apropriam do suporte dos livros, mapas e atlas para 

dar corpo as suas obras. Cartografias são reinventadas aproximando territórios e 

mares, em encontros que somente a arte pode proporcionar.     
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Imagem 1. Anna Bella  Geiger, Mapa Mundi com Ventos I , 1995 .. Gaveta de ferro, encáustica, folha de 

fladres, folha e fio de cobre, 20 x 59 x 10 cm. 

 

 

Imagem 2. Fábio Morais, Encontro de mares, 2006. Atlas e dicionários, dimensão variável.                     

 

Já o artista japonês Yanagi Yukinori criou uma série de obras que discutem 

o tema das fronteiras e das migrações, das quais uma das mais conhecidas é 

Mercosul (2011). A discussão sobre materialidade, impermanência, fruição e política 

são temas da arte contemporânea presentes na obra Mercosul. O artista defende a 

ideia de que atualmente, devido à globalização, os limites geográficos devem ser 

questionados. Para ele, há uma contradição na nossa sociedade. Ao mesmo tempo 
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que existe um incentivo à livre circulação de produtos e serviços entre os países, há 

um enrijecimento das regras que permitem que as pessoas circulem entre eles.  

A obra é composta por caixas de acrílico, nas quais areias coloridas 

formam as bandeiras dos países que participam do bloco econômico que dá título ao 

trabalho acrescidas as bandeiras das Guianas, territórios também localizados na 

América do Sul. Elas são conectadas por tubos de plástico, onde formigas cruzam os 

limites e misturam os grãos e as cores das bandeiras, criando pontes entre as 

nações e as culturas, fazendo uma relação direta com os movimentos migratórios 

na contemporaneidade e a ideia do Mercosul como território de livre circulação e 

integração cultural. 

 As formigas procuram trabalhar a ideia de erosão das fronteiras e 

questionar a integração cultural destes territórios. As Guianas são formadas por 

territórios que mesmo estando localizadas na América do Sul são países que não 

são integrados aos acordos econômicos e culturais da região, o que acaba por isolá-

los. O processo de colonização diferenciado em relação aos outros países também 

interfere na relação.   

 

 

Imagem 3 e 4. Yanagi Yukinori, Mercosul (2011). Formigas, areia colorida, caixas, tubos e canos de plástico. 25 

cm x 36,5 cm x 91 cm (cada peça). Bienal do Mercosul, Porto Alegre, 2011. 

 

A obra também nos ajuda a pensar no trabalho pedagógico, afinal 

professores são como formigas que realizam pequenas ações cotidianas que vistas 

isoladamente parecem imperceptíveis, mas que ao longo do tempo acumulam 

resultados importantes e transformadores. A ação única de um professor pode 
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provocar alterações no cotidiano escolar, entretanto, é o trabalho parceiro e 

comunitário que constrói elos permanentes e solidários na escola.    

O estrangeiro, como conceito sóciopolítico, afirma Koltai (2009) é uma 

invenção do mundo moderno, concomitante ao surgimento dos Estados nacionais, 

período em que a nação passou a se definir por suas fronteiras. A autora discute 

que a principal característica dos novos grupos migratórios é que “o estrangeiro 

deixou de ser o Outro absoluto, aquele que vivia do outro lado do oceano ou atrás de 

fronteiras instransponíveis e passou a ser alguém que mora ao lado, na casa 

vizinha” (p. 143). Para Koltai esse é o grande problema da recepção do estrangeiro 

em nossos dias já que aquilo que ainda parecia tolerável quando o estrangeiro 

estava longe vem se tornando insuportável a partir do momento em que ele se 

aproximou demais, “impondo as suas assim chamadas excentricidades” (grifo da 

autora, 2009, p. 144). Esse cenário vai provocar debates acirrados não só na Europa 

e EUA, onde vemos sinais inequívocos de intolerância e medo frente a cultura de 

origem islâmica, mas provocará reflexos em todo mundo. Reforçando a aversão, o 

preconceito e a xenofobia não só ao estrangeiro, mas a todos que fogem às 

classificações.  

Desde os anos 1950, muitos artistas utilizaram o ato de andar e o 

deslocamento como elemento central de suas obras, promovendo uma aproximação 

entre a arte e a experiência do cotidiano. Nesse contexto, é emblemático o 

movimento denominado Internacional Situacionista, criado em 1957, na Itália, que 

teve o escritor Guy Debord (1931-1994) como principal teórico e incentivador. 

Podemos ver a obra de Paulo Nazareth (1977) como um desdobramento dessas 

experiências, em que o deslocamento é um dispositivo para questionar o mundo em 

que vivemos e a compreensão da própria arte. O deslocamento entre territórios e o 

questionamento dos estereótipos são questões que mobilizam a criação artística do 

artista. Nascido em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais o artista faz 

das suas andanças ao redor do mundo elemento central de sua poética artística. 

Estranhamento, ironia, provocação e reflexão são alguns dos sentimentos e ações 

que suas criações provocam no público.  
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Em 2011 Paulo Nazareth saiu do conjunto habitacional onde mora na 

periferia de Belo Horizonte rumo aos Estados Unidos. A viagem foi feita a pé e de 

carona e durou quase sete meses, período em que deixou de lavar os pés como 

estratégia de transportar a poeira da América Latina para os Estados Unidos. Ao 

chegar em Nova York seus pés foram lavados no Rio Hudson.   Ao percorrer os 

diversos países da América Latina enfrentou muitas dificuldades, mas também 

encontrou paisagens e pessoas inspiradoras. Tudo o que viveu foi registrado e 

transformado em arte.  

A experiência inspirou a série Notícias de América (2011/2012) formada por 

registros da viagem, imagens fotográficas onde o artista surge com placas 

provocadoras ao lado de pessoas que como ele seriam descendentes da mistura de 

indígenas, negros e europeus e a instalação Mercado de Bananas. Na frente de uma 

Kombi verde lotada de bananas, Paulo Nazareth vendia a fruta ao público por um 

preço acima do que seria encontrado em qualquer mercado.  

  A instalação foi apresentada na    Art Basel 2011, feira de arte 

contemporânea que acontece em Miami, nos Estados Unidos.  

 

  

Imagem 5. Paulo Nazareth. Sem título, da série Notícias de América, 2011/2012. Impressão fotográfica sobre 

papel algodão, 30x40 cm. 
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Imagem 6. Paulo Nazareth. Notícias da América (2011), instalação artística. Art Basel 2011, Miami, Estados 

Unidos. 

 

O engajamento social e político da série Notícias de América (2011/2012) 

não pode ser desprezado na leitura sobre a obra. O questionamento das fronteiras e 

dos estereótipos presentes no imaginário estadunidense sobre a cultura e a 

população da América Latina surge tanto nas placas carregadas pelo artista quanto 

no uso das bananas. Elas remetem à expressão “República de Bananas”, que era o 

modo como os Estados Unidos se referiam a países da América Latina no início do 

século XX, destacando com ironia a instabilidade política vivenciada na região.  

Ao vender as bananas que fazem parte da instalação, o artista faz uma 

provocação ao mercado de arte e ao próprio evento de que participa, levando-nos a 

indagar se a arte pode ser vendida tal como frutas em uma feira ao mesmo tempo 

que questiona a materialidade da obra. No momento em que vende as bananas, ele 

a desmaterializa, dialogando com a linguagem da performance que, graças a seu 

caráter efêmero, permanece viva apenas na memória e nos registros sobre a ação. 

Já a pungente instalação de Nuno Ramos exposta no Museu da Imigração 

de São Paulo retoma questão proposta por Primo Levi em 1958. Se naquela época o 

escritor italiano tentou na obra homônima superar os traumas de ter estado no 

campo de concertação de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial e 
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compreender o incompreensível, hoje, o artista paulistano provoca reflexão sobre a 

violência e o desamparo a que tantos migrantes estão expostos.  

 

 

 

Imagem 5 e 6. Nuno ramos, É isto um homem? (2014). Vista da exposição no Museu da Imigração, São Paulo.  

 

Num mundo tão pouco solidário, hostil e indiferente ao outro é fundamental 

que a escola não se omita de seu papel de socializar e humanizar as pessoas. Vidas 

perdidas pela violência e pelo ódio ou pelo fracasso na tentativa de ultrapassar 

barreiras e mares em busca de melhores condições de sobrevivência não podem se 

tornar apenas estatísticas ou imagens momentâneas nas redes sociais que causam 

furor e comoção seletiva e depois são substituídas e esquecidas. Como afirma 

Judith Butler (2015), sem a condição de ser enlutada, não há vida, pois, apenas em 

condições nas quais a perda tem importância o valor da vida se efetiva. A condição 

de precariedade da vida deveria estar implicada nas relações sociais e na política 

porque todos estamos expostos e dependentes tanto àqueles que conhecemos 

quanto dos que não conhecemos.   
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Afirmar que a vida é precária é afirmar que a possibilidade de sua 

manutenção depende, fundamentalmente, das condições sociais e 

políticas, e não somente de um impulso interno para viver.  [...] No 

entanto, o que talvez seja mais importante é que teríamos de repensar “o 

direito à vida” onde não há nenhuma proteção definitiva contra a 

destruição e onde os laços sociais afirmativos e necessários nos impelem 

a assegurar as condições para vidas vivíveis, e a fazê-lo em bases 

igualitárias. Isso implicaria compromissos positivos no sentindo de 

oferecer os suportes básicos que buscam minimizar a precariedade de 

maneira igualitária: alimentação, abrigo, trabalho, cuidados médicos, 

educação, direito de ir e vir e direito de expressão, proteção contra os 

maus-tratos e a opressão (BUTLER, 2015, p. 40 e 41).     

 

É urgente que consigamos construir laços de solidariedade em defesa da 

vida digna, contra o desamparo e a violência. Ampliarmos a percepção das 

sociedades como circuitos de afeto tal como propõe Safatle (2015) e recuperarmos a 

qualidade de sermos afetados pelas necessidades dos outros, percebendo-nos 

como mais uma vida que por ser precária precisa de amparo e proteção.   Por que 

nos afetamos tão pouco pelas misérias e violências a que tantos são submetidos 

diariamente? Por que incorporamos o medo do outro nas nossas ações?  Por que 

naturalizamos a exclusão? Hierarquizamos a vida? Os conhecimentos? Recuperar a 

dimensão do coletivo humano e das diversidades que a compõem em detrimento 

das individualidades e idiossincrasias parece difícil numa época onde nacionalismos 

extremos levam ao acirramento das fronteiras e ao desrespeito aos direitos 

humanos, entretanto, é imprescindível se quisermos defender vida justa e digna a 

todas as pessoas. Nenhuma categoria pode aprisionar a diversidade humana ou ser 

apropriada para minimizar ou impedir a circulação das pessoas. E toda escola que 

se propõe ser democrática e em defesa da vida deve não apenas defender esses 

valores, mas fomentá-los em suas ações, estimulando uma educação para a 

solidariedade, a cooperação   e a sensibilidade.   
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Passagens e desconstruções no espaço escolar 

 

Bruna COBRES1 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Roberta Puccetti2 

(UEL) 

 

Baseado em Marisa Flórido César (2014) e Márcia Tiburi (2015), surgem as 

seguintes questões: há um campo de intersecção entre arte e política? A escola é 

um espaço democrático? Será lugar de fricção entre as fronteiras da sociedade 

atual? Tal espaço tem colaborado para diálogos abertos em busca da quebra de 

estereótipos do senso comum? À vista disso, este artigo visa à interlocução entre 

arte, política e pedagogia, tendo como ponto de partida uma prática artístico-

pedagógica, desenvolvida no estágio curricular obrigatório em Artes Visuais da 

Universidade Estadual de Londrina, em uma escola de periferia localizada no bairro 

Parque Ouro Verde. Ademais, o trabalho ocorreu no âmbito de uma pesquisa ético-

estética e educacional e, por meio das confluências concebidas entre os trabalhos 

Assentamento e Imemorial, produzidos, respectivamente, pelas artistas Rosana 

Paulino e Rosângela Rennó, e aquilo que suscitou em cada um dos estudantes, 

resultando, portanto, em reflexões e diálogos sobre arte contemporânea e a sua 

contribuição para uma escola e uma sociedade mais democráticas. 

 

Palavras-chave: Arte contemporânea, arte-educação, política.  

 

Este artigo explora as relações entre arte contemporânea e política 

inseridas no contexto escolar a partir de uma atividade desenvolvida com alunos do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Wistremundo Roberto Perez Garcia, 

                                                           
1 Graduanda do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina. 
2 Graduada em Educação Artística - Licenciatura Plena em Artes Plásticas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(1985), Especialista em Arteterapia pela Universidade Castelo Branco (2007), Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (1995) e Doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (2002). Participa do Banco de 
Avaliadores do Ministério da Educação, Professora da Universidade Estadual de Londrina. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

114 
 

durante o estágio curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Artes Visuais 

da Universidade Estadual de Londrina, tendo como propósito uma reflexão teórico-

prática sobre os possíveis impactos da linguagem artística no âmbito social, 

sobretudo no que diz respeito, em especial, a reconstruções cotidianas por meio da 

desconstrução de barreiras que impedem a ação dialógica. 

Partindo das porosidades presentes nas superfícies da arte, tornou-se 

possível abrir um campo de experimentação artística com alunos que possuem 

pouca ou nenhuma intimidade com a arte contemporânea, suscitando trabalhos 

plásticos de grande potência, justamente por terem desabrochado de um 

experimento alicerçado no diálogo, colaborando, portanto, para que o artístico fosse 

realizável.  

O encaminhamento metodológico se deu da seguinte maneira: primeiro, foi 

necessário o contato entre o trabalho das artistas Rosana Paulino e Rosângela 

Rennó e os discentes, a fim de destrinchar seus elementos por intermédio do 

diálogo; ocorre, portanto, que em um momento primário acontece o contato, deste 

sucede uma possível contaminação e, em seguida a materialização dessas relações, 

tendo como resultado pictórico o bordado. 

 

Assentamento e Imemorial 

 

Rosana Paulino, na instalação denominada Assentamento, trata do 

apagamento da diferença, tendo como ponto de partida sua própria vivência 

enquanto mulher, negra e pobre, o que faz surgir discussões valiosas para a arte 

contemporânea e para a sociedade em geral. Tais fatores encerram sua produção 

ético-artística que, segundo a própria artista (2011) é um work in progress, ou seja, 

seu objetivo não é alcançar o fim, mas o meio, que se torna o real foco; logo, o 

caráter processual é (re)alimentado constantemente - é inacabado. 
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Além de a artesania ser fluida, esta pode se configurar num processo 

inacabado, também, por se abrir ao diálogo, pois a interpretação sobre o trabalho 

não é pautada num dogma, mas em interpretações flexíveis e disponíveis – caráter 

recorrente da arte contemporânea. Ademais, Paulino aponta fraturas – nem sempre 

expostas – que permeiam a sociedade brasileira desde sua origem, como o racismo 

e o machismo. 

As mulheres, em geral, ainda não ocupam os espaços necessários dentro 

da sociedade. Pensando na mulher negra, que sempre sustentou o Brasil em seu 

seio – ao mesmo tempo em que sofria mais represálias por parte do país, este 

sempre oferecendo suas cabeças numa bandeja aos senhores brancos, numa 

espécie de prato exótico -, encontram-se ainda mais obstáculos do que para a 

mulher branca, refletindo na ocupação de espaços sociais. Assim, compreender 

fraturas desse tipo se faz urgente, pois ideologias preconceituosas estão cada vez 

mais institucionalizadas na sociedade brasileira. 

Assentamento, portanto, refere-se ao parágrafo anterior: da mulher de pele 

retinta que sustenta o Brasil desde o seu (re)descobrimento, mas que  também diz 

respeito à cultura afro em geral, pois, segundo Paulino (2013, p. 04), 

Fonte: http://www.rosanapaulino.com.br/blog/wp-

content/uploads/2013/11/PDF-Educativo.pdf. 

Figura 1: Assentamento. 2013. Instalação em técnica mista 

(impressão digital, desenho, linóleo, costura, bordado, 

madeira, paper clay e vídeo). Dimensão variável. 
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Assentaram, portanto, elementos que permearam nossa fala, culinária, 

comportamento e, principalmente, boa parte de nossa religiosidade. O que 

este projeto pretende mostrar, através da execução da instalação, vai 

além da viagem de transposição feita por aquelas pessoas. A instalação, 

dividida em três partes, mostra o caminho percorrido (vídeo-imagens do 

mar), os braços que vieram para o trabalho e, principalmente, o 

assentamento das bases de uma cultura nova e vibrante. O simbolismo 

inicial do corpo de uma das mulheres retratadas é ressignificado para se 

tornar emblema de uma cultura mestiça, cujas bases, firmemente 

plantadas em solo africano, são muitas vezes subvalorizadas em nossa 

sociedade. Enaltecer esse corpo, síntese e retrato da cultura brasileira, é 

reconhecer a contribuição que, ao contrário da premissa de Agassiz, não 

trouxe decadência, mas sim riqueza e vitalidade, gerando uma cultura 

pulsante graças à heterogeneidade daqueles que a compõem. 

 

Em seu trabalho, Paulino cita a teoria do zoólogo Louis Agassiz, que foi 

elaborada entre os anos de 1865 e 1866, resultando em uma excursão “científica” ao 

Brasil denominada Expedição Thayer. Sua principal intenção “era coletar dados com 

os quais pudesse comprovar a superioridade da etnia branca sobre as demais” 

(PAULINO, 2013, p. 04), contratando, inclusive, o fotógrafo suíço Augusto Stahl para 

capturar imagens de negras e negros, atestando que o viés de sua teoria só podia 

ter uma direção – a racista. Esse episódio - negligenciado na história brasileira - 

findou num grande acervo de fotos, deixando gravado em solo brasileiro a imagem 

desses sujeitos que são, na verdade, peças fundamentais da construção identitária e 

sociocultural do país. 

A instalação3 é composta por três fotografias da Expedição Thayer, 

impressa, recortada e remontada por uma costura desencontrada que, segundo 

Paulino (2013), indica o trauma das escravas e dos escravos no Brasil, já que estes 

tiveram que se adaptar, obrigatoriamente, a um ambiente totalmente desconhecido, 

passando por um processo de refazimento que 

                                                           
3 A instalação é uma das linguagens artísticas “que lança a obra no espaço, com o auxílio de materiais muito variados, na 
tentativa de construir um certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o ponto de 
vista e o corpo do observador. Para a apreensão da obra é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas, ou 
simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói por meio da disposição das peças, cores e objetos” (ITAÚ 
CULTURAL, 2015). 
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nunca é completo! Sobram as marcas deste processo de adaptação, 

marcas estas que, muitas vezes, foram também transmitidas aos seus 

descendentes. Daí as costuras desencontradas, mostrando que um 

refazer-se completo é tarefa quase impossível (PAULINO, 2013, p. 03). 

 

Outro componente do trabalho é uma pilha de braços em cerâmica sobre 

pallets de madeira, pois “os seres humanos que aqui chegaram através do tráfico 

escravagista eram vistos como ‘lenha para se queimar’, ou seja, eram peças de uma 

engrenagem e, quando quebradas, eram prontamente substituídas por outras” 

(PAULINO, 2013, p. 03). Além disso, a instalação dispõe de tablets passando em loop 

um vídeo do mar que, segundo a própria artista (PAULINO, 2013, p. 03), evidencia 

que “as imagens retratam a longa viagem para uma terra distante e desconhecida”. 

 

 

 

Essa instalação foi apresentada a duas turmas de 3º ano do Ensino Médio (A 

e B); curioso foi observar que o mesmo trabalho se desdobra em conversas 

distintas, apontando as preferências de cada uma das turmas na tratativa de pautas 

tão cotidianas, mas que são classificadas como polêmicas. O racismo, um dos 

temas, despontou muito mais no 3ºB: os alunos trouxeram dúvidas importantes, 

inclusive foi relevante esclarecer sobre as categorizações de cor de pele existentes 

no IBGE e o quanto são contraditórias com a realidade brasileira; desse modo, 

alguns educandos que se autodenominavam pardos ou que não carregavam traços 

Fonte: a própria autora. 

Figura 2: Trabalhos realizados com alunos do 3ºB. 
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ditos europeus passaram a refletir a respeito de sua própria identidade, o que 

apareceu no trabalho poético com clareza. Já no 3ºA o diálogo se desdobrou para o 

feminismo, em que a participação das mulheres teve um peso maior, ainda que em 

algumas vezes os homens rebatessem certos fatos abordados como se a opressão 

de um gênero sobre o outro fosse uma lenda contada por meio de alguma ideia 

conspiratória. 

Algumas alunas negras se manifestaram sobre sua condição, 

acrescentando com maior fundamento o quanto os debates atuais sobre o 

antirracismo e o feminismo negro tem colaborado para sua autoestima, além de 

refletirem sobre suas origens africanas, tão excluídas no contexto da sociedade 

brasileira. Em outras palavras, pensar sobre identidade e como ela se constrói, 

destrói e se refaz tem ocorrido com mais frequência, mesmo que vagarosamente, e 

tais elementos são vitais para a formação dessas discentes. 

 

 

 

Outra série trabalhada foi o 2ºB, em que o tema sobre identidade também 

entrou em foco. Diferentemente dos terceiros anos, o recurso utilizado para a 

Figura 3: Imemorial, 1994. Instalação com técnica mista 

(40 retratos em película ortocromática pintada e 10 

retratos em fotografia em cor em papel resinado sobre 

bandejas de ferro e parafusos). 60 x 40 x 2cm (cada 

moldura de ferro). 

Fonte: www.rosangelarenno.com.br/obras/view/19/1. 
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abertura ao diálogo foi o trabalho Imemorial, da artista Rosângela Rennó, que mexe 

com o arquivo morto da sociedade, fazendo uso do termo “amnésia” para tratar do 

apagamento da memória e dos sujeitos que se encontram à margem; logo, Rennó 

trabalha com memórias de indivíduos desconhecidos e esquecidos, transformando 

o ético em estético. Trata-se, portanto, de um trabalho que demonstra um caráter de 

resistência. 

 

Na série Imemorial (1994), Rosângela Rennó mostrou uma instalação de 

cinqüenta fotografias que renderam retratos escuros dos trabalhadores e 

crianças que construíram Brasília, a capital cujo desenho arquitetônico foi 

pioneiro por sua visão utópica. Em um armazém do Arquivo Público do 

Distrito Federal, Rennó achou malas com mais de 15.000 arquivos 

relativos aos empregados da companhia de construção do governo 

Novacap. Em Imemorial, ela faz uso de histórias que contam o massacre 

nas barracas da obra e de dezenas de trabalhadores que morreram no 

processo de construção de Brasília e foram enterrados nas suas 

fundações. Nos arquivos, esses trabalhadores foram classificados como 

“dispensados por motivo de morte” (MEREWETHER4, 2006, p.161-162). 

 

Nesse trabalho a artista usa do recurso da veladura das imagens, 

indicando, justamente, o apagamento dos sujeitos mortos em Brasília – episódio 

excluído brutalmente da história. “A exemplo do aviso de Walter Benjamin de que 

nem os mortos estão a salvo quando somente os vitoriosos contam a historia, o 

trabalho de Rennó engaja a luta sobre a propriedade da memória” (MEREWETHER5, 

2006, p. 161-162), tão suscetível à amnesia. Para tal, reconstituiu parte da história 

brasileira ao recolher cada pedacinho dos trabalhadores mortos, realocando-os 

para um espaço institucional da arte – uma galeria - e ressignificando esses 

sujeitos, provocando fricções entre as esferas política/social e artística. Rennó, 

portanto, inverte a pirâmide ao colocar em foco indivíduos sem importância para o 

Ocidente; em razão disso, trabalha com a história dos vencidos, não dos vitoriosos.  

                                                           
4 Tradução direta do site da artista. Disponível em: <http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/19>. Acesso em: 15 mar. 
2017. 
5 Tradução direta do site da artista. Disponível em: <http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/19>. Acesso em: 15 mar. 
2017. 
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A partir desse trabalho, os educandos colocaram em evidência o fato de que 

a maioria das fotos apresentava operários negros. Desse modo, o mesmo assunto 

abordado no 3ºB foi discorrido no 2º ano, isto é, a produção das artistas é totalmente 

distinta uma da outra, mas ainda assim a questão da construção de uma identidade 

brasileira livre de estereótipos foi levantada, ressaltando as origens brasileiras em 

solo africano. 

Outro ponto de discussão foi a desigualdade social, pois Brasília foi fundada 

por braços que foram apressadamente apagados, uma vez que o mérito é sempre 

dos vitoriosos da história. Logo, é possível estabelecer uma conexão entre o 

trabalho de Paulino com este: os trabalhadores também não passaram de lenha 

para ser queimada, completamente substituíveis e desumanizados dentro do 

processo capitalista. 

O diálogo discorrido decorrente dos trabalhos Assentamento e Imemorial 

teve como objetivo principal a desconstrução dos estereótipos vigentes na sociedade 

brasileira sobre os sujeitos marginalizados; para isso, foi preciso atravessar 

fronteiras e deixar-se afetar.  

Ocorre, no entanto, que a desconstrução dos estereótipos é uma luta diária 

na escola e, ao contrário do que muitos pensam, não estão presentes somente em 

pautas socioculturais, mas também na produção imagética dos discentes, que, no 

ato do desenhar, concebem apenas moldes prontos – herança da pré-escola, na 

qual a professora “ensina” como desenhar um olho, um coração, uma casa, entre 

outros. 

Com o propósito de retirar os discentes desse campo - do desenho 

estereotipado -, ao realizarem o autorretrato, era preciso que olhassem 

atentamente cada linha ou forma a fim de que, em algum grau, se libertassem do 

sistema de mimese da natureza. Ainda assim, muitos trabalhos se apresentaram 

engessados, o que é compreensível, já que quem ouviu a vida toda que desenhar é 

para poucos, não é fácil pensar que qualquer um pode exercer a linguagem artística 

– da mesma maneira que a verbal e a escrita. 
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O trabalho das duas artistas, portanto, não serviu apenas para penetrar nas 

fronteiras arraigadas nos sistemas sociais, mas também como meio para perfurar 

os estereótipos inseridos na linguagem artística, tanto no fazer quanto no pensar a 

arte – em especial a contemporânea - e seus desdobramentos. 

 

 

 

 

Pequenos quadrados de algodão cru foram escolhidos como suporte, a fim 

de que juntos tomassem uma identidade coletiva - mesmo que esta tenha sido 

pensada individualmente por cada discente. O bordado foi outro recurso utilizado – 

somente nos terceiros anos -, dado que, além de fazer parte do fazer da artista 

Rosana Paulino, também indica duas ações distintas: a primeira, de carga cultural, 

Figura 5: Trabalhos realizados com alunos do 

2ºB. 

Fonte: a própria autora. 

Figura 4: Trabalhos realizados com alunos do 3ºA. 

Fonte: a própria autora. 
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quando o bordado é referenciado como uma atividade “feminina”, repassada por 

gerações, como um ato que indica delicadeza. Em contrapartida, a segunda ação é 

muito mais incisiva, em razão da agulha ser um elemento que machuca, enquanto 

que a costura remete a um refazer, justamente por meio da dor. 

A linha preta contorna de maneira delicada o autorretrato, ao contrário da 

vermelha, que se coloca como um bolo de nós em locais específicos escolhidos 

pelos alunos, locais que indicam violência de alguma maneira, mesmo que sutil. 

No 2ºB o bordado cedeu lugar para fotos em tamanho 3x4 dos próprios 

educandos, que dialogam com a ação compulsória de arquivar e colecionar da 

artista Rosângela Rennó; ademais, esse formato remete a documentação que, 

inclusive, se faz necessária ao Estado, como uma espécie de catalogação dos 

sujeitos que integram o corpo social brasileiro. É a partir da imagem, portanto, que 

se faz possível testemunhar a existência de todo e qualquer individuo dentro dos 

sistemas institucionais da sociedade. 

 

 

 

Se a imagem é prova de existência, a violação desta seria um ato de 

resistência contra as instituições? Sim, pois é uma forma de atestar a opressão do 

Estado sobre seus subordinados. Além disso, seria uma afronta ao sistema 

Figura 6: Trabalhos realizados com alunos do 

2ºB. 

Fonte: a própria autora. 
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mercadológico, que precisa compulsivamente documentar a mão de obra, a fim de 

que saiba como numerá-la para, enfim, usufruir dela. 

Lugares nos quais os discentes se sentissem oprimidos precisavam ser 

marcados com tinta preta, ou seja, partes de seu atestado de existência seriam 

violadas, a fim de que denunciassem, de certo modo, os estereótipos engendrados 

pelo sistema de dominação, denunciando como esses conceitos dados pelo senso 

comum podem oprimir um indivíduo. 

Quando várias identidades se acumulam em um mesmo espaço, a 

pluralidade toma forma de multidão, não sendo apenas mais um sujeito que grita 

suas angústias, mas uma aglomeração deles. Assim, o recurso de unir os múltiplos 

quadrados de algodão cru justifica-se nesse ponto: é preciso reconhecer, portanto, 

as marcas de opressão para que, em seguida, seja possível identificar as diferenças, 

forçosamente aniquiladas pelos estereótipos semeados diariamente pela sociedade 

brasileira – que em escola de periferia só tem bandido, onde todo negro favelado é 

criminoso, em que mulheres são mais emocionais e por isso não servem para 

muitos ofícios, ou que mulher boa para o matrimônio é aquela bela, recatada e do 

lar, entre outros. 

 

Arte contemporânea e o diálogo 

 

A arte contemporânea trabalha em campos fluidos, esparramando-se 

sobre superfícies terrestres e aéreas, como substância liquefeita, que se esvai 

facilmente por dedos imaginários. Esses dedos são compostos por diferentes 

matérias – muitas vezes efêmeras -, que podem – ou não - passear pelas imagens 

da sociedade atual. 

A imagem do dedo pode remeter a alguns verbos: apontar, tocar e 

atravessar. O dedo aponta para direções, isto é, para possibilidades. O toque é 

intrínseco ao contato. O atravessar permite fissuras, incômodos e, mais uma vez, 

possibilidades. 
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A arte contemporânea é similar à imagem do dedo, pois, do mesmo modo, 

se faz possibilidade. Os dedos imaginários são componentes da arte, aliás, 

inseparáveis. É por meio destes que se destrincha o mundo ao redor 

desconstruindo-o. Arte é desconstrução, uma vez que para haver o processo 

construtivo é preciso descontruir - é um movimento circular. 

O contato é essencial no campo artístico; sem ele não seria possível 

estabelecer conexões entre a esfera individual e pública. Logo, é um dos primeiros 

passos para o rompimento de direções pré-estabelecidas por padrões 

socioculturais; à vista disso, faz-se necessário apontar novos rumos a partir da 

desconstrução dos anteriores. Isso ocorre por meio do diálogo, que permite 

atravessar passagens rígidas, na intenção de decompor e compor o mundo 

simultaneamente. 

O diálogo, portanto, é ferramenta fundamental da arte - ambos se 

configuram como linguagem. O diálogo pode irromper da escrita? Sem dúvida. No 

entanto, o que se pretende discorrer neste artigo é a possiblidade do diálogo a partir 

da linguagem visual, que é pouco abordada, inclusive no espaço escolar. 

Qual seria, no entanto, a relação entre arte e política? O ponto de encontro 

entre essas duas esferas está justamente nos processos de comunicação. Segundo 

Tiburi (2015, p. 23) “[...] a política define-se como experiência de linguagem”; logo, o 

diálogo está para a política, assim como também está para a arte. Ambas as áreas 

usam do diálogo como instrumento essencial de formação, de construção e 

desconstrução dos afetos, do mundo e das relações. 

Ademais, a arte contemporânea se conflui cada vez mais com as 

micropolíticas da sociedade, penetrando fronteiras sólidas, a fim de torná-las 

maleáveis, como uma membrana que se deixa perfurar. As membranas envoltas 

em cada sujeito podem ser repensadas e até desconstruídas pela arte a partir do 

momento em que a linguagem artística sintetiza em seu organismo elementos 

fluidos, ávidos por contaminação. 
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A escola e o senso comum 

 

A escola faz parte da experiência dos mais variados sujeitos, já que é a 

partir dela que se tem acesso aos conhecimentos sistematizados distribuídos em 

disciplinas. Para a instituição, o conhecimento é disciplina, e o comportamento dos 

alunos deve ser disciplinado, isto é, a ordem se torna tão pesada à escola que acaba 

por ser sua essência – assim como é a essência do Estado. 

Entende-se que a organização é necessária à sociedade; entretanto, quando 

se fala em ordem, lembremo-nos do verbo “ordenar” e que dele se manifesta o 

autoritarismo. Segundo Tiburi (2015), o sujeito autoritário é aquele que sabe de tudo, 

sobre si e sobre o outro, a partir de noções dúbias perpetuadas pelo senso comum. 

Aqui, o senso comum não se trata do conhecimento puramente 

experimental ou de práticas não científicas passadas de geração para geração, mas 

de um tipo de senso comum desenhado ao longo da história, em conjunto com a 

construção do poder e da dominação. É desse modo que se instituiu a balança, de 

peso desigual, da minoria e da maioria. 

Ainda que a balança seja desigual em medidas, os grandes meios de 

comunicação - mídia, meios eletrônicos e o mercado, todos submissos ao poder e à 

dominação -, impõem a todo e qualquer sujeito uma medida universal. Esta, no que 

lhe diz respeito, implica na invenção de padrões – de beleza, de comportamento, de 

consumo – que apenas promovem a disseminação dos mais variados estereótipos. 

A crescente utilização dos meios eletrônicos também tem sua importância 

por fatores diversos; no entanto, o que se pretende abordar a respeito dessa 

questão neste artigo são seus pontos positivos e negativos, no âmbito da dissipação 

dos estereótipos e preservados no decorrer da história da humanidade. É sabido, 

portanto, que a sociedade em geral tem passado por diversas mudanças sociais, 

econômicas e políticas, que – além da internet e afins – têm colaborado de maneira 

significativa, tanto para a manutenção das barreiras que impedem o afeto como 

também para sua dissolução. 
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Segundo César (2014), o mundo ocidental tem passado por grandes 

fissuras, que desconfiguram e reconfiguram os territórios físicos, afetivos e 

geográficos, provocando movimentos distintos. Estes chocam-se constantemente, 

pois a linha tênue que os divide se apresenta cada vez mais esgarçada. Os dois 

movimentos são contrários: o primeiro é conservador, enquanto o segundo visa 

compreender as estruturas da sociedade, refletindo sobre seus prós e contras e, se 

preciso for, também servirá para remodelar essas estruturas, na intenção de 

promover oportunidades iguais a todo e qualquer indivíduo. 

Essa linha indica que há um limite territorial entre as relações, tanto 

humanas como espaciais. A partir do momento em que ocorre o esgarçamento 

dessa linha, as relações se tornam mais possíveis, porém o movimento que 

pretende conservar tem o objetivo de manter a todo custo essa linha rígida. 

É na manutenção dessa linha dura que se encontram os estereótipos, 

sendo estes ferramentas essenciais do movimento conservador, que visa nada além 

da universalização, partindo da falácia de que somos todos iguais - ao mesmo 

tempo em que somos únicos. 

A escola tem relação direta com a preservação dessa linha enrijecida; basta 

que observemos os próprios professores – e outros funcionários – desse lugar, que 

tem por princípio de vida conservar seus valores morais (cristãos), sociais e 

“culturais” acima de qualquer outro – indicando intolerância. Tais princípios 

carregam em si um dogma, ou seja, algo impossível de ser alterado; é inflexível, é 

sagrado e, portanto, divino. É por isso que se estabelecem medidas universais, pois 

o objetivo é a aniquilação da diferença – e não da desigualdade. 

Muitos docentes deixam de lado o profissional e passam aos alunos seus 

princípios ditos corretos e únicos. Há depoimentos de educandos do Colégio 

Wistremundo que confirmam o que foi levantando anteriormente: um dos 

professores atestou em sala de aula que todos os ateus vão para o inferno, isto é, 

esse sujeito colocou seu valor como universal, excluindo automaticamente aqueles 

que se encaixassem como ateus ou que até mesmo seguissem outras religiões. 
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A escola é um espaço que abriga pessoas diferentes, com pensamentos 

variados, que deveria se configurar como um espaço democrático e capaz de 

respeitar o plural, sem jamais impor qualquer medida universal. 

Ao olhar através de uma lente panorâmica será possível ver uma grande 

massa - todos os alunos enfileirados e vestidos iguais. Massa. É assim que são 

percebidos os deiscentes, sempre muito bem disciplinados, almejando notas 

excelentes, com ideias similares e seguindo os mesmos padrões, vê-se alguma 

diferença? Não se vê, pois tudo o que não se encaixa a medida universal desencaixa, 

usando, como sempre, de sua ferramenta mais valiosa: o estereótipo. 

 

Entre lugar 

 

O lado ocidental da história, desde muito tempo, deu forma a seu projeto 

civilizatório a partir de conquistas territoriais e ideológicas, um projeto que tem por 

essência a disseminação da ideia de unidade, isto é, a civilização só seria possível 

com a padronização dos hábitos, do conhecimento e, por fim, dos sujeitos em si.  

Ocorre que a história linear como se é aplicada nas escolas foi se 

desenrolando, gradativamente, em uma grande trama, ou seja, a história do 

ocidente vem sofrendo processos de desconstrução graças à teia que se formou 

com grande ajuda dos meios eletrônicos, democratizando em nível significativo o 

conhecimento humano e favorecendo a falência do projeto civilizatório do ocidente – 

que anseia uma medida única. 

O mundo, enfim, não é mais configurado por uma história que se desdobra 

para todos e todas igualmente, pois o tempo é labiríntico: ao mesmo tempo em que 

se abre uma possibilidade, fecha-se outra - segundo os movimentos contrários já 

citados nos parágrafos anteriores. Esse tempo coexiste com o agora que é 

esvaziado – por estes mesmos meios eletrônicos somados à mídia – a cada 

instante, pela circulação absurda de imagens e informação, que insiste por vender, 

nada mais, nada menos, do que a ideia de unidade. 
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O mundo contemporâneo é cada vez mais complexo. As dualidades 

ocidentais – prontas e dadas – já não são suficientes para sustentá-lo; não existe 

mais a esperança de realização da grande promessa ocidental: uma sociedade com 

sujeitos fraternais buscando um projeto universal. 

É evidente que habitamos um mundo fluidamente conectado, que 

escancara, simultaneamente, a pluralidade e o desejo de aniquilação do outro, 

do diferente. A existência da conectividade indica hostilidade ou hospitalidade; as 

fronteiras são entre lugares porosos, que colocam superfícies em contato e que 

podem abrigar tanto os conflitos como a multiplicidade dos sujeitos. É justamente 

nesses pontos de conexão que as duas questões – ser hostil ou hospitaleiro – são 

colocadas em xeque. 

As fronteiras, portanto, não são apenas espaços físicos ou geográficos, mas 

espaços afetivos, que oportunizam fricções. São superfícies instáveis, que se 

deslocam segundo seu tempo labiríntico; é na ginga dessa trama que se constroem 

espaços afetivos, em especial por meio da contaminação (diálogo). 

Os estereótipos pretendem se manter intactos aos processos 

desconstrutivos, pois estes têm por objetivo principal rotular tudo que os rodeia 

para, posteriormente, peneirar aquilo que é indesejável à sociedade ocidental – isto 

é, que foge dos padrões impostos – e enclausurar as diferenças em grupos de 

“anormalidade”. Em outras palavras, a desconstrução se faz desnecessária, pois o 

foco é a construção de modelos. 

Ocorre, no entanto, que nos entre lugares os estereótipos estão sujeitos a 

se desmanchar vagarosamente; o senso comum se desfaz no dia a dia, mesmo 

enrijecido. A questão que se pretende abordar é a seguinte: será que a escola está 

preparada para abrigar tamanha desconstrução? Sim e não, visto que tal espaço 

acolhe sujeitos diversos - sujeitos online -, facilitando a exposição e o contato entre 

eles, com o mundo favorecendo, portanto, a contaminação. Em outra parte, 

entretanto, não se faz possível em razão da instituição escolar ter seu eixo centrado 

na ordem e na disciplina; diante disso, a abertura a novos métodos ou paradigmas é 
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improvável, já que a imposição de padrões comportamentais se faz mais necessário 

à instituição e ao Estado. 

A arte também é um campo de afetação, em especial a arte contemporânea, 

que acompanha o ritmo das fronteiras em seu processo de desconstrução. Com 

mais frequência, os artistas tem abordado em suas poéticas temas do campo da 

sociologia, ocorrendo, desse modo, uma confluência entre essas duas áreas – arte e 

ciências sociais -, logo, uma tem contaminado a outra com contribuições 

significativas para o desmanche do senso comum. 

Do museu, as artes migraram para as paredes da cidade, o que faz deta 

foco experimental de muitos processos artísticos. Além disso, a produção 

contemporânea não segue um objetivo comum, mas tem direcionamentos distintos; 

a imagem não precisa mais de uma aura, agora se trata do temporário, do efêmero, 

partindo, justamente das esferas sociais, a fim de revelar as crises e fragmentações 

do sujeito atual. 

O artista, então, 

 

[...] seria cada vez mais aquele que transita entre mundos e tempos, 

relacionando-os e os ressignificando por sua ótica singular. Ele 

recombinaria signos, mundos e tempos, para rearticulá-los criando 

tensões de modo que a obra de arte é antes de tudo uma conexão 

temporária de uma trama de elementos e sentidos (CÉSAR, 2014, p. 213). 

 

Um dos grandes desafios da produção artística contemporânea é a 

transmutação da ética em estética. Além disso, contribui para a promoção de 

terrenos afetivos concebidos nas porosidades da sociedade atual. 

 

Arte como linguagem 

 

Quando falamos em linguagem, logo nos vêm à mente a fala e a escrita. 

Estamos tão condicionados a pensar que linguagem é tão somente a 

linguagem verbal, oral ou escrita e, do mesmo modo, que ela é a única 
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forma que usamos para saber, compreender, interpretar e produzir 

conhecimento no mundo, que fechamos nossos sentidos para outra forma 

de linguagem que, de modo não verbal, também expressam, comunicam 

e produzem conhecimento (MARTINS, 2010, p. 32). 

 

A função primordial da linguagem é a comunicação. Os seres humanos são 

capazes de criar signos de acordo com sua necessidade. No entanto, a linguagem, 

ao longo da história, manteve a escrita e a fala no topo da pirâmide, negligenciando 

outras manifestações linguísticas. 

Na escola, quando o assunto é língua, o português é a única disciplina 

apontada, o que prova o quanto nos acomodamos com os signos prontos da escrita. 

Desde a Educação Infantil a professora alfabetiza seus alunos, isto é, ensina a língua 

oral e escrita. O desenho e a pintura são as únicas expressões artísticas 

experenciadas – quando isso ocorre -, porém suas potencialidades são deixadas à 

parte, uma vez que são meras ferramentas para auxiliar no que realmente importa 

para o Estado e para a sociedade em geral: português, matemática e ciências. 

Ocorre, portanto, que desde muito cedo aprendemos a desvalorizar a arte, e 

acabamos por adquirir um conhecimento superficial, geralmente uma ideia 

tecnicista ou aristocrática, a segunda proveniente dos séculos XIV-XIX – 

Renascimento e Neoclassicismo, respectivamente. Nesses dois períodos o aspecto 

formal da obra era, essencialmente, figurativa e naturalista, ou seja, uma concepção 

de que um trabalho de cunho artístico deve ser perfeito. À vista disso, aprendemos 

que o bom artista é aquele que desenha, pinta ou esculpe figuras muito similares à 

realidade. Desse modo, qualquer consciência crítica é anulada, e a leitura 

aprofundada das imagens é inexistente. 

Quando é perguntado a um aluno o que é arte, este dirá que se trata de um 

meio expressivo pelo qual o indivíduo pode expor suas emoções. Tal pensamento 

não está errado, no entanto é uma noção superficial da linguagem artística, visto 

que a arte nem mesmo é entendida como tal, mas se restringe apenas como 

expressão de sentimentos; contudo, os signos gerados por meio de uma produção 
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imagético-artística podem ou não exprimir emoções do mesmo modo que um texto 

escrito ou falado. 

A arte é complexa ao entendimento da maioria, pois não é explorada no 

espaço escolar como conhecimento humano, somente é apresentada como um tipo 

de capacidade divina, ou seja, como um dom. Ora! Imaginem se a escrita fosse 

tomada como um dom? Provavelmente poucos poderiam desenvolver tal 

capacidade. É o que ocorre com o desenho, visto que a frase “não sei desenhar” é 

comum, pois não é compreendido como linguagem, apenas como uma ferramenta 

mimética. 

A linguagem artística não serve para copiar, mas para produzir códigos 

humanos; nesse ponto, não é nada diferente das outras linguagens. No entanto, a 

arte trata do campo do sensível: torna visível o invisível. Ademais, os códigos 

artísticos são mutáveis e abertos a significações; logo, a leitura de uma obra de arte 

não é pronta e acabada, mas transitória e possível. 

A linguagem artística tem endereço, o outro é o destinatário. Se antes se 

falou de fronteira, a própria arte se configura como uma: o contato do remetente 

com o destinatário pode vir a criar uma trama de conexões - sempre aberta ao 

diálogo. 

 

Considerações finais 

 

As passagens no espaço escolar são possíveis por diversas maneiras, 

desde as mais sutis até aquelas escancaradas, como foi o caso da prática artístico-

pedagógica abordada no Colégio Wistremundo. Os diálogos produzidos a partir do 

contato entre arte, antropologia e política são essenciais para a compreensão do 

outro, do estranho e do desconhecido, tão evitado, muitas vezes, até violentamente. 

O autoritarismo é um dado preocupante, tanto dentro da escola como na 

sociedade brasileira, pois ocorre quando o fluxo dialógico é interrompido, 

preservando, desse modo, o senso comum dúbio e cruel. Quando na escola o 
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autoritarismo é combatido no contato vertiginoso e incomum das superfícies móveis 

dos entre lugares, este espaço conquista o direito à democracia, ao respeito e à 

liberdade. 

Ademais, foi possível estabelecer uma relação coerente entre arte 

contemporânea e política; logo, compreende-se a segunda como aquela que 

permeia as relações humanas, em que se insere a arte, que enquanto linguagem, é 

capaz de abrir caminhos para a comunicação entre os diferentes, favorecendo os 

processos de afetação em espaço fronteiriços, com o propósito de desvencilhar 

estereótipos dados como naturais pela sociedade brasileira. 

Se na escola as fraturas socioculturais e políticas ainda são pouco 

abordadas, por serem tomadas como assuntos polêmicos, comprova que é uma 

indicação de emergência, visto que abrir diálogo a fim de problematizar tais fraturas 

é necessário a este espaço que, na teoria pelo menos, deve funcionar como um 

lugar de partilha e de comunidade, além de democrático. 

A arte, portanto, é uma barreira líquida, que se deixa transpassar com o 

desejo de todos nós, afinal, “se atravessamos as fronteiras, elas também nos 

atravessam” (CÉSAR, 2014, p. 18).  
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Aspectos discursivos na animação “O menino e o mundo” 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo constatar e compreender  o 

contexto social, político e situacional  abordado pela animação “O Menino e o 

Mundo”, bem como os valores e críticas por ela apresentados. Busca-se isso através 

das informações transmitidas à análise da estética, das suas cores e dos 

sentimentos transmitidos por ela. Assim sendo, visa-se explicitar em quais  

aspectos a animação em análise poderia ser objeto de estudo na sala de aula para o 

professor e seus alunos. A investigação se dará por meio de pesquisa bibliográfica 

através de livros, blogues de cinema, da análise da animação, bem como pela 

análise qualitativa dos dados coletados. A relevância do tema proposto consiste na 

busca por novos meios de utilização do cinema e da animação no campo 

educacional. Foi possível observar que são inquestionáveis as possibilidades 

cinematográficas viabilizadas pelas tecnologias digitais, mas, vemos claramente 

nesta animação, que o simples é sempre mais, bem como, a possibilidade de sua 

utilização como ferramenta educacional  por professores nas mais diversas áreas.  

 

Palavras-chave: animação, educação; linguagem.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Ainda que a história seja um pouco nebulosa diante do verdadeiro inventor 

do cinema, é praticamente consensual atribuir sua paternidade a Auguste Lumière e 
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a seu irmão caçula, Louis Lumière. O cinema pode ser entendido como um reflexo 

da realidade, como sendo uma extensão do olhar humano, formando assim uma 

completa síntese do que é cinema. 

A sétima arte é definida por Bernardet (1984: 09) como “(...) apenas essa 

estória que vimos na tela, de que gostamos ou não, cujas brigas ou lances 

amorosos nos emocionaram ou não”.  

Pela definição acima, depreende-se ser o cinema a reprodução de 

“estórias” reais ou fictícias para nos entreter, mas também para nos ensinar, 

moldar nosso caráter, nos fazer refletir e nos ensinar gostando ou não do que foi 

apresentado. 

Além do mais “o cinema nos proporciona uma formação cultural mais 

ampla” Bernardet (1984: 91). Oportunizando-nos a “estar” em lugares inimagináveis 

e “vivenciar” histórias do passado como se estivessem acontecendo neste instante. 

Neste sentido, o cinema é uma fonte relevante e muito interessante para educação, 

no sentido de aproximação e dinamicidade do conteúdo.  

O Menino e o Mundo será analisado enquanto obra cinematográfica e crítica, 

dialogando com a metodologia do ensino e com a educação. Na primeira etapa desta 

viagem analítica está a conceituação do que é cinema e animação e bem como uma 

introdução do contexto do filme em análise e características do trabalho do seu 

autor/criador Alê Abreu. 

Nesse sentido, analisaremos o filme “O menino e o mundo” e as 

informações por ele transmitidas com ênfase na análise estética do filme, bem 

como as cores e sentimentos transmitidos por ele, buscando compreender a 

intenção desta animação, os valores por ela transmitidos, bem como o contexto 

social e as críticas sociais apresentadas. Em nossa análise, vamos refletir sobre as 

possibilidades do filme em análise e de que forma poderia ser utilizado como objeto 

de estudo em sala de aula.  

 

O QUE É ANIMAÇÃO           
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Os primeiros filmes animados surgiram com as produções do cinema 

mudo, porém, a história da animação começa antes mesmo da invenção do cinema, 

com as imagens animadas geradas a partir de brinquedos ópticos como o 

fenaquistiscópio, que está na origem dos primeiros aparelhos cinematográficos. Ele 

foi inventado pelo físico belga Joseph Plateau e consistia em um disco com 

desenhos de diferentes fases de um movimento montado sobre um bastão com 

suporte. Ao girar o disco, produzia-se o efeito do movimento das figuras 

desenhadas.        

A trajetória do cinema de animação revela uma história que abarca 

importantes progressos técnicos. Se, inicialmente, tinha como foco o público infantil, 

atualmente observa-se a crescente adesão por parte de um público heterogêneo, 

estendendo-se do infantil, ao jovem e ao adulto. 

Animação significa, antes de mais, "dar vida", ânimo, ação, movimentos a 

objetos, entusiasmar. (SILVEIRA BUENO, 1996:54). 

Desta forma, depreende-se que a animação consiste em dar movimento, 

"vida", a algo. Isto é feito através da ilusão de movimento. 

A ilusão de movimento é criada quando temos várias imagens, parecidas, 

porém, com personagens, objetos em posições diferentes, em cada quadro. O que 

acontece é que o olho humano interpola estas imagens e as interpreta como se algo 

estivesse se movendo. É a mesma coisa quando filmamos algo, na verdade estamos 

gravando alguns quadros, que são interpretados por nosso cérebro, criando a ilusão 

de movimento. A animação é assim, um desdobramento da sétima arte.   

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ANIMAÇÃO NO BRASIL  

 

A história da animação no Brasil é relativamente recente. O primeiro filme 

de animação exibido intitula-se “Kaiser”, realizado pelo cartunista Álvaro Martins 

conhecido como “Seth”. Sua estreia se deu em 22 de janeiro de 1917 no cine Pathé, 

Rio de Janeiro.  
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O filme era uma charge relacionada à Primeira Guerra Mundial, em traço 

caricatural o líder Guilherme II sentava-se diante de um globo terrestre, vestia-se 

com um capacete representando o controle sobre o mundo. Em seguida o globo 

crescia e engolia o Kaiser. 

 

 

Figura 1- O Kaiser 

Fonte:http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2012/04/11/conheca-personagens-e-obras-da-

animacao-brasileira.htm#fotoNav=2 

 

O Kaiser foi exibido por apenas três dias. Depois deste filme Seth dedicou-

se ao desenho de propaganda, o mesmo declarava que para a realização de um 

filme de animação de qualidade, era necessário financiamento e material adequado, 

que em filmes americanos isso já acontecia, porém aqui no Brasil inexistia.  

Problema este que persiste até os dias de hoje.  

Outro cartunista importante para a história de animação é Eugênio Fonseca 

Filho, autor de “As aventuras de Billi e Bolle” (1918), animação fotografada por 

Gilberto Rossi, com personagens inspirados nos personagens de quadrinhos 

americanos Mutt e Jeff.  

Nota-se grande inspiração do cinema estrangeiro no cinema brasileiro, 

segundo Moreno (1978:62): 

 

O pequeno vulto desta história se deve basicamente a um fator de 

descontinuidade que vem gerar a não formação de escolas ou de 

movimentos que dariam prosseguimento com novas percepções, a 
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realizações que inevitavelmente formariam força para colocar o público 

em contato direto com esta forma de arte.  

 

Em 1953 estreou o primeiro longa-metragem em preto e branco chamado 

“Sinfonia Amazônica”, filme de Anélio Lattini Filho. Diferente de animações 

estrangeiras que contavam com centenas de animadores, Sinfonia Amazônica foi 

escrito, produzido, elaborado por Lattini ao longo de 6 anos.  

 

 

Figura 2- Sinfônia amazônica 

Fonte:http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2012/04/11/conheca-perssonagens-obras-da-

animação-brasileira.htm#fotoNav=6 

 

 

Sozinho o autor realizou mais de 500 mil desenhos, pintou cenários em 

diversas cores para dar profundidade às cenas. E teve de optar por músicas 

internacionais que estavam em domínio público, já que não obteve permissão de 

utilizar “O Guarani” de Carlos Gomes.  

Apesar de ser inspirado no estilo Disney, Sinfonia Amazônica conta 7 lendas 

autenticamente brasileiras, através de sincronização dos movimentos com a música 

e divisão dos compassos com os ruídos da cena, técnicas altamente profissionais.   

Sinfonia Amazônica foi tão bem produzido que deu ao Brasil destaque no 

cinema internacional, recebeu várias premiações como Estatueta Saci de Cinema de 

1954, Prêmio Oficial do Jornal “O Estado de São Paulo”, Prêmio do Instituto Nacional 
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de Folclore da UNESCO, entre outros. Sua obra consta em enciclopédias 

cinematográficas francesas e diversas obras internacionais especializadas.  

Mesmo com o merecido reconhecimento, com as leis estatais e falta de 

retorno financeiro devido, Lattini não conseguiu dar seguimento a outros projetos 

desta amplitude, e assim como Seth, recolheu-se ao desenho publicitário.  

No final da década de 1950 mais um nome se destaca, Roberto Miller. Após 

um estágio de seis meses no Canadá e influenciado por seu instrutor Norman 

Mclaren, Roberto explora novas técnicas de animações abstratas e experimentais. 

Suas obras foram muito premiadas, o filme “Soud abstract” recebeu 

medalha de ouro no festival de Bruxelas em 1957, Prêmio Saci de São Paulo em 

1958, menção honrosa em Cannes em 1958. “Rumba” recebeu medalha de prata no 

Festival de Lisboa em 1957.  “Boogie Woogie” menção honrosa no Festival de 

Cannes em 1959, entre outros.  

Durante a década de 1960 a animação é voltada para a propaganda e área 

didádica / educacional. Somente em 1971 temos “Presente de Natal” de Álvaro 

Henrique Gonçalves que foi o primeiro longa-metragem a cores, e assim como 

Lattini, o autor trabalhou sozinho por três anos ininterruptos, desenhou, criou os 

cenário e filmou.  

No ano seguinte estreou o segundo longa-metragem a cores “Piconzé”. 

Obra de Yppê Nakashima, Sylvio Renoldi e João Luiz Araújo. E diferente de outros 

filmes, não tinha os cenários pintados. Eram todos compostos por colagens, 

apresentando uma maior ideia de profundidade.  
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Figura 3 -  Piconzé 

Fonte: http://www.japao100.com.br/arquivo/tracos-incertos/ 

   

Piconzé ganhou dois prêmios do Instituto Nacional do Cinema (Prêmio 

qualidade e coruja de ouro pela montagem).  

As aventuras da turma da Mônica estreou em 1982, seguido de vários 

outros filmes de mesmos personagens.  

Em 1994 estreou o primeiro longa-metragem voltado para o público adulto, 

“Rock e Rudson”, de Otto Guerra. Com temáticas homossexuais ironizando o 

machismo gaúcho.  

Cassiopédia , em 1996, foi o primeiro filme do mundo feito integralmente 

por computados, sua produção foi dirigia pelo animador Clóvis Vieira, com uma 

equipe de três diretores de animação e onze animadores. 

 

 

Figura 4: Cassiopédia 

Fonte:https://diaslucas.blogspot.com.br/2016/05/cassiopeia-o-primeiro-longa-de-animacao.html 
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Em 2012 temos o primeiro longa-metragem em stop motion, com o filme 

“Minhocas”. Em 2013 “Uma história de amor e fúria” ganhador do prêmio Annecy 

(Maior prêmio de animação mundial).  

E em 2014 estreia no Brasil “O menino e o mundo”, filme de Alê Abreu, 

inspirado em um documentário sobre a América Latina nas décadas de 1960 e 1970, 

com influências políticas e sociais. O filme conta as questões do mundo moderno, 

através, dos olhos do menino Cuca.  

 

  

Figura 5- O menino e o mundo 

Fonte: http://omeninoeomundo.blogspot.com.br/ 

 

Filme este que conta com técnicas diferenciadas de animação e quase 

mudo, que segundo o autor não foi intencional, na fase de animação e montagem 

brincavam com os sons e trechos de música. “Penso que talvez por isso o filme 

tenha se resolvido praticamente sem diálogos” diz Alê Abreu.  

O menino e o mundo angariou mais de 34 premiações entre nacionais e 

internacionais, ganhou duas categorias do Festival Annecy (Maior prêmio de 

animação mundial), Melhor animação independente da Annie Awards, e indicado ao 

Oscar de melhor animação em 2016. 

 

AS CORES E A AUSÊNCIA DE SOM NA ANIMAÇÃO “O MENINO E 

O MUNDO” 
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A animação em análise tem traços bem próprios e singulares o estilo de 

desenho “palitinho”, o qual  aproxima do universo da criança, mesmo tratando de 

temas “adultos”, tais como: das desigualdades sociais, do trabalho moderno, do 

êxodo rural e do capitalismo, o mesmo visa suscitar a reflexão  de crianças e 

adultos.  

 

 

           Figura 6-  Cena “O Menino e o Mundo” 

Fonte: https://raphaelcancellier.wordpress.com/tag/o-menino-e-o-mundo/ 

 

A animação mostra a complexidade do mundo através de um desenho 

simples. Destacamos a cena que o menino esperou pelo seu pai à porta do comboio 

e quando pensava que o tinha visto, foi a correr  ao seu encontro, mas, depois ficou 

um pouco confuso porque saíram de lá muitos trabalhadores exatamente iguais. 

Isto representa uma metáfora, pois todos aqueles trabalhadores percorreram o 

mesmo caminho para atingirem o mesmo fim, ou seja, todos eles saíram dos 

campos para a cidade procurando dar às suas famílias uma melhor qualidade de 

vida. 
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Figura 7-  Cena “O Menino e o Mundo” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IGeyxoDDwCo 

 

A animação foi feita com várias técnicas artísticas que retrata as questões 

do mundo moderno através do olhar de uma criança, por isso do personagem 

principal  o “Cuca” ser feito em desenho de palitinho. 

 

           

                        Figura 8-  Cuca 

Fonte: http://www.jardinsdainfancia.com.br/o-menino-e-o-mundo/ 

 

Depreende-se assim que a escolha do diretor Alê Abreu em desenhar  o 

“Cuca” em forma de “palitinho” foi no intuito de aproximação do público infantil, por 

ser a visão de uma criação, nada melhor do que o personagem ser um desenho de 

criança, remetendo a ingenuidade e simplicidade de quem esta a descobrir o 
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mundo. Por fim, destacamos que O Menino e o Mundo, é um filme muito mais 

complexo e rico do que seus simples traços permitem imaginar. 

Em um filme todos os componentes de uma cena são construídos 

propositalmente, principalmente as cores, o diretor juntamente com a equipe de 

arte escolhe as cores de acordo com o significado que quer expressar. Segundo 

Farina (1986:27) 

 

(…)   a cor exerce uma ação tríplice: a de impressionar, a de expressar, e 

a de construir. A cor é vista: impressiona a retina. É sentida: provoca uma 

emoção. E é construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem valor de 

símbolo e capacidade, portanto, de construir uma linguagem que 

comunique uma ideia. 

 

 

Algumas significados são conhecidos como o  vermelho que representa 

amor, ódio, felicidade, luxo, entre outros. O marrom representa o feio, desagradável, 

preguiço. Algumas cores são mais utilizadas no filme como veremos a seguir. 

O filme começa com um cenário branco e a partir do momento que o nosso 

personagem Cuca começa a perceber o que está acontecendo a sua volta, o cenário 

vai sendo construído para acompanhar a descoberta. A cor branca significa início, 

segundo Eva Heller (2016:156) 

 

Quando Deus criou o mundo, seu primeiro comando foi “faça-se a luz”! 

Fazendo associação com a luz, assim tem inicio a simbologia do branco.” 

(…) Na história da criação do hinduísmo o mundo consistia em um mar de 

leite. 

 

 

A cor verde é constantemente presente nos cenários. Ela representa a 

natureza, a vida e a esperança. A ideia de associar vida e esperança a cor verde, 

está na representação da primavera, pois, esta representa a “renovação após a 

escassez”. É considerada também como uma cor ‘de meio'. Enquanto o vermelho é 

quente, o azul é frio, o verde é agradável. O vermelho é ativo, o azul passivo, o verde 
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tranquilizador. Em cenas tristes ou sombrias o cinza está presente, ele é o oposto da 

alegria, tanto que o carnaval termina em uma quarta feira de cinzas. Representa 

também insensibilidade, indiferença, solidão e vazio.  

Há algumas combinações certeiras de significados, como por exemplo: 

- vermelho + amarelo + laranja + verde = alegria 

 

Figura 9-  Cena “O Menino e o Mundo” 

http://favodomellone.com.br/o-menino-e-o-mundo-filme-de-animacao-brasileiro-para-todas-as-idades/ 

 

- amarelo + laranja + vermelho = lúdico 

 

                                       Figura 10-  Cena “O Menino e o Mundo” 

http://vejasp.abril.com.br/atracao/o-menino-e-o-mundo/ 

 

- preto + marrom + cinza =  tristeza 

 

Figura 11-  Cena “O Menino e o Mundo” 

http://vejasp.abril.com.br/atracao/o-menino-e-o-mundo/ 
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Um dos traços marcantes, do filme é a falta de verbalização das palavras. 

Flertando com o cinema mudo, os diálogos entre os personagens ocorrem em 

português invertido, inteligível. Este detalhe, no entanto, não impede seu 

entendimento, pelo contrário, facilita a circulação em países que falam outras 

línguas. Segundo Eni Orlandi (1995:37). 

 

Não se pode traduzir o silêncio em palavras sem modificá-lo pois a 

matéria significante do silencio e a das palavras diferem: além disso, o 

silencio significa por si mesmo, ou seja, o silêncio não fala, ele significa. 

 

 

A compreensão do filme se dá, através, dos movimentos dos personagens, 

das suas expressões, da movimentação da câmera, enquadramento das cenas e 

principalmente dos sons e da trilha sonora. Segundo Leiliane Andrade (2014:95) 

 

“Alguns gestos são universais e sempre estão relacionados a significados 

que abrangem os diferentes aspectos culturais. Além dos gestos, as 

emoções consideradas básicas -alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e 

repugnância – também possuem esse aspecto de universalidade, não só 

sua manifestação, como também na sua possibilidade de 

reconhecimento”. 

 

 

Em o menino e o mundo a música exerce papel narrativo fundamental, 

como se fosse um dos personagens da trama. “A sonoridade guia o olhar” diz 

Gustavo Kurlat um dos músicos responsáveis pela obra. 

 Eni Orlandi (1995:37)  destaca que “Há sentidos que precisam ser 

trabalhados na música, outros na pintura, outros na literatura. Para que signifiquem 

consistentemente.” 

Essa sinergia trás um entendimento profundo e poético sobre o filme, que 

mesmo sem palavras conseguimos perceber a crítica ao capitalismo, as 
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desigualdades sociais, o consumo exagerado e o desemprego, problemas reais da 

sociedade moderna.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São inquestionáveis as possibilidades cinematográficas viabilizadas pelas 

tecnologias digitais, mas, vemos claramente nesta animação, que o simples é 

sempre mais. O menino e o mundo, nos leva ao encontro do diferente, saímos das 

animações da Disney, para embarcar na descoberta do mundo, através, dos olhos 

de uma criança que narra e encanta. O filme foi construído pelos olhos do “Cuca”, 

criando o novo em animação, com muita criatividade e sensibilidade. A trilha sonora, 

com todo o cenário, as cores e a movimentações das cenas por si narram a historia 

do filme sem a presença de diálogos.  

O filme trata de assuntos complexos como êxodo rural e crítica ao 

capitalismo, no entanto, utiliza de linguagem simples e traço infantil, demonstrando 

com muita delicadeza o mundo e a situação de muitas famílias brasileiras. Tornando 

assim perfeitamente aproveitável em sala de aula, para alunos de todas as idades 

que se identificam com o tema e que também descobrem o mundo através das 

aventuras de Cuca." 

Pela perspectiva de um menino que sentiu “na própria pele” a dor de ver o 

pai partir na tentativa de melhorar a qualidade de vida de sua família, “O Menino e o 

Mundo” é um filme que mudou a historia da animação brasileira pela sua realidade 

e encontro com a história de vida de muitos brasileiros. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados obtidos no projeto de 

ensino e aprendizagem de conceitos de Zoologia e Ecologia, financiado pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID/CAPES/MEC, que 

visa à elaboração de estratégias e metodologias diferenciadas de ensino, com uso 

de recursos que levem à reflexão e à aprendizagem das relações conceituais. Neste 

sentido, este trabalho apresenta como investigação a importância das imagens 

presentes em livros, internet e de microscopia óptica e a relação de tais imagens 

com a manipulação de modelos ou espécies reais, na área específica de zoologia. As 

imagens foram utilizadas durante a implementação de atividades de ensino de 

Zoologia e Ecologia desenvolvidas com alunos do ensino médio de uma escola 

pública da região central do município de Londrina, PR. Os resultados apontam 

crescente complexidade de relações entre os conceitos abordados durante as 

atividades, evidenciando diferentes níveis de significação entre as relações 

conceituais estabelecidas, tanto nas falas como nas produções construídas pelos 

estudantes participantes.  

 

Palavras-chaves: Educação, imagem, ensino-aprendizagem.  

 

Introdução 

                                                           
1  Discente do curso de Ciências Biológicas - Universidade Estadual de Londrina. Integrante do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência. 
2  Docente vinculada ao Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Londrina. 
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

apresenta como um dos seus objetivos inserir os estudantes de licenciatura no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem 

a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem 

(Portaria CAPES nº 260, 30.12.2010).  

Antes de iniciar os trabalhos e projetos que buscarão atingir o objetivo 

anterior é importante destacar que o ensino e a aprendizagem são dois processos 

distintos. O estudante constrói o seu próprio conhecimento e cada estudante o faz de 

modo idiossincrático, pois, o processo depende fundamentalmente do que o 

estudante já sabe, ou seja, de seu conhecimento anterior, sobre o qual ele ou ela 

construirá o novo conhecimento. Desta forma o resultado final do processo de 

aprendizagem é também diferente para cada estudante (FERRAZ; SANTOS; KLEIN, 

2016 apud FREIRE, 1987).  

Segundo Moreira (2003) a aprendizagem significativa é um processo por 

meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não-

literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 

indivíduo. Em outras palavras, os novos conhecimentos que se adquirem 

relacionam-se com o conhecimento prévio que o aluno possui.  

As imagens são possíveis objetos de ensino que podem facilitar e promover 

uma aprendizagem significativa. Para isto as imagens devem funcionar como 

representações conceituais ou permitir a conexão entre conceitos pré-existentes 

com os novos que serão ou estão sendo aprendidos pelo estudante. 

Segundo Martins (2012) as imagens desempenham uma variedade de 

funções. Uma lista não exaustiva inclui funções relacionadas à orientação de leitura, 

estímulo de interesse ou curiosidade, demonstração de procedimentos, ilustração 

de ideias ou argumentos, mostra de padrões por meio da apresentação organizada 

de casos, relações entre níveis de explicação e descrição de fenômeno.  
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Desta maneira o presente trabalho apresenta o relato de um projeto que 

buscou investigar a importância das imagens presentes em livros, internet e de 

microscopia óptica e a relação de tais imagens com a manipulação de modelos ou 

espécies reais, na área específica de zoologia. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

O presente trabalho foi realizado com 12 estudantes do 2º ano do ensino 

médio da escola Estadual Dr. Gabriel Carneiro Martins durante a oficina intitulada 

“Biologia no cotidiano”, desenvolvida pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID). 

A metodologia deste estudo apresenta caráter descritivo-explicativo e os 

dados foram extraídos através da observação dos estudantes durante o 

desenvolvimento das diversas atividades. São estudos descritivo-explicativos porque 

intencionam, em um primeiro momento, identificar, descrever e explicar 

determinados fatos ou fenômenos e, num segundo momento, estabelecer 

compreensão sobre o significado dessa produção no contexto da área de pesquisa 

(MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1996, p.170).  

 A oficina teve duração de 28 horas divididas em sete encontros, onde foram 

realizadas atividades que se fundamentaram na utilização de imagens obtidas de 

livros didáticos, internet e de microscopia óptica e a relação de tais imagens com a 

manipulação de modelos ou espécies reais, na área específica de zoologia e 

ecologia.   

Os encontros ocorreram semanalmente nos meses de novembro e 

dezembro de 2016. Os conteúdos da oficina perpassaram questões de Invertebrados 

aquáticos, Vertebrados aquáticos, Poluição do ambiente aquático: causa e 

causadores, Invertebrados terrestres, Vertebrados terrestres e por último Poluição 

do solo e do ar: causa e causadores (Quadro 1). O sétimo encontro foi realizado no 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL).   
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Quadro 1: Tema, fonte das imagens e a estratégia metodológica  utilizadas na oficina “Biologia no Cotidiano”.  

Tema  Fonte das imagens Estratégia metodológica 

Invertebrados aquáticos 

(Zoologia) 

Livros, internet e microscópio 

óptico 

Expositiva dialogada 

Aula prática 

Vertebrados aquáticos 

(Zoologia) 

Livro e internet Expositiva dialogada 

Aula prática 

Poluição aquática 

(Ecologia) 

Livro e internet Expositiva dialogada 

 

Invertebrados terrestres 

(Zoologia)  

Livros, internet e microscópio 

óptico 

Expositiva dialogada 

Aula prática 

Vertebrados terrestres 

(Zoologia) 

Livro e internet Expositiva dialogada 

Aula prática 

Poluição do solo e do ar  

(Ecologia) 

Livro e internet Expositiva dialogada 

Fonte: Os autores 

 

Análise da oficina 

 

Os conceitos e ideias presentes nos livros podem ser representados por 

uma grande variedade de tipos de imagens, tais como fotografias, desenhos, 

esquemas, diagramas, gráficos, entre outros (BERNUY; FREITAS; MARTINS, 1999, 

 p.1). Essa grande variação de representações de conceitos que são 

conseguidos pelas imagens facilitou a compreensão dos conceitos relativos à 

ecologia, pois, os temas relacionados a esse conteúdo são abstratos. Os principais 

tipos de imagens presentes em livros que foram usados durante o projeto foram os 

gráficos e esquemas.  

Os gráficos e esquemas se apresentam como representações conceituais 

que facilitam a aprendizagem e desenvolvem a capacidade dedutiva dos estudantes. 

Como os esquemas representam uma síntese de um determinado trecho de um 
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texto, elas foram utilizadas pelos estudantes para realizar a revisão dos conteúdos 

aprendidos a respeito de ecologia.  

Os animais aquáticos que foram trabalhados na oficina incluíram desde 

animais muito conhecidos (tubarões, baleias, peixes ósseos, polvos) pelos 

estudantes até animais pouco conhecidos (lesmas do mar, boto, esponjas, 

poliplacóforos).  Para aqueles animais muito conhecidos pelos estudantes existiu 

grande facilidade em assimilar as proporções corpóreas e estruturas específicas de 

cada grupo zoológico, entretanto para os animais pouco conhecidos as imagens dos 

livros serviram para facilitar o desenvolvimento do aprendizado, pois, possibilitou 

aos alunos conhecer as proporções corpóreas e então posteriormente estabelecer 

onde as estruturas específicas de cada grupo zoológico estão localizadas.   

Antes de iniciar a aula de animais terrestres foi pedido aos alunos para que 

eles fizessem três grupos de quatro integrantes e que elaborassem uma lista das 

principais características morfológicas dos insetos e que citassem o nome de alguns 

desses animais. Os resultados desta atividade estão presentes no quadro 2.  

 

Quadro 2: Primeira lista de características morfológicas dos insetos e exemplos de insetos elaborada pelos 

estudantes durante a oficina “Biologia no cotidiano” .  

 Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3 

Características dos 

insetos 

 

● Corpo 

segmentado; 

● Asas; 

● 2 olhos 

● Asas; 

● Antenas; 

● Pequenos 

● Antenas; 

● 6 pernas; 

● Exoesqueleto de 

quitina  

Exemplos de 

insetos 

 

● Aranha; 

● Gafanhoto; 

● Formiga; 

● Joaninha 

 

● Borboleta; 

● Besouro; 

● Aranha; 

● Formiga 

● Formiga; 

● Barata; 

● Mariposa; 

● Mosquito; 

Fonte: Os autores 
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Analisando o quadro 2 pode-se perceber a generalização de um grupo de 

animais muito comum de maneira ineficiente, e a citação de aranhas como sendo 

um inseto, quando na verdade este animal pertence  à classe Arachnida.  

Posteriormente foi entregue aos mesmos grupos a imagem de um inseto 

generalizado obtida da internet (Imagem 1). Foi pedido para que os alunos 

analisassem a lista anterior (Quadro 2) e que refizessem a mesma, mas desta vez 

observando as características morfológicas presentes no inseto generalizado. Os 

resultados da segunda lista estão contidos no Quadro 3. Neste momento foi deixado 

claro aos estudantes que o inseto representado na imagem apresentava as 

características presentes em todas as espécies desta classe de animais.  

 

 

 

Imagem 1.  Figura de um inseto com as características morfológicas gerais, cedida aos grupos para que eles 

realizassem a atividade de análise durante a oficina “Biologia no cotidiano”. Fonte: Biodidac 

 

 

Quadro 3: Lista de características morfológicas dos insetos e exemplos de insetos elaborada pelos estudantes a 

partir da imagem de um inseto generalizado durante a oficina “Biologia no cotidiano” .  

 Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3 

Características 

dos insetos 

 

● Corpo 

dividido em: 

Tórax, 

● 2 olhos 

● Antenas; 

● 6 pernas 

● Antenas; 

● 6 pernas; 

● Exoesqueleto 
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abdome e 

cabeça; 

● 6 pernas; 

● 2 olhos 

de quitina  

Exemplos de 

insetos 

 

● Barata; 

● Gafanhoto; 

● Formiga; 

● Joaninha 

 

● Borboleta; 

● Besouro; 

● Louva-Deus; 

● Formiga 

● Formiga; 

● Barata; 

● Mariposa; 

● Mosquito 

Fonte: Os autores 

 

A análise do quadro 3 permite dizer que os estudantes retiraram dos seus 

exemplos de insetos a aranha, pois durante o processo de elaboração da lista 

observaram a presença de 6 pernas no inseto generalizado e recordaram que as 

aranhas apresentam 8 pernas. Além disso, retiraram características como tamanho 

pequeno e asas. Essas mudanças refletem a capacidade representacional e de 

transferir significados das imagens, assim como permite a readequação dos 

conhecimentos prévios presentes na estrutura cognitiva dos estudantes.  

Estruturas microscópicas presentes no corpo dos animais estudados pelos 

alunos como, por exemplo, esponjas e águas vivas, foram observadas com o auxílio 

de um microscópio óptico. A utilização desta tecnologia para facilitar as aulas de 

biologia se mostrou defasada na presente escola, pois, os alunos relataram a pouca 

utilização deste equipamento nas aulas de ciências e biologia. Os estudantes ao 

observarem as estruturas no microscópio relataram que conseguiram visualizar e 

imaginar melhor tanto estruturalmente como funcionalmente a determinada 

estrutura. Os conteúdos que foram trabalhados com o auxilio de imagens projetadas 

pelo projetor se concretizava na estrutura cognitiva do estudante quando os 

mesmos observavam a imagem produzida pelo microscópio. 

As aulas práticas possibilitam a construção de uma rede de conhecimentos 

estável e conectada, porque as atividades práticas propiciam ao aluno vivenciar a 

realidade (FERRAZ; SANTOS; KLEIN, 2016, p.4663). A concretização de conceitos 

também ocorreu quando os estudantes manipularam amostras de animais fixados e 
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empalhados presentes no MZUEL. Esta atividade prática permitiu aos alunos 

vivenciar o que era aprendido na teoria, e consequentemente elevar o nível do 

processo de aprendizagem.   

 

Considerações finais 

 

Apesar da escrita ainda ser o modo central de representação dos materiais 

didáticos, as imagens estáticas e em movimento são certamente mais proeminentes 

veículos de significado. Bezemer & Kress (2008) ressaltam a importância de se 

relacionar diferentes modos representacionais, como a escrita e a imagem, para 

potencializar o aprendizado de um conceito, ressaltando que as traduções entre as 

representações são constantemente construídas de significados feitos em um modo 

ou conjuntos de modos para significados construídos em outro modo ou conjuntos 

de modos.  

Neste trabalho, foi possível observar o ‘trânsito’ dos estudantes entre os 

diferentes modos representacionais apresentados durante as aulas. Durante a 

manipulação das imagens, observações e reflexões foram passíveis de registros 

escritos, fato que certamente permite inferir a contextualização conceitual nas 

traduções do modo imagético para o modo verbal escrito. Vale ressaltar o 

envolvimento emocional dos participantes durante as observações de imagens em 

microscópio óptico. Além disso, o uso desta tecnologia permitiu sistematizar o 

estudo das imagens apresentadas, onde os alunos foram capazes de discutir e 

comparar imagens “reais” observadas com esquemas, fotos ou figuras 

apresentados nos livros didáticos.  

A linguagem visual atrai o aprendiz, minimizando o esforço que um texto 

escrito exige durante a decifração da leitura. A relação com a imagem, por outro 

lado, é natural e espontânea (COSTA, 2005). Cabe aos educadores explorar o vasto 

campo do uso de imagens em suas aulas, pois além de universal, a linguagem 
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visual é inclusiva, causam emoção e reação, aspectos imprescindíveis no processo 

cognitivo de construção de conceitos das diversas áreas do conhecimento. 
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A exploração ativa como experiência do olhar: 

Relatos de duas práticas educacionais voltadas a construção da imagem 

em gravura 

 

André Hamada KIKUMOTO 

PIBID e Arte na Escola - UEL1 

André Camargo Lopes (orientador) – PIBID/UEL2 

 

Este artigo apresenta resultados de uma proposta pedagógica desenvolvida 

no ano de 2016 nos projetos de extensão PIBID e Arte na Escola, gerando uma 

discussão sobre a prática da gravura no ensino básico.  Ambas tiveram como 

finalidade o estudo da percepção visual e o exercício da xilogravura em seu 

processo poético. Pautado nas teorias de Rudolf Arnheim na qual a visão é uma 

exploração ativa dos espaços, nos aventuramos a uma reflexão sobre a abstração 

como um trabalho processual, organizada em quatro etapas: recorte fotográfico no 

espaço escolar; organização espacial dos elementos compositivos sobre a matriz; 

sulcamento e impressão. A partir desta captação, potencializou-se uma reflexão na 

concepção não-naturalista, concentrando seu raciocínio na forma, linha, contraste e 

textura. Seguidamente, a experiência com a xilogravura possibilitou novos 

problemas, como as limitações do suporte, o pensamento inverso compositivo e a 

importância do procedimento da impressão. Potencialidades alcançadas com 

plenitude em uma totalidade que somente o contato com todas as etapas da 

atividade poderiam oferecer. 

 

Palavras-chaves: Imagem, Gravura, Ensino. 
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 Graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), bolsista do PIBID-ARTE/UEL no colégio Estadual 
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2
 Doutor em História e Sociedade  pela Unesp – Assis (Universidade Julio Mesquita Filho), professor da rede básica de ensino 
do Estado do Paraná e supervisor do PIBID-ARTE 2009/UEL no colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig.  
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Introdução 

 

Com o objetivo de melhorias na formação dos estudantes, tanto o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência3 quanto o Instituto Arte na Escola 

inserem os licenciandos no cotidiano escolar da rede básica de ensino 

potencializando experiências no campo de atuação. 

A vivência com o cotidiano escolar apresenta um amplo espaço de reflexão 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. Tomamos por recorte neste conjunto de 

possibilidades a experiência que tivemos com aulas de gravura. Essa linguagem 

como experimento plástico é sugerida nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica - Arte (SEED-PR, 2008) a partir do 6º ano e são os problemas e resultados 

desta experiência que apresentaremos como reflexão de um estudo prático-teórico 

da aprendizagem em Arte.  

Lidar com a gravura no ensino básico nunca foi prioridade, uma vez que 

seus materiais e instrumentos exigem tempo, atenção e custo diferenciados. Para o 

professor de Arte, a escassez de material é um problema diário, assim como o 

pouco número de aulas disponíveis, restrição que não se limita somente a 

linguagem citada, mas como em diversos campos das Artes Visuais. Estes 

problemas solicitam uma prática em contraturno, método de ensino voltado ao 

fazer. Dessa forma, acrescentam-se outras vivências e estímulos estéticos 

desenvolvidos na rotina de estudo dos alunos, permitindo a expansão perceptiva 

daquilo que é imagem. Logo, a escolha não menospreza o ensino formal, muito pelo 

contrário, mas serve como complementação deste. 

 Para isso, os programas de extensão citados contam com o trabalho em 

conjunto de docentes universitários, professores da rede básica de ensino estadual 

e estagiários. Uma interação que pode parecer proporcionar, ingenuamente, 

crescimento somente para os educandos em formação. Porém, tanto o educando 

quanto o educador são sujeitos do processo de aprendizagem (FREIRE, 2002), 

                                                           
3
 A minha colaboração com o PIBID-UEL teve início no dia 01/04/15 e atualmente nos disponibilizamos nas terças de manhã 
(turno escolar com turmas do 9º, 2º e 3º anos) e quintas à tarde (contraturno com turmas variadas) em conjunto de reuniões 
(anteriormente aos sábados) após cada dia em ação. 
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reforçando a importância destes projetos e tornando a experiência das atividades 

um exercício de reflexão e construção desde o aluno até o docente. Uma troca de 

experiências em construção pautada no fazer, ou melhor, colocando em prática os 

diversos conhecimentos em Arte vivenciados no âmbito escolar. 

Neste sentido, o presente texto partirá como referencial narrativo e reflexivo 

nossas atividades no Colégio Estadual Roseli Piotto Roehrig4 (via PIBID) e empregar-

se-á de características semelhantes e resultados oriundos de uma outra 

desenvolvida no Colégio Presidente Vargas5 (via Arte na Escola). Provendo-se 

primordialmente da primeira proposta citada, a discussão deste artigo percorrerá 

por todas as etapas de seu processo, completando-se com uma breve reflexão 

pessoal das experiências obtidas.  

A comparação é possível graças aos objetivos e caminhos eleitos por 

ambas propostas, estas quais relacionam-se curiosamente, uma vez que, apesar de 

singulares, almejam e recorrem a elementos semelhantes. 

 

A percepção e o entorno 

 

Quando falamos em percepção, remetemos imediatamente a visão e suas 

respostas físicas para descrevê-la. A sociedade atual disponibiliza mecanismos de 

acesso extensivo, nos dando oportunidade de amplo alcance e conhecimento. 

Porém, os benefícios que estas tecnologias propõem potencializam um sistema 

dinâmico no qual somos constantemente carregados de diversos estímulos 

perceptivos de natureza imagética e sonora. Este ciclo ininterrupto gera um 

questionamento: o quanto realmente percebemos as coisas? 

                                                           
4
 O Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig encontra-se no Cj. José Giordano e atende alunos do bairro e região. A 
atividade foi realizada do dia 31/08/16 à 15/12/16, recebendo em média 5 a 15 alunos majoritariamente do 1º e 2º ano do ensino 
médio. Plano de aula elaborado pelo grupo de professores em formação, orientados pelo prof. Dr. André Camargo Lopes. 
5
 A partir do dia 14/07/16 inicia-se minha colaboração com o Instituto Arte na Escola, participando de sua proposta até 10/03/17. 
Esta fora realizada em conjunto de professores, técnicos e estudantes do departamento de Artes Visuais – UEL em parceria 
dos profissionais do Colégio Presidente Vargas. Localizado no distrito de Santa Margarida, em Bela Vista do Paraíso, as 
oficinas eram realizadas no contraturno semanalmente. O resultado pode ser encontrado no livro “Xilogravura: Matrizes que 
contam histórias / Carla Juliana Galvão Alves, Carlos Aparecido Barboza de Castro, Claudio Luiz Garcia (orgs). – Londrina: UEL, 
2016”. 
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Rudolf Arnheim (2005) nos diz que a capacidade de perceber não pode ser 

diminuída somente a aspectos ópticos, mas resulta da soma com outros. Ao afirmar 

que a visão é agente criador, que sistematiza e organiza informações, o autor 

considera o ato de perceber uma procura ativa de se entender o mundo ao seu 

redor.  

 

A percepção realiza ao nível sensório o que no domínio do raciocínio se 

conhece como entendimento. O ato de ver de todo homem antecipa de um 

modo modesto a capacidade, tão admirada no artista, de produzir padrões 

que validamente interpretam a experiência por meio da forma organizada. 

O ver é compreender. (ARNHEIM, 2005, p. 39) 

 

 

Como prática em nossa experiência educacional, procuramos explorar o 

espaço no qual estávamos situados. Caminhamos pela escola em busca de, através 

da câmera de aparelhos de telefone celular, elementos formais geométricos 

resultantes da interação entre a luz solar e objeto.  

 

 

Figura 1: Aluna G.L fotografando a partir das sombras do banco. Projeto: PIBID 
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Segundo Jacques Aumont, “o olhar é o que define a intencionalidade e a 

finalidade da visão” (1993, p. 59). Integrados em um ambiente recorrente do dia-a-

dia, os alunos foram direcionados a parar e pensar sobre o espaço da escola, 

compreendendo-o além da observação retiniana. Foi uma busca intencional, uma 

proposta de pesquisa cujo o objeto e objetivo encontravam-se nesta experiência do 

olhar. 

Paralelamente, a atividade em Santa Margarida iniciou com os alunos 

visitando a Praça Carmela Dutra, local referência para a cidade. Por meio do 

desenho de observação, as crianças passaram pelo mesmo exercício pedagógico. 

Neste sentido, transformamos esse local em estranho pela própria proximidade e 

familiaridade, tornando-o campo de novas percepções e estímulos. Aumont (1993, p. 

37) considera o conceito de espaço uma fusão de origens que expande-se além do 

visual. Neste caso, por exemplo, é considerado a carga afetiva, dado as relações dos 

moradores com o ambiente. Festas, apresentações, brincadeiras, relacionamentos. 

Assim, podemos entender que “(...) quanto maior for a importância biológica que um 

objeto tem para nós, mais estaremos capacitados a reconhecê-lo – e mais tolerante 

será portanto nosso padrão de correspondência formal.” (GOMBRICH apud 

ARNHEIM, 2005, p. 43) 
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Figura 2: Professores e alunos na Praça Carmela Dutra. Projeto: Arte na Escola 

 

A abstração e forma 

 

A escolha pela geometrização não fora à toa. A Matemática e seus 

elementos geométricos sempre estiveram presentes nas produções artísticas. A 

simplificação compositiva buscada no passeio pelo pátio escolar é um exercício 

contrário ao sistema já mencionado, no qual a quantidade excessiva contradiz a 

ordenação (ARNHEIM, 2005). Ordenação corresponde, nesta perspectiva teórica, ao 

“modo de organizar uma estrutura desejada da maneira mais simples possível.” 

(ARNHEIM, 2005, p. 52). Logo, somos induzidos a relacioná-la com a arte abstrata 

que, de grosso modo, é conhecida por sua sintetização formal. Todavia, Charles 

Harrison (1998, p. 261) pontua como a produção de Piet Mondrian (1872-1944) não 

era resolvida, mas processada. Suas pinturas carregavam uma memória contínua, 

residual da construção ao longo da vida. O fato exposto desestrutura argumentações 

que resumem a abstração a esta característica formal e exemplifica o que Arnheim 

propõe por simplicidade, diferenciando-a de minimização. A complexidade do 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

164 
 

trabalho de Mondrian não é definida pelo número de elementos, mas sim de seus 

aspectos estruturais (ARNHEIM, 2005, p. 49). 

Dito isso, fica mais fácil compreender o que Jacques Aumont nos sugere 

sobre o assunto. O autor discorda com a necessidade da presença direta do mundo 

visível, mas direciona seu sentir para a forma. (1993, p. 274). As composições 

fotografadas objetivaram uma desconstrução estética nos alunos através deste 

raciocínio que considera a tela como superfície orgânica e suas formas 

significativas, recipientes vivos de expressividade, ou seja, autônoma. 

 

A arte "abstrata" é de fato bem mais concreta, já que 

trabalha um material mais direto, mais imediatamente tangível, ao 

passo que a arte representativa canônica só pode existir em virtude de 

convenções intelectuais, em última instância, matemáticas, logo, afastá-

nos da verdadeira vida, a dos encontros espontâneos com o mundo. 

(AUMONT,  1993, p. 272) 

 

 

Figura 3: Processo desenvolvido sobre a composição, na qual a figura transforma-se quando saturada (1). 

Recorte realizado na figura 1. Projeto: PIBID 

 

Por intermédio dos aplicativos de aparelhos de telefone celular, os alunos 

saturaram as imagens fotografadas, eliminando componentes indesejados (o que 
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semioticamente tratamos como ruído ou excesso de informação) e limitaram-se 

apenas a relação das formas. Este contraste pretendeu separar figura/fundo, 

artifício de construção de um olhar seletivo e o princípio de organização e 

composição da imagem. Sobre essa seletividade dos elementos como experiência 

compositiva, Aumont afirma que a segregação é uma propriedade organizadora 

(espontânea) do sistema visual (1993, p. 69) e nossa compreensão se dá através da 

integração destes recortes (1993, p. 60). 

 

 

Figura 4: Processo desenvolvido sobre a composição (2). Projeto: PIBID 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

166 
 

 

Figura 5: Processo desenvolvido sobre a composição (3). Projeto: PIBID 

 

 

Figura 6: Processo desenvolvido sobre a composição (4). Projeto: PIBID 
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A gravura e seu processo 

 

Finalizado a etapa exploratória do espaço e de conversão daquilo captado 

em imagem, iniciamos a passagem do produto formado para a madeira, sendo esta 

pedaços de MDF com cerca de 11x11cm. No momento da transferência, foi 

enfatizado mais uma vez a separação da escolha, excluindo elementos que não 

interessavam para composição final (exemplo: figura 6, mancha inferior à 

esquerda). Os alunos raciocinaram sobre algo já analisado anteriormente, 

exercitando uma constante prática reflexiva sobre suas próprias produções. 

  

 

Figura 7: Aluna transferindo a composição criada para matriz. Projeto: PIBID 

 

Segundo Lurdi Blauth, o processo de criação de uma gravura resulta, de 

modo genérico, da idéia colaborativa entre matriz e impressão, a última obtida 

através da intermediação da tinta e do contato com outra superfície (2014, p. 151). 

Visto desta forma, a ênfase na processualidade da atividade apresentou diversos 

problemas pontuais na relação imagem-suporte-conversão. 
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Um dos primeiros problemas encontrados derivou da escala da chapa de 

madeira, necessitando adaptação na transferência. A escolha por muitos detalhes, 

formas delgadas e curvilíneas tornaram-se obstáculos em ambas atividades na 

etapa de corte. Estas dificuldades são ricas para uma compreensão ampla de como 

a escolha de determinados meios e materiais levam ao enfrentamento de seus 

princípios e questionamentos inerentes, repercutindo na visualidade final (BLAUTH, 

L. 2014, p. 153). Este processo de sulcamento, tão característico da gravura, imergiu 

no fazer uma compreensão singular no qual torna-se possível somente dada a 

interação entre o intervir físico e a criação de sentido, ou seja, a continuidade entre 

pensar e fazer (BUTI, M. 2002, p. 15 apud BLAUTH, L. 2005, p. 35 

 

Gravura é a arte de transformar a superfície plana de um material duro, 

ou, às vezes, dotado de alguma plasticidade, num condutor de imagem, 

isto é, na matriz de uma forma criada para ser reproduzida certo número 

de vezes. (FERREIRA, 1994, p. 29) 

 

Neste momento retoma-se o que Jacques Aumont, a partir do historiador 

Henri Focillon (1943), considera sobre o suporte: “A tela é uma superfície viva, 

animada de vida própria, a das formas e dos valores plásticos” (1993, p. 275). Ao 

machucá-lo e familiarizar-se com seus problemas, o educando entende que o 

suporte não é um elemento inerte, mas assim como a forma é eminentemente ativo 

(BLAUTH. 2005, p. 59). A matriz responde a cada ação exercida e as influências 

aplicadas nos retrucam com resultados individuais.  
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Figura 8: Processo de sulcamento das placas de madeira. Projeto: Arte na Escola 

 

 

 

 

 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

170 
 

Figura 9: Professor em formação demonstrando como entintar para impressão. Projeto: PIBID 

 

Os alunos lidaram com a contradição ao imediatismo e entenderam que o 

procedimento da gravura não era instantâneo, mas dependia de etapas. Argan 

(2004) pincela sobre a interação contrastuosa da técnica, no qual o traço é escavado 

numa matéria dura e passada para uma macia. A explicação descrita no parágrafo 

anterior também aplica-se a impressão. A partir do contato com todo o processo, os 

lecionandos compreenderam a autonomia expressiva da gravação, esta qual 

propicia a criação e a particularidade em cada arte gráfica realizada. A transposição 

considerada errada torna-se, posteriormente, parte da experiência e interpretada 

como processual. 
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Figura 10: Sequência de impressões da aluna G. a partir de uma única matriz. A continuidade demonstra 

experiências com a gravação. Projeto: PIBID 
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Figura 11: Matrizes após realizar os processos de gravação. Projeto: Arte na Escola 

 

Considerações finais 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - Arte (SEED-

PR, 2008, p. 52), o ensino de Arte tem como um de seus objetivos a expansão da 

capacidade criativa e desenvolver o pensamento crítico. Por esse motivo, ambas 

atividades apresentadas dialogaram com o universo contextual dos alunos e 

empregaram-se de um conjunto entre teoria, referencial e prática. A preferência por 

partir do local “referencial nativo do aluno” reforça essa escolha por recursos 

específicos em cada situação. No campo pedagógico em que os projetos atuaram, 

há incessadamente interação entre grupos distintos, diferenciados pelo seu 

continente instalado, idade, origem, entre outras características. Associadamente, 

foi escolhida como de costume, uma abordagem a partir de referências teóricas e 

artísticas já produzidas, cumprindo as exigências do currículo. Contudo, estas 
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propostas não percorreram a ordem cronológica, porém temática, conduzindo uma 

lógica que transita entre as operações executadas. 

Outrora, os alunos do 1º ano do Colégio Estadual Professora Roseli Piotto 

Roehrig já vinham se familiarizando com problemas modernistas e contemporâneos 

sobre conceito, forma e veículo, através de um estudo contínuo no qual o PIBID-UEL, 

em sua maioria, participara. Cito-lhes como exemplo algumas das ações 

executadas e resultados que conversam com as propostas aqui discutidas: 

a) atividade “Olhe, desloque”, originou a partir de discussões sobre 

afetividade e memória em assemblage (desconstrução da necessidade naturalista 

na formação compositiva). 

b) performances e intervenções a partir da reflexão originadas em uma 

visita dos alunos à DAP/UEL (reflexão sobre a obra e produção a partir de algo já 

existente). 

c) estudo da linha e forma utilizando a costura e o manuseio do arame como 

meios de desenho (deslocamento do suporte papel A4 para outros veículos e 

técnicas). 

 

Figura 12: Assemblagens e construções da atividade “a”. Em ordem: “Durma bem meu amor”; “Arranha-céu”; 

“Apertamento”. 

Disponíveis no site: http://andrecamargolopes1.wixsite.com/aarte  
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Figura 13: Performance da aluna N. para atividade “b”. Uma discussão sobre estudo, interesse e prioridades 

realizada no horário do intervalo vespertino. 

 

Figura 14: auto-retrato construído a partir do arame para atividade “c”. Fotografia na exposição realizada na 

galeria do departamento de Arte-Uel. Disponíveis no site: 

http://andrecamargolopes1976.blogspot.com.br/2016_07_25_archive.html 
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Os alunos do grupo, em sua maioria, passaram pelos mencionados 

processos de aprendizagem, que foram desenvolvidos por intermédio dessa 

programação interligada. Sabe-se que as atividades apresentadas acima, como já 

dito, problematizam certas questões semelhantes as apontadas nesta discussão. Do 

mesmo modo, questionam outras que a xilogravura não está apta a atingir. Este fato 

comprova como é necessário o contato com as diversas áreas da Arte, se tivermos 

como objetivo uma plenitude na construção do indivíduo. 

A gravura, por sua vez, também promove reflexões importantíssimas para 

o desenvolvimento estético da criança. Ainda que as atividades citadas discutam 

estes aspectos, somente a técnica em si potencializa tais raciocínios argumentados 

ao longo dessa análise. Um universo tão pouco explorado que carece de aplicação 

na rede básica de ensino, infelizmente sendo oportuna somente em ocasições que 

estrapolam o que a condição atual oferece. 

Figura 15: exposição da atividade proposta pelo PIBID na DAP/UEL. 
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Construção das Relações de Significado de Ecologia a partir de Mapas 

Conceituais 
 

Tânia Aparecida da Silva KLEIN1 

José Roberto FERRAZ 2 

Giovana Medeiros dos SANTOS ² 

(Universidade Estadual de Londrina – UEL) 

 

Resumo: Mapas conceituais são instrumentos de representação visual de 

relações conceituais, por essa razão auxiliam na organização e estruturação do 

conhecimento. Nesse sentido, o presente trabalho optou pelo uso e análise de 

mapas conceituais, a partir dos pressupostos teóricos da Semiótica Barthesiana e 

da Teoria da Aprendizagem Significativa. A pesquisa foi realizada durante uma 

oficina intitulada “Desvendando os problemas ambientais”, e contou com a 

participação de 12 estudantes do segundo ano do ensino médio. Na primeira e na 

última aula da oficina foi solicitada aos participantes a construção de mapas 

conceituais denominados iniciais e finais respectivamente. As ramificações dos 

mapas conceituais iniciais apresentaram níveis de significação menos complexos e 

menor uso de conceitos científicos, enquanto que os mapas conceituais finais 

evidenciaram o contrário, além de apresentar elevados níveis de processos de 

subordinação, combinação e supraordenação de conceitos.  

     

Palavras-chaves: Ensino de Biologia, ensino-aprendizagem, imagens.  

 

Introdução 

 

                                                           
1 Docente vinculada ao Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Londrina. 
2 Discente do curso de Ciências Biológicas - Universidade Estadual de Londrina.  Integrante do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência. 
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Os mapas de conceitos são particularmente úteis, uma vez que permitem 

identificar rapidamente quais são os conceitos prévios e os conceitos subordinados 

necessários ao aprendizado de um conceito novo (NOVAK, 1980). A forma de 

representação depende dos conceitos, das relações entre os conceitos e dos 

critérios utilizados para organizá-los, por isso são chamados de diagramas 

hierárquicos que procuram refletir a organização de determinado conceito que 

deriva da estrutura cognitiva de um indivíduo. 

A fundamentação teórica dos mapas conceituais (ou mapas de conceitos) 

decorre da teoria das redes semânticas que é basicamente uma representação 

visual do conhecimento, uma espécie de grafo orientado, etiquetado, geralmente 

conexo e cíclico, cujos nós representam os conceitos e seus arcos, ligações, 

representam as relações entre os conceitos. Por isso, neste trabalho, considera-se 

um mapa de conceito como uma “imagem”, pois neste tipo de representação 

esquemática, há uma construção conceitual no formato visual com elementos 

verbais acoplados, onde o conhecimento explorado mostra-se como um “todo”, 

trazendo à tona diferentes campos conceituais que formam tal conhecimento, assim 

como ocorre em outros tipos imagéticos, como uma fotografia ou imagens 

midiáticas (TAMAYO, 2008).  

De acordo com Moreira e Buchweitz (1993), os mapas conceituais podem 

ser elaborados com diferentes graus de extensão que são dependentes de fatores 

educacionais, culturais, sociais e diferenças individuais da estrutura cognitiva, por 

isso não existe uma representação única de uma certa estrutura. 

Para haver uma leitura metódica de um mapa de conceitos, os códigos 

precisam ser conhecidos e de domínio social, pois as leituras dependem dos grupos 

sociais em que os destinatários estão inseridos; como trajetória acadêmica e 

currículo. A análise da construção dos mapas de conceitos serve como suporte para 

a identificação dos conhecimentos prévios e as relações estabelecidas sobre o tema. 

Na medida em que este conceito denota incorporar à estrutura cognitiva a 

substância do novo conhecimento, das novas idéias, não as palavras precisas 

usadas para expressá-las, isso significa dizer que uma aprendizagem significativa 
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passa a existir quando um mesmo conceito ou uma mesma proposição conseguem 

ser expressos de diferentes maneiras, por meio de distintos signos ou de grupos de 

signos, equivalentes em termos de significados (AUSUBEL, 1980 apud MOREIRA, 

1999).  

Os mapas conceituais têm a ver com as relações significativas entre 

conceitos na forma de proposições, considerando que um conceito comunica o 

significado de alguma coisa e representa uma série de características, 

propriedades, atributos, regularidades e observações de um objeto, fenômenos ou 

evento. Assim, pode-se afirmar que a teoria de Ausubel está baseada na suposição 

de que as pessoas pensam com conceitos, o que revela sua importância para 

aprendizagem (AUSUBEL; NOVAK, HANESIAN, 1980). 

Na medida em que este conceito denota incorporar à estrutura cognitiva a 

substância do novo conhecimento, das novas idéias, não as palavras precisas 

usadas para expressá-las, isso significa dizer que uma aprendizagem significativa 

passa a existir quando um mesmo conceito ou uma mesma proposição conseguem 

ser expressos de diferentes maneiras, por meio de distintos signos ou de grupos de 

signos, equivalentes em termos de significados  (AUSUBEL, 1980 apud MOREIRA, 

1999).  

Assim, do ponto de vista da aprendizagem significativa, pode-se afirmar 

que um estudante aprendeu, no momento em que ele for capaz de converter e 

expressar congruência, em termos de significados, entre distintas linguagens ou 

formas representativas e não permaneça dependente da exclusividade de um signo 

em particular para exprimir suas idéias (KLEIN, 2011; 2012). 

Similarmente, para Ausubel aprendizagem significa organização e 

integração do material na estrutura cognitiva, estrutura esta que pode ser entendida 

como conteúdo total organizado de idéias de um certo indivíduo. Tal estrutura 

cognitiva seria, desta feita, uma estrutura hierárquica de conceitos, que são 

abstrações da experiência do indivíduo, que podem servir de base para a ancoragem 

de novas idéias ou conceitos (MOREIRA;  MASINI, 1982). 
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Metodologia  

 

O presente trabalho foi desenvolvido com 12 estudantes da segunda série 

do ensino médio regularmente matriculados na  escola Estadual Doutor Gabriel 

Carneiro Martins, localizada no município de Londrina-PR. Estes estudantes 

participaram de  quatro aulas teóricas-práticas que apresentavam como eixos 

temáticos a água e o solo. A partir desses eixos temáticos foram trabalhados 

assuntos relativos à composição física e química do solo e da água,  zoologia e 

ecologia.  

Durante a primeira aula os alunos foram orientados sobre os objetivos e a 

estrutura de um mapa conceitual e então foi pedido para que eles elaborassem um 

mapa conceitual apresentando como palavra e assunto central a água. Após a 

construção do mapa foi dado inicio a aula teórico prática que abordou os conteúdos: 

as propriedades físicas e químicas da água, zoologia e ecologia aquática.  

No terceiro encontro foi pedido aos estudantes para que eles elaborassem 

um mapa conceitual apresentando como palavra e assunto central o solo. Após a 

construção do mapa foi dado inicio a aula teórica-prática que abordou os conteúdos: 

as propriedades físicas e químicas do solo, zoologia e ecologia terrestre.    

Ao final da última aula foi  pedido aos alunos para que elaborassem um 

mapa de conceitos final que apresentasse os conceitos e conhecimentos que foram 

desenvolvidos na aula.  

As atividades foram desenvolvidas em um laboratório de informática e o 

programa computacional utilizado para a confecção dos mapas foi o Cmap Tools®3
. 

Para analisar os mapas conceituais foram selecionados 5 mapas 

conceituais iniciais da água, 5 mapas iniciais do solo e 5 mapas finais (solo mais a 

água).  

 

                                                           
3
Software computacional desenvolvido pelo Institute for Human Machine Cognition, IHMC, University of West Florida, sob a 
supervisão do Prof. Dr. Alberto J. Cañas (Disponível em: www.cmap.ihmc.us/download).  
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Resultados e discussões 

 

As imagens 1a, 1b, 1c, 1d e 1e representam os mapas conceituais  iniciais 

do tema água, enquanto que os mapas conceituais iniciais do solo são as imagens 

2a, 2b, 2c, 2d e 2e. Os mapas de conceitos finais são as imagens 3a, 3b, 3c, 3d e 3e.  

 

 

 

Figura 1a. Mapa conceitual inicial do assunto água elaborado pelo estudante 1.  
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  Figura 1b. Mapa conceitual inicial do assunto água elaborado pelo estudante 2.  

 

 

 

Figura 1c. Mapa conceitual inicial do assunto água elaborado pelo estudante 3. 
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Figura 1d. Mapa conceitual inicial do assunto água elaborado pelo estudante 4.  

 

 

 

Figura 1e. Mapa conceitual inicial do assunto água elaborado pelo estudante 5.  
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Figura 2a. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 1.  

 

 

  

 

Figura 2b. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 2.  
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Figura 2c. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 3. 

 

Figura 2d. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 4.  
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Figura 2e. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 5.  
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Figura 3a. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 1.  

 

 

 

 

Figura 3b. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 2.  
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Figura 3c. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 3.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3c. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 3.   
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Figura 3d. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 4.  

 

 

 

Figura 3e. Mapa conceitual inicial do assunto solo elaborado pelo estudante 5.  

 

 

Os mapas conceituais decorrem naturalmente da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, que destaca a aquisição de conceitos diferenciados como fator 

preponderante na aprendizagem subseqüente. São considerados instrumentos 

simples que, quando bem utilizados, permitem analisar a estrutura conceitual de 
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uma fonte de informações ou de uma atividade de investigação. A baixa 

complexidade dos mapas de conceitos iniciais quando comparados aos mapas de 

conceitos finais  decorre do fato da estrutura cognitiva do aluno apresentar 

inicialmente apenas conhecimentos prévios a respeito de um tema. Esses 

conhecimentos prévios apresentam a capacidade de sustentar o vinculo com os 

novos conceitos que seriam aprendidos.  

Novak & Gowin (1984) defendem a representação através de mapas 

conceituais como um dispositivo que pode ajudar no processo de ensino, 

apresentando uma organização hierárquica que pode ser utilizada para a 

identificação de conceitos mais gerais e ajudando na preparação de tarefas de 

aprendizagem para a recepção de novos conceitos, mais específicos (AUSUBEL, 

2000; CAÑAS et al., 2004). Desta forma, mediados pela linguagem, os aprendizes 

processam novas significações que devem estar organizadas progressivamente 

para que possam ancorar seu conhecimento. 

Novak e Gowin (1984, p. 14), porque são representações explícitas, abertas, 

dos conceitos e proposições que uma pessoa tem, mapas conceituais permitem que 

professores e alunos troquem, "negociem", significados até que os compartilhem. 

Segundo Novak e Gowin (1984) , mapas conceituais se destinam a representar 

relações significativas entre conceitos na forma de proposições, isto é, são 

dispositivos esquemáticos para representar um conjunto de significados de 

conceitos encaixados em um sistema de referência proposicional. 

Os mapas iniciais apresentam conhecimentos comuns e pouco científicos, 

enquanto que os mapas finais existe uma tendência a utilização de conceitos 

científicos e sociais.  

Segundo Novak (1981), para conseguir a reconciliação integrativa de 

maneira mais eficiente, a instrução deve ser organizada de tal forma que se "baixe e 

suba" nas hierarquias conceituais à medida que a nova informação é apresentada.  

A reconciliação integrativa ocorre tanto nos mapas iniciais como nos finais, 

entretanto em maior número de vezes nos mapas finais.  
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Quando os estudantes elaboraram os seus mapas conceituais finais e 

utilizaram conceitos gerais para aprender outros conceitos mais gerais ocorre o 

desenvolvimento da aprendizagem combinatória. Na figura 3c o estudante utiliza o 

conceito geral invertebrado para aprender quais animais fazem parte desse grupo, 

portanto existiu a ocorrência da aprendizagem combinatória.    

 

Conclusão 

 

As ramificações dos mapas conceituais iniciais tanto da água quanto do solo 

apresentaram níveis de significação menos complexos e menor uso de conceitos 

científicos, enquanto que os mapas conceituais finais evidenciaram o contrario. 

Pode-se concluir que podemos utilizar mapas conceituais para entendermos a 

estrutura cognitiva de um indivíduo, em uma certa área de conhecimento, como o 

conteúdo e organização conceitual de suas idéias nessa área.  
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Fotografia e significado: uma exposição da Escolinha de  

Artes do Colégio Estadual do Paraná (1958) 
 

Daniel Kosloski1* 

Universidade Federal do Paraná 

 

Resumo: Em novembro de 1958 foi registrada por meio de fotografias a 

inauguração de uma exposição de artes no Edifício Souza Naves, no centro da 

cidade de Curitiba. Foram expostas pinturas e esculturas, fruto das atividades 

desenvolvidas pelos alunos da Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná. O 

estudo analisa a produção de sentido nas fotografias da inauguração da exposição 

que contou com a presença de relevantes figuras sociais do período e as possíveis 

abordagens que a teoria e a metodologia do professor Boris Kossoy podem fornecer 

para ampliar a dimensão interpretativa desse momento. Pensar a imagem 

fotográfica e o que ela suscita ajuda a compreender o ambiente de ensino durante o 

período tratado. Essas imagens não fundam uma memória, mas podem estabelecer 

passados. Elas fazem parte da ação humana no tempo, pois foram criadas como 

interpretações de um instante, construídas historicamente, possuem um sentido 

histórico. 

 

Palavras-chave: Fotografia, História, Colégio Estadual do Paraná. 

 

Introdução 

 

Entidade histórica presente na educação curitibana desde o século XIX, o 

Colégio Estadual do Paraná exerceu um papel de referência nos primórdios da 

instrução pública na cidade, tornando-se um exemplo de ensino que passou o 

tempo, chegando até a atualidade. Formadora de gerações, sua existência reflete a 
                                                           
*
 Graduado em História, Memória e Imagem pela Universidade Federal do Paraná. Mestrando em Educação pela Universidade 
Federal do Paraná. Orientador professor doutor Cláudio de Sá Machado Júnior. 
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sociedade curitibana, as relações de poder e suas mudanças ao longo dos anos. 

Tendo passado por várias denominações e sedes desde sua fundação em 1846, o 

atual conjunto arquitetônico do Colégio é fruto de um processo de modernização 

vivenciado por Curitiba na década de 1940. O estudo da pesquisadora Ana Paula 

Pupo Correia (2005) sobre a organização arquitetônica do Colégio auxiliou na 

compreensão da trajetória percorrida pelo estabelecimento nesse período, desde a 

motivação de seu planejamento até a inserção completa na paisagem urbana da 

cidade.  

A proliferação de edifícios públicos, bem como a consolidação de discursos 

políticos como mostras da capacidade organizativa da política nacional marcaram o 

tom da construção do lugar de poder nessa época (CORREIA, 2005, p. 227). Dessa 

forma, o Colégio Estadual pode ser considerado um exemplo concreto da sanha 

desenvolvimentista do Estado Novo. O período demandava a afirmação do ideal 

modernista pregado pelas camadas sociais interessadas em transmitir esse tipo de 

programa. Nesse sentido, o governo do estado escolheu obras de “grande porte e 

imponência” que visavam “simbolizar a importância e a grandeza dos 

representantes do Paraná” (ibid, p. 225), alicerçando as bases para a construção de 

memórias sobre as ações governamentais como método de autopromoção, fator de 

relação social que era frequentemente disputado pelos setores políticos.  

No campo pedagógico, além das disciplinas tradicionais foram criadas as 

atividades complementares, visando ao desenvolvimento das capacidades 

psicológicas e emocionais dos estudantes. Nesse sentido, em 1957, sete anos após a 

inauguração da atual sede pelo presidente Gaspar Dutra, foi implantada a Escolinha 

de Artes, sob a direção da professora Lenir Mehl. Baseando-se na metodologia da 

Escolinha de Arte do Brasil, do Rio de Janeiro, optou-se por permitir ao estudante 

um ensino livre de normas, com a mínima interferência na criação artística. As 

disciplinas extracurriculares de arte auxiliariam o aluno a “adquirir auto-confiança, 

possibilitando melhor aproveitamento em todo [sic] os setores do ensino”. (GAZETA 

DO POVO, 17/06/1958, p. 18). Ao mesmo tempo, o conteúdo lecionado tinha como 

objetivos: 
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a) explorar sensorialmente elementos naturais, culturais e 

industrializados, para conhecê-los e senti-los sob novos 

aspectos; 

b) analisar produtos artísticos em termos estéticos, culturais e 

sociais; 

c) avaliar o processo e o produto de sua atividade, como base para 

desempenho futuro. (A Escolinha..., 1980, s/p). 

 

As atividades iniciais eram realizadas no contraturno, enfatizando o ensino 

das artes visuais onde modelagem em argila, desenho e pintura figuravam como as 

principais disciplinas. A criação desse espaço pode ser entendida dentro de um 

processo mais amplo que ocorria na educação artística. Esse período é marcado 

pela proliferação de escolinhas de arte por todo o Brasil em que se difundia “a livre-

expressão como proposta inovadora para a educação das crianças”. (JÚNIOR; 

MEDEIROS, 2009, p. 251).  

Na atualidade, a educação artística acabou relegada a um segundo nível 

dentro da hierarquia das disciplinas escolares (JÚNIOR; GALVÃO, 2005, p. 402), esse 

fato teria como resultado o déficit no incentivo à criatividade. Alguns fatores dessa 

situação seriam “a ciência e (...) [os] próprios sistemas de ensino da 

contemporaneidade, que (...), interpõem o intelecto (lógicas, métodos, classificações) 

à sensibilidade” (FREIRE, 2009, p. 127). Entretanto, ao verificar uma série de 

reportagens das décadas de 1950 e 1960 nos jornais curitibanos, constata-se certo 

nível de valorização da disciplina pelos agentes educacionais. Ela seria promotora 

de um ideário que teria como objetivo o ajustamento emocional e social dos alunos, 

além do estímulo à criatividade com elevado sentido educativo (O ESTADO DO 

PARANÁ, 21/11/1958). 

 No primeiro momento da Escolinha diferentes atividades realizadas foram 

captadas por fotógrafos que buscaram criar recortes que destacaram os aspectos 

educativos. Essas imagens mostram os estudantes pintando e modelando sob a 

instrução das professoras, enquanto outras apresentam o resultado dos trabalhos e 

das práticas, bem como fotografias das festividades e homenagens.  
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As representações aqui selecionadas (fig. 1 e 2) fazem parte do álbum 

fotográfico intitulado Escolinha de arte do Colégio Estadual do Paraná, localizado no 

setor de mesmo nome da instituição. O conjunto é composto por 110 fotografias em 

preto e branco em excelente estado de conservação, contendo imagens originais 

alternadas com reproduções. As fotografias do evento apresentam o ato inaugural 

de uma exposição realizada em novembro de 1958, que dentre outras autoridades 

contou com a presença do arcebispo de Curitiba, Dom Manuel da Silveira d’Elboux, 

do secretário de educação e cultura do estado Nivon Weigert, do diretor do Colégio 

Estadual, professor Ulisses de Mello e Silva, do Cônsul da Holanda, Van den Berg e 

do vereador Sebastião Darcanchy (GAZETA DO POVO, 21/11/1958). 

 

 

Fig. 1. Dom Manuel da Silveira d’Elboux, Nivon Weigert e Ulisses de Mello e Silva inauguram a II Exposição da 

Escolinha de Artes. 1958. 1 álbum (110 fot.): p&b. 

 

Apesar de possuírem o formato fotográfico padrão de impressão (10x15) 

suas estruturas físicas não condizem com as características de imagens produzidas 

no final da década de 1950. Dessa forma, as reproduções aqui analisadas são cópias 

de originais que não puderam ser localizados. Por serem cópias, foram tratadas 
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como fonte secundária, tornando-se um “instrumento de disseminação da 

informação histórico-cultural”, mas não menos importante apesar da 

impossibilidade de se acessar os originais (KOSSOY, 2014, pp. 45-46). 

 

Teoria e sentidos possíveis 

 

Transformadas em documento, inseridas no campo da nova história, as 

fotografias da Escolinha se caracterizam como material de estudos com múltiplas 

potencialidades possibilitadas pelas abordagens alternativas surgidas nas últimas 

décadas. Elas se converteram em modos de captar sensibilidades do passado, 

originadas na materialidade das formas apresentadas, nos conceitos surgidos pela 

leitura, construída a partir dos significados da imagem, além daquilo que já se 

conhece sobre sua criação e contexto. Dessa maneira é preciso considerar uma 

metodologia que se inicia com a abordagem inicial do objeto e suas possíveis 

conexões: 

 

O processo que deu origem a uma representação fotográfica tem seu 

desenrolar em um momento histórico específico (caracterizado por um 

determinado contexto econômico, social, político, cultural); essa fotografia 

traz em si indicações acerca de sua elaboração material (tecnologia 

empregada) e nos mostra um fragmento selecionado do real (o assunto 

registrado). (KOSSOY, 2014, p. 43). 

 

Nesse caso torna-se axiomático o papel do pesquisador como filtro que 

seleciona e recorta os tópicos a serem abordados, produzindo uma narrativa que 

discuta a construção de um olhar sobre os resquícios do passado. O professor 

Marcus Levy Bencostta (2011) comenta sobre a ampliação do uso das imagens 

fotográficas da escola para o estudo da história e da educação. Entretanto, segundo 

ele os resultados dessa apropriação sofrem pela carência de uma análise mais 

sistemática, além da ausência de arquivos específicos que dificultam o processo de 

busca e identificação dessas imagens (ibid, p. 398). Do mesmo modo, essa linha 
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crítica é seguida por Luciano Mendes de Faria Filho (1997), cujo trabalho lembra da 

importância que a reflexão sobre as fontes exige: ao negligenciar essa ação corre-

se o risco de se deparar com dificuldades de aprofundamento e rigor analítico da 

documentação selecionada para a pesquisa (ibid, p.112). Torna-se então necessário 

destacar abordagens que reflitam no resultado da proposta de trabalho, a começar 

pela fundamentação, pois “uma pesquisa documental deve prever as diversas 

fontes, categorizando-as segundo autores especificados” (DIEZ; HORN 2004, p 46). 

Segundo Filho, diferentemente de uma abordagem focando apenas um sentido, 

seria preciso pensar na existência de um movimento que vai da  

 

teoria à empiria e desta à teoria novamente, fundamental em qualquer 

pesquisa rigorosa, [e que] não começa (...) apenas sobre os documentos, 

mas na fundamentação mesmo da ‘escolha’ deste ou daquele documento. 

(FILHO, 1997, p. 112).  

 

Ou seja, a teoria pode ser compreendida como um fluxo que objetiva 

explicar a fonte, ao mesmo tempo em que esta corrobora aquilo que é proposto 

pelos conceitos. Justamente por isso, cada documento selecionado para a pesquisa 

possui especificidades que devem ser observadas na escolha da teoria: 

 

O que diferencia uma fotografia de um documento escrito, uma história de 

vida de uma pintura, concebidas enquanto fontes para o trabalho 

historiográfico, é tanto a sua materialidade, a sua forma de se apresentar 

ao pesquisador no momento da pesquisa, mas também, a distâncias que 

estes documentos guardam uns dos outros enquanto alternativas 

diferenciadas e irredutíveis umas às outras, de registro e produção da 

experiência humana. (Ibid, p. 113). 

 

O trabalho com fotografias fica ainda mais complexo quando se busca 

desapegá-las da função ilustrativa com a qual na maioria dos trabalhos ainda são 

associadas (BENCOSTTA, 2011; GASKELL, 1992). Assim, considera-se de extrema 

importância traçar metas que as elevem a verdadeiros objetos de reflexão e formas 

de conhecimento, calcados em metodologias que contribuam para o cumprimento 
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de propostas que as abordem como documentos plenos de informação. Elas 

possuem sentidos e discursos próprios com capacidade para apresentar “novas 

problematizações ao debate histórico”. (BENCOSTTA, 2011, p. 400). Esse fator surge 

da originalidade do ato fotográfico. Como lembra Kossoy “toda fotografia tem sua 

origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu motivado a congelar em 

imagem um aspecto dado do real, em determinado lugar e época” (KOSSOY, 2014, p. 

40). Essa produção acaba por carregar seu contexto histórico, deixando no objeto 

uma história latente, envolvendo elementos essenciais que farão parte do objetivo 

do discurso a ser elaborado sobre ele, fazendo com que sobrevivam às escolhas dos 

agentes históricos. Examinando as fotografias e seu caráter, pode-se perceber 

então que toda imagem possui história, e a tendência que se dá na sua interpretação 

poderá ou não abarcar os três aspectos apontados por Kossoy, indicados no início 

desta escrita. 

As fotografias da exposição remetem à história através da fotografia. Ela diz 

respeito ao uso da iconografia produzida no passado, manipulada como uma 

ferramenta que auxilia o conhecimento visual, possibilitando assim novas 

descobertas (KOSSOY, 2014, p. 59). Compreendidas como objetos de investigação, as 

imagens recebem múltiplas formas que precisam ser exploradas com o auxílio de 

uma documentação consistente, contribuindo dessa maneira para a ampliação da 

dimensão interpretativa, embasando argumentos que as definam como portadoras 

de um conhecimento novo para a disciplina histórica. Contudo, a profundidade da 

análise encontra seu intermediário nas mãos do pesquisador, pois como enunciado 

por Kossoy, seu trabalho ocorre: 

 

quando o historiador desenvolve seu esforço interior maior, através da 

reflexão teórica, dos conceitos e conhecimentos multidisciplinares aos 

quais tem que recorrer e ponderar, da compreensão da natureza humana, 

de tentar penetrar no pensamento e sentimento do homem, trazendo 

assim à vida as razões psicológicas encarceradas nos documentos e 

motivadores dos fatos. (Ibid, p. 155). 
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O teórico indica três caminhos que visam compreender a trajetória de uma 

fotografia. O primeiro traz a intenção em registrar. Ela parte de indivíduos que são 

dirigidos por diferentes motivações. O segundo estágio aponta para o registro 

fotográfico em si, ou o processo propriamente dito de clicar a imagem. O terceiro 

estágio analisa os caminhos percorridos pela fotografia, englobando desde as 

pessoas que a manusearam, os sentimentos despertados, até os arquivos por onde 

passou (ibid, pp. 48-49).  

Nas imagens aqui resgatadas não há o registro explícito das motivações 

que resultaram na sua produção, contudo pode-se conjecturar, baseando-se nas 

premissas que permeiam o ato fotográfico, qual seria a história envolvendo esses 

registros. As mesmas fotografias da inauguração da exposição circularam por dois 

jornais diferentes da época: Gazeta do Povo e O Dia. Criadas para ilustrar uma 

reportagem, elas acabaram arquivadas em meio a dezenas de outras no conjunto 

que forma o álbum onde foram localizadas. Somente com o aprofundamento da 

pesquisa surgiu a possibilidade do cruzamento das informações, verificando sua 

difusão e importância, e dessa forma destacando-as do conjunto. Essa primeira 

hipótese da motivação da origem foi possível quando apurou-se a existência de 

outras reportagens que tinham como temática a Escolinha de Artes e que se 

utilizavam de diferentes imagens também encontradas no mesmo álbum.  

Outra justificativa reside na ideia do desejo que os indivíduos possuem pela 

lembrança, pela conservação do imaterial, pelas ações que foram vividas. A imagem 

então induz a pensar que o que é visto poderia ser o resultado de um esforço 

realizado pelos agentes que constituíram a escolinha e desejaram ter seu empenho 

preservado, encontrando na fotografia a melhor maneira para que isso se 

concretizasse. O trabalho dessas pessoas não se apresenta diretamente, mas há na 

imagem a compreensão do encerramento de um ciclo que se iniciará novamente 

quando outros professores realizarem mais ações com outros alunos, criando uma 

nova trajetória que poderá ou não ser registrada em fotografias. 

Já o segundo estágio pode ser exemplificado pela materialidade fotográfica. 

Sabe-se das reproduções e quais foram os jornais nos quais essas imagens foram 
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difundidas. Dessa forma existe a segurança em afirmar que houve o momento 

captado pela câmera: observa-se a imagem por que ela foi obtida por um fotógrafo. 

Apesar da evidência desse argumento ele aponta para fatores que não estão 

registrados na imagem. A fotografia recolhe apenas fragmentos de segundos 

vividos pelos personagens. O antes e o depois desses momentos não figuram nos 

registros. Os recortes do que se observa acabam, dessa maneira, tornando-se 

temas dentro de um tema maior. 

Por fim, a história oral poderia contribuir para conhecer o possível caminho 

percorrido pelos documentos fotográficos desde sua criação até chegar ao local 

onde foram arquivados. Conhecendo-se os nomes dos representados pode-se 

chegar a interlocutores que tiveram algum tipo de contato com eles, ou de jovens 

que estudaram e tiveram seus trabalhos expostos e eventualmente possam ter 

participado da inauguração, ou até de funcionários do depositário que de alguma 

forma souberam como o álbum que compõe esse conjunto documental foi criado e 

arquivado da maneira como foi encontrado. Entretanto, esse tipo de pesquisa 

demanda outras fontes e teorias que não abrangem este estudo. 

A inauguração da II exposição com trabalhos dos estudantes da Escolinha 

em novembro de 1958 contou com eminentes figuras da política local (GAZETA DO 

POVO, 21/11/1958). Em meio a sorrisos e descontração, a festividade teve como 

ponto inicial o descerramento de uma fita marcando a solenidade (fig. 1). A 

consideração pela exposição se reveste da importância das personalidades ali 

presentes, fazendo com que a relação entre poder e educação tome corpo.  

Todos os participantes sorriem (fig. 2): trata-se de um momento de 

extroversão e comunicação entre os representantes das diferentes esferas de 

poder. Prestigiar a arte no período poderia ser visto como uma maneira de 

incentivar a educação e a autopromoção dos atores sociais ali envolvidos. De certa 

forma, as exposições artísticas com a presença de figuras da política local são 

resquícios do período de consolidação discursiva que girava em torno da exibição do 

poder. A força do estado e sua profunda ligação com a Igreja, tanto material como 

intelectual precisava ser difundida para fortalecer suas bases.  
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Fig. 2. Dom Manuel da Silveira d’Elboux, Nivon Weigert e Ulisses de Mello e Silva se confraternizando em evento 

da Escolinha de Artes. 1958. 1 álbum (110 fot.): p&b. 

 

As imagens das ações da Escolinha daquele momento formam uma 

memória ainda pouco explorada. Seu conteúdo significa uma “interrupção do tempo 

e, portanto, da vida” (KOSSOY, 2014, p. 47), que entendida dessa forma, podem ser 

vistas como um conjunto de ações sensíveis, pautadas por rupturas e continuidades. 

O que a fotografia faz seria congelar aspectos do real, formando a segunda 

realidade. As fotografias das particularidades desse tipo de comemoração 

representam a organização e o entusiasmo daqueles que participaram ativamente 

do processo educativo, bem como atribuem valores que extrapolam a sala de aula 

ao exibir figuras sociais junto aos trabalhos finalizados. As imagens dos homens de 

terno e gravata não apresentam a função de cada personagem, apesar do 

paramento do bispo contribuir para o entendimento nesse sentido. Entretanto, 

conhecendo seu contexto surge o tipo de acepção aqui encaminhada. Por fim, 

também é possível observar o ato da inauguração como um momento de profunda 

localização social. O movimento do religioso descerrando a fita de um lado, 
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enquanto o secretário segura do outro, compreende uma metáfora dos espaços de 

cada um, onde cada qual representa um tipo de poder exercido na educação do 

período. 

   

Considerações finais 

 

O século XX fez a história voltar-se para si, proporcionando uma autocrítica 

que em vários momentos contribui para ampliar as dimensões interpretativas dos 

diversos modos de vida que ela busca estudar. Diferentes autores ao redor do 

mundo captaram esse espírito e escreveram suas perspectivas no entendimento de 

que isso alicerça a disciplina. O professor Keith Jenkins possui uma passagem que 

pode ser vista como um resumo exemplar dessa posição: 

 

Questionar a noção da verdade do historiador, assinalar a facticidade 

variável dos fatos, insistir em que os historiadores escrevem o passado a 

partir de posições ideológicas, enfatizar que a história é um discurso 

escrito tão passível de desconstrução quanto qualquer outro, afirmar que 

o ‘passado’ é um conceito tão especulativo quanto o ‘mundo real’ a que os 

romancistas aludem na ficção realista – só existindo nos discursos 

presentes que o formulam. Tudo isso desestabiliza e fratura o passado, de 

modo que nas rachaduras nele abertas se podem produzir novas 

histórias. (JENKINS, 2011, p. 102). 

 

Nesse sentido, as fotografias da Escolinha de Artes se mostram como 

novas formas de produção nessas aberturas. Algumas das imagens do conjunto 

apresentam noções do processo educacional desde a produção do objeto artístico 

até sua apreciação pública. Elas destoam dos recursos documentais tradicionais, e o 

discurso escrito sobre elas tende a possuir outro aspecto. Não menos relevante ou 

supervalorizado, mas específico daquilo que pode ser aferido desse tipo de fonte.  

As relações sociais estão marcadamente presentes nos fatos que se 

desenvolveram ao longo do percurso educacional da Escolinha de Artes. A escola, a 
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imprensa e o governo estavam imbuídos de um ideário que, representado pelas 

palavras da professora Mehl, tinha como objetivo: 

 

O desenvolvimento estético e o ajustamento emocional e social do 

educando, através da auto-expressão, de conformidade com os 

estabelecimentos congêneres, não só em vários colégios, não só no 

Brasil, como de outros países. (O Dia, 24/10/1958).  

 

Essas imagens materializam enfoques discursivos presentes nos escritos 

da instituição, indicando ideais que a educação e a educação artística em especial 

deveriam conter. Encaradas para além do relato de seu conteúdo e dos processos 

educacionais, as fotografias também significam o esforço de uma legitimidade, 

promotora de um tipo de educação e de valorização. A Escolinha de arte buscava no 

final dos anos 1950 e inicio dos anos 1960 sua afirmação como proposta educacional. 

Se a importância da educação artística poderia ser verificada pelos resultados que 

eram apresentados, tornava-se importante então documentar os processos de 

produção dos objetos artísticos, sua circulação e compreensão do público.  

Essas formas traduzem aspectos da realidade no instante em que foram 

captadas. Decorridos vários anos de sua criação, tais representações fixam 

momentos e significados, garantindo assim uma memória das muitas que podem 

ser escritas sobre acontecimentos específicos e localizados da história da educação 

paranaense. As fotografias da Escolinha de Artes foram produzidas em um contexto 

histórico-educacional, portadoras de acepções e enunciados. Torna-se necessário 

compreender esse conjunto documental como um “registro visual fixo de um 

fragmento do mundo exterior” (KOSSOY, 2014, p. 4), onde tal situação se desdobra 

em consequências para o estudo da imagem, buscando o constante fluxo de sentido 

dessa tipologia de fontes, além da percepção do “conjunto dos elementos icônicos 

que compõem o conteúdo: as informações de diferentes naturezas nele gravadas” 

(ibid, p. 43), sendo tão importantes quanto sua forma. 

Estudar a fotografia e a educação se trata também de buscar as ações, 

olhando para o esmero, a alegria, o sentido, o conjunto dos fatores que traduzem a 
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síntese de um processo educacional denominado de ensino de artes. As fontes 

escritas proporcionam subsídios, conceitos e ideias subjetivas dos agentes 

produtores das ações representadas na imagem, contudo a imagem por si só pode 

atestar informações que a situam em seu contexto de produção. Bem como os 

arquivos onde essas imagens se encontram, os conteúdos e objetos identificáveis 

nas formas podem fornecer pistas sobre seus significados que se desdobram no 

tempo. Nesse sentido “as iniciativas de investigação da atualidade escolar podem 

usufruir de estudos sobre o passado de nossa escola, pois passado, presente e 

futuro são dimensões indissociáveis” (CUNHA, 2000, p. 1). 
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Leitura de imagem na educação: como superar a dicotomia entre a 

forma e o conteúdo, na leitura da obra A Túnica de José, de Velázquez 
 

Jessica LOPACINSKI 

(UEPG)1 

Adriana Rodrigues SUAREZ 

(UEPG)2 

 

Este artigo traz a leitura de imagem da obra A Túnica de José (1630) do 

artista Diego Velázquez pertencente ao Barroco Espanhol. Sabendo que toda 

imagem carrega informações e suscitam várias interpretações, sejam elas do 

artista, da época e do seu contexto histórico, se faz necessário o conhecimento mais 

aprofundado da imagem através de uma metodologia de leitura imagética. Com 

isso, a necessidade da aprendizagem da leitura de imagem na educação se torna 

fundamental para contribuir com a análise crítica sobre as obras de arte, permitindo 

ao observador criar múltiplas interpretações. Portanto, a realização da leitura de 

imagem da obra citada, será pautada na metodologia do autor Costella (1997) a 

partir dos pontos de vista: factual, convencional, técnico, estilístico, estético e 

expressional, relevantes para a leitura proposta, objetivando superar a dicotomia 

entre o conteúdo e a forma, a qual permitiu interpretar, comparar, decifrar 

metáforas, contextualizar, possibilitando ao educando um olhar mais crítico sobre a 

imagem/obra pictórica estudada.  

 

Palavras-chave: Imagem, Leitura de Imagem, Educação. 

 

Este artigo tem como principal assunto a importância da imagem no 

contexto social, não somente em obras de arte, mas em todos os meios de 

comunicação inseridas em nosso cotidiano. Sabendo então que toda imagem 
                                                           
1 Graduanda do Curso de Licenciatura em Artes Visuais (UEPG- PG), Bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID (UEPG- PG), integrante do grupo GRIMPA grupo de produções em artes e gravura (UEPG- PG) 
2 Professora orientadora. Graduação em Artes Visuais (UEPG- PG), Mestrado em Comunicação e Linguagens- Cinema (TUIUTI- 
CTBA), Doutoranda em Educação (UEPG- PG), Professora do Curso de Artes Visuais (UEPG-PG) 
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carrega informações e suscitam várias interpretações, análises, reflexões sejam 

elas do artista, da época em que foi criada e do seu contexto social/ histórico 

(MANGUEL, 2001), se faz necessário primeiramente o conhecimento com maior 

propriedade sobre o que é a imagem, tornando-a mais significativa. 

Podemos conceituar imagem por tudo que pode ser visto, qualquer sinal 

que incide em nosso globo ocular, o qual passa por processos químicos e nervosos 

até a formação visual de um determinado objeto. Mas podemos ampliar esse 

conceito, sendo que podemos criar imagens também mentais, de objetos invisíveis, 

quais nunca irão se materializar. Parafraseando George Didi-Huberman (1992), tudo 

que vemos, pode ser aquilo que também nos olha. 

As imagens nos informam. Segundo Manguel (2009) relata que o filósofo 

Aristóteles anuncia em seus estudos, que todo processo de pensamento requer 

uma imagem, portanto chega à conclusão que a alma nunca pensa sem uma 

imagem mental. Logo nossa existência se passa em um rolo de imagens que se 

desdobra continuamente, imagens capturadas pela visão e realçadas ou moderadas 

pelos outros sentidos, imagens cujo significado varia constantemente, 

configurando-se em uma linguagem feita de imagens traduzidas em palavras, e de 

palavras traduzidas em imagens, as quais tentamos entender nossa existência, 

entender o meio que estamos inseridos.  

Dentro do universo das imagens produzidas materialmente, podemos 

identificar naturezas muito diversas, variando assim de materiais como: esculturas, 

pinturas, grafite, fotografias, cinema, TV ou suportes tecnológicos, os quais 

multiplicam ainda mais a variedade de imagens e seus suportes. Muito importante 

destacar que além dessa variedade de suportes, materiais em que são produzidas, 

temos um leque imenso de diferentes funções a que essas imagens assumem, 

como por exemplo: funções religiosas, mágicas, publicitárias, políticas, entre outras. 

A existência da imagem implica nos elementos que a formam: forma, 

movimento e percepção humana, a qual somente será materializada quando há um 

indivíduo receptor, portanto não existe uma imagem sem um processo de 
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comunicação. (MCLUHAN, 1980) Toda imagem carrega em si um código, para que 

então possamos lê-la, para isso existe a necessidade de conhecer esses códigos. 

O nosso olhar é rodeado de imagens, compostas por diversos símbolos e 

significados e partindo da ideia de que as imagens são uma forma de linguagem, 

nos transmitem muitas informações e interpretações, pois através delas 

percebemos o mundo a nossa volta. Sabendo também que toda imagem possui o 

seu tempo histórico, ou seja, o período no qual foi criada, possui também a 

capacidade de ressurgir em outro tempo para outras pessoas. Assim, a imagem 

acaba obtendo diversos significados no decorrer da história, pelo fato de estar sendo 

observada por diversos leitores, e como escrito no livro Como Pensam as Imagens, 

Samain (2012, p. 34) a imagem “sob outra forma, carregará, no entanto, a memória 

de um passado que a atualizará e a ritualizará novamente [...] As imagens estão 

sempre de viagem, de passagem: sempre elas pensam.” As imagens, portanto, 

podem nos dizer muitas coisas e terem várias interpretações, pois cada conclusão 

depende da experiência vivenciada por cada observador, tornando assim o mundo 

da linguagem visual cada vez mais enriquecedor.  

Tendo a imagem como produto do estudo das Artes Visuais, se faz 

necessário a aprendizagem da leitura de imagem contribuindo para a análise crítica 

sobre as “imagens”, sejam produzidas pela mídia ou pelas obras de arte. Através 

dessa capacidade de compreender, ler uma imagem, faz com que o observador 

possa criar múltiplas interpretações, objetivando superar a dicotomia entre o 

conteúdo (significado) e a forma (significante), permitindo-o interpretar, comparar, 

decifrar metáforas, possibilitando assim, um olhar mais crítico. 

Tudo que precisamos no mundo contemporâneo é de um olhar mais 

aguçado em relação às imagens, pois cada vez mais somos influenciados pelos 

meios de comunicação visuais. As pessoas são a todo o momento levadas a ler 

imagens, visto que quase todas as informações são transmitidas pela mídia e por 

imagens (FOERSTE, 2004). Sabemos que as imagens possuem um poder de 

persuasão na sociedade, e esse “poder é exercido claramente através da mídia e da 

publicidade e, nessas, pela força das imagens enquanto reconstruções simbólicas 
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do real fetichizado, que garante o consumo e constrói uma subjetividade 

homogeneizadora.” (FOERSTE, 2004, p.17). 

A leitura que estamos propondo neste artigo é uma leitura visual, onde o 

estudo de uma imagem plana, como o desenho, a pintura ou a fotografia são 

determinados por “estudos dos aspectos expressivos” como aponta Nunes (2012). 

Esses aspectos, “os pontos, as linhas, os planos e as manchas são percebidos como 

elementos substantivos da “gramática” visual pré-figurativa ou pré-denotativa.” 

(NUNES, 2012, p. 185). Onde dispostos no contexto visual proporcionam o equilíbrio à 

imagem e um melhor estudo de leitura imagética. 

Segundo Read (1982) a leitura de imagem é um conjunto de vários símbolos 

que permitem diversas associações, ou seja, as imagens são “associadas a 

lembranças de outras percepções e imaginações já vividas” (NUNES, 2012, p. 187 

apud READ, 1982) dependendo das experiências vividas do observador. Portanto, 

cada pessoa possui uma experiência, uma vivência, um contexto histórico e social 

que irá associar a cada imagem observada. 

Visto que a imagem é uma linguagem visual, torna-se extremamente 

importante na formação educacional, pois ao aprender ler imagens, os alunos 

conseguirão ter um olhar mais crítico e reflexivo, uma vez que ao entrarem em 

contato com uma imagem serão instigados pelo professor a fazerem “o processo de 

busca, de investigação para solucionar as questões em estudo, é o caminho que 

predispõe o espírito do educando para a aprendizagem significativa, uma vez que 

são levantadas situações-problema que estimulam o raciocínio.” (GASPARIN, 2003, 

p. 35). 

Portanto sobre a importância da leitura de imagem na educação, Buoro 

(2002) nos diz: 

 

“As imagens, que aparecem majoritariamente com função intransitiva de 

mera decoração nos livros do ensino fundamental e da educação infantil, 

surgem assim como que parcialmente emudecidas e, portanto, 

incapacitadas para fornecer significados a professores e crianças e, mais 

ainda, para encaminhá-los no sentido de sua apropriação como poderoso 
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recurso a serviço da prática pedagógica. É imperativo investir numa 

prática que transforme esses sujeitos em interlocutores competentes, 

envolvidos em intenso e consistente diálogo com o mundo, estimulados 

para isso por conexões e informações que circulam entre verbalidade e 

visualidade.” (p.34-35)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Com isso, a necessidade da aprendizagem da leitura de imagem na 

educação deve se dar tanto por parte dos professores, para que estes se tornem 

mediadores desse conhecimento, quanto por parte dos alunos, tornando assim 

fundamental para contribuir com a análise crítica sobre as obras de arte, permitindo 

ao observador criar múltiplas interpretações, reflexões. 

Com essa condição necessária para a aprendizagem da leitura de imagem, 

através da indissociabilidade entre a forma e o conteúdo, se torna pertinente 

compreender a necessidade dessa questão da visualidade da imagem em sua 

totalidade. Compreender o que a linguagem imagética em seus elementos 

compositivos tem como princípio, e então através dessa composição chegar ao 

contexto do conteúdo, fazendo com que o indivíduo compreenda a imagem de 

maneira mais significativa. 

Partindo do pressuposto de uma aprendizagem imagética, com a 

compreensão da forma e do conteúdo, o presente artigo se pautará na leitura de 

imagem da obra A Túnica de José (1630) do artista espanhol Diego Velázquez, um 

dos grandes nomes do Barroco Espanhol, o qual destacou-se pela pintura de 

retratos, pintando principalmente para a nobreza espanhola. Velázquez foi um 

conhecedor da história da arte e retratista da família real até sua morte, em suas 

obras percebemos muitos detalhes, onde privilegiou as expressões, buscando 

sempre em cada obra, retratar a individualidade de cada personagem. 

(ESMANHOTTO, M; ESMANHOTTO, S; 2011). 
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A Túnica de José. VELÁZQUEZ, Diego Rodriguez de Silva y. 

Imagem disponível em: <http://www.wga.hu/index1.html> 

 

Segundo o livro Grandes Mestres, o artista Diego Velázquez de Silva nasceu 

em 1599 na cidade de Sevilha, demostrando interesse pela pintura desde criança, 

estudou com o artista naturalista Francisco Herrera e com Francisco Pacheco, onde 

permaneceu por muitos anos, obtendo o diploma de pintor. Diego Velázquez foi um 

artista que fez parte do barroco espanhol, tendo como referências para a realização 

de suas obras, artistas como Caravaggio, Rubens, Ticiano e Tintoretto, artistas 

também do período barroco. Na década de 1620, começou a fazer importantes 

contatos artísticos, principalmente entre a nobreza espanhola, onde em 1623 foi 

nomeado pelo rei Felipe IV como o novo pintor real. Em 1630, Velázquez viajou para 

Roma onde realizou a famosa obra de tema religioso, A Túnica de José (1630). 

(ESMANHOTTO, M; ESMANHOTTO, S; 2011).  

Esta obra conta a cena onde os filhos de Jacó dão uma falsa notícia sobre a 

morte de seu irmão José e, a título de curiosidade, “em nenhum quadro anterior 

Velázquez havia mostrado o mesmo interesse no estudo dos afetos (as emoções da 
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alma representada por meio dos movimentos dos rostos e dos corpos) e também da 

perspectiva...” (ESMANHOTTO, M; ESMANHOTTO, S; 2011, p.16). 

Como se faz necessário o conhecimento mais aprofundado da imagem 

através de uma metodologia de leitura imagética, a realização da leitura de imagem 

da obra citada será pautada na metodologia do autor Costella (1997) que descreve 

em seu livro Para Apreciar a Arte, os dez pontos de vista, nomeados por ele, para 

relacionar cada ponto/ perspectiva a um olhar específico sobre uma determinada 

imagem, são: o ponto de vista factual, expressional, técnico, convencional, estilístico, 

atualizado, institucional, comercial, neofactual e estético. Nesta leitura serão usados 

somente seis pontos de vista, dentre eles: o factual, convencional, técnico, estilístico, 

estético e expressional, os quais serão relevantes para nossa leitura construindo 

por meio desses pontos de vista selecionados a compreensão da forma e do 

conteúdo da imagem. 

 O primeiro ponto de vista a ser analisado é o factual, que segundo o autor 

Costella (1997), corresponde aquilo que a obra representa ou exibe objetivamente, 

ou seja, se concretiza pela simples descrição dos elementos que compõem a obra. 

Com isso percebemos que a descrição desse ponto de vista está relacionado mais 

as questões formais da imagem.  

 Em um primeiro momento na obra A Túnica de José, apresentam-se seis 

homens e um cachorro. Começando a análise a partir do lado esquerdo da obra, há 

um homem de costas vestindo uma túnica azul, suas costas estão despidas 

mostrando sua musculatura, o braço direito está erguido com a mão na nuca e com 

a perna esquerda faz um leve movimento para trás. À direita do homem descrito 

acima está outro homem mostrando-se de lado, vestindo uma túnica laranja, com a 

mão direita segura um pano amarelo e com a mão esquerda uma corda marrom. 

Este homem carrega em suas costas uma bolsa marrom. Sua perna esquerda 

desvia um cajado no chão juntamente com um pedaço de tecido de cor marrom e 

com o seu rosto de perfil olha para seu pai, Jacó que está à sua frente.  

O terceiro homem que está localizado mais ao centro da obra, é visto com 

seu corpo de frente, mas seu rosto é visto de perfil e que também olha para seu pai. 
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Sua túnica cobre seu peito de comprimento até os joelhos, mostra com seu braço 

esquerdo um pano branco, sendo que, do lado de seu pé esquerdo encontra-se mais 

um cajado caído ao chão.  

Ao lado desse homem encontra-se o quarto homem mais ao fundo, posição 

que se encontra à direita da obra veste uma túnica de cor marrom escuro, usa um 

chapéu de um tom marrom escuro, onde inclina sua cabeça e volta seu olhar para o 

homem do centro da obra ao mesmo tempo que segura uma cajado com a mão 

direita. 

Na continuidade da leitura factual, a imagem apresenta o homem que está 

à frente do quarto homem, descrito anteriormente. Este que é o quinto homem está 

com uma túnica de cor marrom amarelado e com a cabeça inclinada olha para o 

chão, enquanto que sua mão direita é levada até sua boca. 

O sexto homem encontra-se do lado direito da obra, possui uma barba 

longa e branca, veste uma túnica de cor azul e outra túnica de cor branca que está 

sobre suas pernas.  Ele está sentado, mas é visto de frente e com seu rosto de perfil, 

faz um movimento que parece estar para levantar-se, sendo que seus dois braços 

estão levantados à sua frente, olha fixamente para os panos do lado esquerdo da 

obra que seu filho lhe mostra.  

Embaixo do sexto homem encontra-se um tapete vermelho, o qual cobre 

uma elevação onde este homem está sentado em cima, o tapete citado possui 

detalhes em toda sua extensão em amarelo e preto e em sua ponta há uma faixa de 

cor preta e após franjas de cor branca.  

No canto inferior direito da obra está um cachorro visto de lado. Suas patas 

dianteiras estão esticadas e encostadas no chão, enquanto as patas traseiras estão 

em pé, com a boca aberta faz um movimento de latido para os homens que estão do 

lado esquerdo da obra. 

Os personagens da obra de Velázquez estão numa espécie de sala, onde as 

paredes são em tons de cinza e o chão é constituído de quadrados preto e branco, 
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formando assim um xadrez. No canto superior direito da obra há uma porta aberta 

que mostra o céu com nuvens, e algumas folhagens. 

Após o término da análise do ponto de vista factual, visto da perspectiva da 

pesquisadora, prosseguimos com o segundo ponto de vista, o convencional. Este 

ponto de vista abrange segundo Costella (1997), os elementos simbólicos e culturais 

implícitos no objeto artístico. Com isso já com os elementos formais compreendidos 

pelo observador, pode então associá-los ao conteúdo, que parte ao contexto social, 

político, cultural, como aponta o autor Costella. Portanto observando na obra A 

Túnica de José do artista Velázquez, vemos que um dos filhos de Jacó o qual está no 

centro da obra, segura dois panos que seriam de seu irmão José. Estes panos são a 

túnica, presente de Jacó para seu filho preferido José, ou seja, a túnica foi um dos 

motivos para o ciúme dos demais irmãos e como consequência, segundo a Bíblia 

(2003) eles jogam José numa cisterna, local que servia como reservatório de água. E 

inventam uma mentira para o pai, dizendo que um animal selvagem tinha devorado 

seu filho. 

Esta túnica mostrada nos braços de um dos filhos de Jacó possui vários 

significados e interpretações. Uma das possíveis interpretações é segundo a Bíblia, 

em Gênesis 37:3: “Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele 

era o filho de sua velhice; e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores.” (BÍBLIA 

SAGRADA, 2003, p. 85). Segundo a Bíblia (2003), José acaba sendo vendido por seus 

irmãos aos ismaelitas que o levam para o Egito, e estes o vendem novamente para 

um oficial egípcio do faraó. No decorrer da história, José ganha a confiança do faraó, 

tornando-se primeiro-ministro. Passam-se muitos anos e os irmãos de José vão ao 

Egito em busca de alimento, mas também, encontram José, o qual não esperavam 

mais encontrar, pedem perdão ao irmão e levam seu pai Jacó ao encontro do filho 

amado, depois de anos pensando que ele tinha falecido. 

Outro objeto que observamos nesta obra é a presença de três cajados. 

Segundo o site web artigos, os cajados representavam o amor às ovelhas e o 

cuidado com elas, como um instrumento de paciência para reconduzir aquelas que 
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acaso se desviem, ou também para despertar os que estejam sendo enganados e 

usados também para um pastor sempre bom com todos. 

Na continuidade do ponto de vista convencional, outro personagem 

presente na obra que estamos analisando é o cachorro. Na leitura da pesquisadora 

geralmente este animal é considerado leal e verdadeiro com seu dono, pautado em 

sua experiência e em reportagens, documentários e leituras, acredita ser uma 

simbologia também registrada na obra citada. Nesta obra é retratado o momento 

em que os irmãos de José mentem ao seu pai Jacó que seu filho José morreu, 

mostrando-lhe como prova sua túnica. Portanto, pode-se interpretar que o cachorro 

está tentando alertar e proteger Jacó da mentira que seus filhos estão contando, 

como já escrito, sob o olhar da pesquisadora.  

A cor azul contida na túnica de Jacó, que é o homem que está retratado no 

canto direito da obra, e também na veste de um de seus filhos, o qual está no canto 

esquerdo da obra chama a nossa atenção. Segundo o texto de Êxodo 24:10: “Eles 

viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia como um lajeado de safiras 

transparentes, tão límpido como o próprio céu.” (BÍBLIA SAGRADA, 2003, p. 125). Ou 

seja, safira é uma pedra preciosa de cor azul, fazendo assim uma comparação com 

a cor azul e o céu que é claro e puro. E a cor branca presente na túnica que o 

homem do centro da obra segura, remete segundo o texto do Apocalipse 19:8: “Foi-

lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente.” (Pois o linho são as boas 

obras dos santos).” (BÍBLIA SAGRADA, 2003, p. 1573). Referindo-se a pureza, a paz e 

a bondade.  

A cor vermelha do tapete pode sugerir segundo a concepção da 

pesquisadora, tanto amor quanto o ódio, ou até mesmo ao sangue. Já a cor laranja 

presente na túnica do segundo homem da esquerda da obra, remete de acordo com 

a pesquisadora, ao calor e entusiasmo e, na mão deste mesmo homem, há a túnica 

que segura de cor amarela, simbolizando a alegria e vivacidade.  

Na sequência da leitura de imagem, na metodologia de Costella (1997) o 

ponto de vista técnico é fruto da combinação de elementos materiais e imateriais 

utilizados pelo artista para a realização da obra, ou seja, que compreende desde os 
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materiais adotados para a materialização da obra de arte até a competência do 

artista em utilizá-los. Este ponto de vista está mais ligado ao contexto da forma, pois 

ressalta as questões primárias para a produção da imagem.  

Na obra A Túnica de José que está sendo analisada, o artista Diego 

Velázquez utilizou a técnica da tinta a óleo, tendo como suporte para a realização da 

pintura a tela. Percebe-se nitidamente como o artista domina com maestria os 

desenhos dos corpos dos personagens, sua musculatura, movimento, expressões e 

as roupagens podem ser comparadas as obras de Michelangelo como nos cita o site 

Arte España. O foco de luz está direcionado principalmente nas túnicas que dois dos 

filhos estão segurando, mostrando que é a cena principal.  

No livro Grandes Mestres: Velázquez apresenta no ponto de vista técnico, a 

perspectiva está presente nesta obra. A perspectiva no chão parece escorrer e a 

paisagem atrás dos personagens parece se afundar. (ESMANHOTTO, M; 

ESMANHOTTO, S; 2011). Ainda no ponto de vista técnico podemos destacar a 

dimensão da obra A Túnica de José de 1630 em 223 x 250 cm, o material utilizado 

como suporte é a tela, tinta utilizada óleo, localizada no Monastério de San Lorenzo, 

Palácio El Escorial, Espanha.  

Continuando a leitura, partimos para o ponto de vista estilístico. Costella 

(1997) compreende este ponto partindo do pressuposto que a obra de arte está 

inserida em um tempo e lugar definidos historicamente. Mas antes de qualquer 

coisa entende-se como estilo cada movimento artístico, ou seja, nesta leitura de 

imagem o estilo do artista Diego Velázquez é o naturalismo barroco. Sendo assim, 

estilo são as características que unificam ou distinguem uma obra artística de outra, 

e um autor em relação a outro. Novamente percebemos que na metodologia 

apresentada a necessidade para a compreensão da imagem, o contexto do conteúdo 

a que pertence a produção imagética sobre a obra analisada, torna-se mais 

significativa, possibilitando ao espectador uma questão mais madura na 

interpretação da imagem escolhida.  

No livro Grandes Mestres: “Rubens abriu os olhos de Velázquez e o fez 

assimilar a atualidade dos ensinamentos de Tiziano e da escola veneziana.” 
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(ESMANHOTTO, M; ESMANHOTTO, S; p. 13, 2011). Isso mostra que Velázquez 

absorveu a tradição veneziana influenciada por Rubens e não abandonou a sua 

primeira influência vinda de Caravaggio. Ou seja, ainda segundo o livro Grandes 

Mestres: “Nos retratos, o estilo Velázquez coloca doses de “verdade” psicológicas 

que eram incomuns e, por vezes, até insuportáveis, pelas normas das telas da 

corte.” (ESMANHOTTO, M; ESMANHOTTO, S; p. 14, 2011).  Essas “doses de verdade” 

que o livro cita é a capacidade que o artista tinha para pintar qualquer personagem 

que fosse sem alterar a sua individualidade. 

Prosseguindo agora com o ponto de vista estético, que segundo Costella 

(1997) é o conhecimento através dos sentidos, antes mesmo do atingido pela razão, 

onde é analisado o prazer das formas e cores, ou seja, a composição da obra. 

Observando a obra A Túnica de José vemos a necessidade do nosso 

desenvolvimento de apreciação da obra, pois a primeiro momento podemos não nos 

impressionar com a cena.  

Ao olharmos atentamente para a obra que estamos analisando, 

observamos as linhas que criam a perspectiva do chão, as linhas das paredes que 

dão lugar ao fundo e também para a vista do ambiente externo. Vemos também 

como os contrates de luz e sombra formam os músculos dos personagens, das 

dobragens das vestes, dando assim profundidade aos objetos. Nota-se que é uma 

composição muito bem distribuída e equilibrada e onde o artista teve uma palheta 

de cores bem diversificada, com tons de azuis, vermelhos, marrons e cinzas, 

destacando também o laranja, amarelo e branco que fez com que a obra seja 

prazerosa ao nosso olhar.  

Para a conclusão da nossa leitura de imagem, analisaremos o último ponto 

de vista, o expressional. Este ponto de vista de acordo com o autor estimula com o 

sentimento do observador, ou seja, o artista consegue induzir ao espectador o 

sentido escolhido e desencadeado. Logo nossa percepção já estimulada pelos 

pontos de vista abordados na leitura da obra: A Túnica de José de Diego Velázquez, 

até agora, quando a forma e o conteúdo estão assimilados, podemos com maior 

propriedade tratar desse ponto expressional proposto por Costella. A obra que 
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retrata o momento em que os filhos de Jacó dão a falsa notícia da morte de seu 

irmão mais novo José, é de acordo com a pesquisadora perfeitamente visível e 

sentido por nós, o espanto de Jacó ao ver as vestes de seu filho José na mão de 

seus filhos. Percebe-se isso através do movimento de Jacó feito com as mãos, que 

parece ter acabado de derrubar seu cajado, pois agora o mesmo está no chão ao 

seu lado e também pelo seu olhar fixo e triste para as vestes de seu filho. Esse 

sentimento angustiante despertado em nós dá-se também pela expressão na face 

dos filhos ao mostrar a túnica a seu pai. 

Velázquez através das expressões corporais e faciais dos homens e pela 

disposição de todos os elementos presentes na obra, cria essa sensação de angústia 

em nós observadores. Os cajados caídos no chão, o cachorro que parece avançar faz 

com que cada elemento da obra se torne único, com o mesmo grau de importância e 

isso é o que torna a obra de Velázquez tão especial. 

Considerando o estudo feito em relação à obra A Túnica de José (1630) do 

artista Diego Velázquez, percebe-se a importância de um estudo mais aprofundado 

de leitura imagética. Assim a aplicação da metodologia de Costella (1997), permitiu 

interpretar, comparar e contextualizar a obra, superando a dicotomia entre o 

conteúdo (significado) e a forma (significante). Assim, a indissociabilidade entre a 

forma e o conteúdo possibilita não somente a análise sobre a obra A Túnica de José, 

e todas as obras de arte, mas de todas as imagens que nos cercam, como na 

publicidade, mídias entre outros veículos de comunicação. As imagens que viermos 

a observar/ler no mundo contemporâneo serão mais significativas, tornando nosso 

olhar mais crítico. Portanto é de suma importância que os professores apropriem-

se da aprendizagem da leitura de imagem, tornando-se mediadores desse 

conhecimento, possibilitando ao educando um olhar mais crítico sobre qualquer 

imagem estudada, seja no contexto social, político, religioso, enfim em todos os 

contextos que os meios de comunicação apresentam as imagens inseridas em 

nosso cotidiano. 
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Resumo: O presente artigo visa investigar a percepção da criança frente ao 

mural artístico intitulado O Pequeno Príncipe, de autoria do muralista André 

Mendes, executado na fachada da ala de emergência do Hospital Pequeno Príncipe, 

localizado na Rua Desembargador Motta, 1070, região central da cidade de Curitiba, 

PR. Com o objetivo de ressaltar essa ideia, a pesquisa apresenta uma entrevista em 

forma de questionário direcionado tanto para o público infantil quanto adulto, com o 

intuito de demonstrar os contrastes presentes nos discursos de pessoas com faixas 

etárias distintas ao analisarem o trabalho referido. Outro ponto enfatizado pela 

pesquisa refere-se à importância da arte mural destinada a complexos médicos, 

como meio de humanizar os ambientes hospitalares, característica que se mostrou 

bastante recorrente durante a evolução deste trabalho.   

 

Palavras-chave: Mural O Pequeno Príncipe, Imaginação, Percepção infantil.  

 

INTRODUÇÃO DO TEMA 

 

A arte mural, como outras linguagens artísticas, tem servido como uma 

importante fonte de estudos das relações sociais e culturais dos povos. Ela vem 

                                                           
1
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Arquitetura (UNICURITIBA); 
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evidenciando, durante toda a história humana, diferentes tipos de comportamentos, 

de ideologias, de tecnologias e o próprio uso que as diversas culturas fazem de seu 

espaço público e privado. São produções artísticas que, resistindo ao tempo, exibem 

a arte e a cultura dos povos antigos e que continuam refletindo os conflitos e a 

complexidade das sociedades contemporâneas (CAMARGO, 2008, p. 07). 

Nesse contexto, o mural artístico tem despertado interesse de pessoas de 

idades distintas e promovido leituras diversas de acordo com a faixa etária de quem 

o analisa. De modo geral, a interpretação da arte é bastante pessoal, pois depende 

das experiências vividas por cada um, assim como de sua própria imaginação.  

A produção mural ainda se mostra como uma expressão artística pública 

bastante importante para dissipação da cultura de cada região, e engloba desde 

técnicas clássicas, como a pintura, mosaicos e vitrais, até o uso de tecnologias 

digitais, como projeções midiáticas. Este se distingue de outras modalidades 

artísticas, como a pintura em tela, por exemplo, na medida em que se vincula com a 

área urbana em que está inserida, valorizando assim o caráter arquitetônico e 

estético do local. 

Busca-se por meio deste trabalho demonstrar os contrastes presentes nos 

discursos de diversos indivíduos, com faixas etárias distintas, ao analisarem o 

trabalho mural de André Mendes, intitulado “O Pequeno Príncipe”, que reveste a 

fachada da ala de emergência do hospital que carrega o mesmo nome.  

Como método de pesquisa, fez-se uso de entrevistas aos passantes que 

transitam nas imediações do hospital, além da contribuição teórica de autores como 

Ana Mae Barbosa, Arildo Camargo, Simone Cartaxo, Lima, Piaget e Zamboni. 

A escolha do tema se deu devido ao interesse pessoal dos proponentes da 

pesquisa em investigar a interpretação das crianças sobre o mural “O Pequeno 

Príncipe”, mantendo elas contatos anteriores com a obra ou não.  
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DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DA ARTE 

 

Definir “Arte” diante de seus diversos critérios e objetivos abrange entendê-

la dentro da sua complexidade. Arte não se restringe somente à pintura e escultura, 

mas também outras formas de expressão humana, tais como manuscritos, a 

música, o teatro, a dança, a fotografia, o cinema e a arquitetura.  

Por meio da produção artística se pode ilustrar não só os pensamentos e 

sentimentos de um dado autor, simulando sua vivência no mundo, como também a 

cultura de uma de uma determinada região e época em que está inserida. Essa ideia 

é retratada na definição da arte pela BrasilEscola, como: “[...] uma forma de o ser 

humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns 

valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio” e no conceito da InfoEscola: 

“[...]  definida como uma atividade que manifesta a estética visual, desenvolvida por 

artistas que se baseiam em suas próprias emoções”. 

Sendo assim, a arte representa principalmente uma forma de comunicação, 

retratando as características de povos, a fim de preservar e manter sua identidade 

cultural. Assim, uma vez considerado que a produção artística de um povo é capaz 

de transmitir conhecimento acerca da sua cultura, faz-se necessário apreciá-la 

através da observação, analisá-la e refletir sobre a sua significação.  

Segundo Sílvio Zamboni (2001, p.54): “o ver não diz respeito somente à 

questão física de um objeto focalizado pelo olho, o ver em sentido mais amplo 

requer um grau de profundidade muito maior, porque o indivíduo tem, antes de 

tudo, de perceber o objeto em suas relações com o sistema simbólico que lhe dá 

significado”. 

 

ARTE MURAL 

 

O ser humano durante toda sua história se mostrou tentado a representar o 

meio em que vive. Independentemente do suporte, ferramentas ou pigmentos, este 
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criou maneiras de se expressar de forma a atribuir as suas expressões múltiplos 

significados, múltiplas funções. 

As primeiras grandes descobertas que evidenciaram a expressão artística 

do homem provêm da Idade Paleolítica (ou Pedra Lascada) através das pinturas 

encontradas no interior das cavernas.  A partir de então, o que se percebe é que 

essa necessidade de se expressar acompanhou o homem no decorrer de toda a sua 

história, que vai desde a arte egípcia, passando pela cultura de diversos povos que, 

condicionados pelo meio histórico e social, descobriram novas técnicas e linguagens 

que se adaptaram às necessidades de cada período, respondendo à questões 

muitas vezes políticas, religiosas e decorativas que atendessem às finalidades 

específicas da sociedade. 

Assim, com o avançar dos séculos e o advento de novas tecnologias, a 

produção muralista deixou de se restringir somente à pinturas e relevos aplicadas 

em paredes, passando a abranger diferentes técnicas como cerâmica, 

escultopintura, vitrais e até mesmo murais eletrônicos, como projeções digitais. 

As figuras 1, 2, 3 e 4, exemplificam expressões murais contemporâneas 

que abarcam respectivamente a pintura em graffitti, a projeção de imagens digitais 

na fachada do Teatro Municipal em São Paulo, Brasil, o painel eletrônico com 

imagens animadas no Edifício Greenpix, em Pequim e o Mural em concreto de 

autoria de Poty Lazzarotto, no Edifício Palácio Iguaçu, em Curitiba. 

 

 

Figura 1: Cobra. “Genial é andar de bike!” Mural em Graffiti  

Figura 2: Projeção de imagem digital. Fachada do Teatro Municipal, São Paulo  

Figura 3: Mídia Digital em painel eletrônico. Fachada do edifício Greenpix, Pequim 
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Fonte: Site Uol. Fonte: Site Desenhar.Arq. Fonte: Site SetorVidreiro 

 

 

 

 

Figura 4: Poty Lazzarotto.  “Alegoria ao Paraná” mural em concreto. 

Fonte: Site CimentoItambé 

 

Neste trabalho, o termo muralismo ultrapassará a forma reducionista como 

tradicionalmente é utilizado, ou seja, como meras pinturas em paredes, e será 

compreendido como uma arte que se apropria do espaço público ou privado como 

meio para informação visual, independente da técnica ou suporte empregado. O que 

demarcará o seu caráter mural não será sua dimensão nem os motivos 

representados, mas a relação entre o projeto, o público e sua fixação ou não em um 

espaço determinado. É prudente ressaltar que o mural, durável ou efêmero está, 

sempre, intimamente ligado ao espaço para o qual foi projetado e, sua transposição, 

na maioria das vezes, é o elemento responsável por suas re-significações.    

 

INFLUÊNCIA E CONTRIBUIÇÃO DA ARTE EM HOSPITAIS 

 

Outra face da arte é a sua utilização no campo da Arteterapia, nome dado 

para a atuação da arte em hospitais como meio facilitador no processo de 

recuperação dos pacientes, possibilitando ajuda no equilíbrio psicocorporal. São 
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utilizadas em diversos complexos médicos brasileiros e internacionais expressões 

artísticas como música, pintura e esculturas durante o processo de cura.  

Segundo uma pesquisa norte-americana apontada pelo site Setor Saúde, 

murais com desenhos que remetem à natureza e a rostos sorridentes afetam 

positivamente os pacientes, pois transmitem segurança, diminuindo a ansiedade e 

melhorando o humor. Nesse sentido, a pesquisa também aponta que trabalhos com 

conteúdos figurativos são mais eficientes no sentido de colaborarem para a 

recuperação dos pacientes do que aqueles murais de composição abstrata. Isso 

talvez explique o fato da maioria das imagens aplicadas em ambientes hospitalares 

serem povoadas por formas figurativas e de fácil assimilação, quase sempre 

executados em cores chapadas, conforme se pode observar nas figuras 5,6,7 e 8. 

Considerando essa ideia, a organização filantrópica britânica de arte Vital 

Arts, reuniu 15 artistas de diferentes especialidades com o objetivo de levar cores e 

vida para espaços de interiores de alguns hospitais. As figuras 5 e 6, ilustram dois 

trabalhos realizados no interior do London Royal Children’s Hospital em 2014. 

 

         

 

Figura 5 e 6: Murais no interior do London Royal Children’s Hospital, 2014.   

Fonte: Revista Casa e Jardim                  

 

O University College Hospital também contribui com o uso de pinturas que 

figuram diferentes espécies de animais em cada sala de pronto atendimento, 

alegrando as pacientes crianças que ali se encontram.  
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Figura 7 e 8: Murais no interior do University College Hospital            

Fonte: Site CreativeBloq. Fonte: Site CreativeBloq 

 

As imagens ilustradas acima demonstram algumas salas cujo intuito é 

promover a humanização de ambientes hospitalares. Em todos eles a dureza diária 

dos ambientes de hospitais, dá espaço ao universo lúdico da criança, seja pelos 

elementos figurativos infantis representados ou pela atmosfera colorida obtida pelas 

padronagens florais que revestem suas paredes.  

 

MURAL PEQUENO PRÍNCIPE 

 

O Mural Pequeno Príncipe tem a assinatura de André Mendes, artista 

plástico e designer gráfico curitibano, cujo trabalho mural abrange pinturas 

monumentais de forte apelo cromático.   

A partir de um projeto nomeado “Criando Laços” em homenagem aos 70 

anos do clássico da literatura Pequeno Príncipe, de autoria de Antoine de Saint-

Exupéry, o prédio que atende emergências do SUS do Hospital Pequeno Príncipe, 

em Curitiba, foi escolhido para abrigar o mural de mil metros quadrados com tema 

e personagens alusivos ao conteúdo do livro.    
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Figura 8: Mural “O Pequeno Príncipe” 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 Assim, em meio a formas geométricas coloridas, quase psicodélicas,  

povoam personagens que habitam o clássico literário como o elefante, a serpente, a 

raposa e o próprio menino príncipe.  

Vale salientar que, assim como nos exemplos do hospital britânico e 

americanos tratados anteriormente, o Hospital Pequeno Príncipe teve suas paredes 

internas revestidas com grafismo bastante coloridas, perceptível na figura 9. 

 

 

Figura 9: Painel ilustrativo 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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LIVRO “O PEQUENO PRÍNCIPE” 

 

O livro “O Pequeno Príncipe”, escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry, 

publicado em 1943 e ilustrado pelo próprio autor, reflete suas turbulências pessoais, 

incluindo solidão, amizade e perda.  

A história começa com o autor recordando de um de seus desenhos de 

infância, ilustrado na figura 10, onde representa uma jiboia engolindo um elefante. 

Ao mostrar o desenho para os adultos estes o interpretam como sendo um chapéu, 

o que para autor, na sua idade infantil, pareceu ser resultado da falta de 

criatividades de seus respondentes. 

Por outro lado, o autor, que é o próprio narrador da história, e se encontra 

perdido no deserto do Saara, se mostra surpreso ao encontrar com o principezinho 

(figura 11) e após fazer a mesma pergunta direcionada aos adultos, ter como 

resposta que se tratava de uma cobra engolindo um elefante. O que enfatiza a 

imaginação mais fértil e livre da criança. 

 

                  

 

Figura 10: Desenho "jiboia engolindo um elefante" 

Figura 11: Principezinho 

Fonte: Livro “O Pequeno Príncipe” 
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Diversos personagens são retratados no livro, incluindo a rosa, a raposa e a 

serpente. A rosa, figura 12, demonstra ser orgulhosa e convencida diversas vezes, 

mas é o objeto que o Principezinho mais ama, simbolizando o amor que deve ser 

cultivado. A serpente, figura 13, é o primeiro animal que o Principezinho conhece ao 

aterrissar na Terra, mas refere-se a serpente da Bíblia, simbolizando o perigo. A 

raposa, figura 14, simboliza a sabedoria, pois a partir de sua imensa amizade com o 

Principezinho, ensina-o algumas lições e princípios éticos.  

 

 

                     

Figura 12: Personagem Rosa            Figura 13: Personagem Raposa          Figura 14: Personagem Serpente 

        Fonte: Livro “O Pequeno Príncipe” 

 

O livro é considerado um dos mais vendidos no mundo, e foi traduzido para 

mais de 160 idiomas diferentes. De grande sucesso, sua história foi adaptada para o 

cinema e diversos espetáculos musicais e teatrais. Sua interpretação depende não 

somente da idade do leitor, como de experiências vividas por este. Conforme o site 

Significados: “A parábola do "Pequeno Príncipe" debate, entre outras questões 

filosóficas, a perda da inocência e da fantasia ao longo dos anos, conforme as 

pessoas vão crescendo e abandonando a infância”, retratando o principal assunto do 

artigo. 

 

ENTREVISTA PRÁTICA 
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Como contribuição à pesquisa foram respondidos questionários por adultos 

e crianças, afim de certificar a diferença da análise destes diante ao painel ilustrado 

nas fachadas do Hospital Pequeno Príncipe.  

Para isso, no mês de outubro de 2016 foi realizada uma visita ao Hospital, e 

os questionários foram respondidos diretamente pelos entrevistados, seja por 

trabalhadores da região, ou pelas pessoas que estavam somente passando por lá. 

Diferentemente das crianças, cujas respostas foram coletadas distantes do local 

onde o mural está instalado, sendo necessário a apresentação deste por meio de 

fotos. 

  

RESULTADO COM ADULTOS 

 

ENTREVISTA 1 

 

NOME 

 

RODRIGO SANTOS 

SEXO Masculino 

PROFISSÃO Microempresário 

IDADE 44 anos 

 

"Trabalho a tempo na região vendendo livros educativos, mas nunca parei para observar o 

mural estampado na fachada no Hospital Pequeno Príncipe, pois acabo somente passando e 

nem percebendo. Li o livro quando criança, mas lembro bem pouco da história e não me 

lembro dos personagens." 

 

ENTREVISTA 2 

 

NOME 

 

DESCONHECIDO 

SEXO Feminino 
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PROFISSÃO Vendedor ambulante 

IDADE 48 anos 

 

"Acho bonito o mural, colorido. Quando foi pintado, todos que passavam pela região 

reparavam, por ser algo novo, então era bem comentado. Parei para observar no começo, 

mas me acostumei. Não conheço a história." 

 

ENTREVISTA 3 

 

NOME 

 

DESCONHECIDO 

SEXO Masculino 

PROFISSÃO Gari 

IDADE 63 anos 

 

“Já observei o mural que estampa o Hospital Pequeno Príncipe, mas não a fundo, e parei 

para analisar agora somente, porque vocês pediram. Reconheço que a pintura tem 

importância, assim como o próprio Hospital, principalmente para as pessoas de outras 

cidades, como referência. Os desenhos são adequados para um hospital infantil. Conheço o 

livro que conta a história do painel, que achei na rua, mas não reconheço nem os 

personagens, nem o conto.” 

 

ENTREVISTA 4 

 

NOME 

 

DESCONHECIDO 

SEXO Masculino 

PROFISSÃO Motorista 

IDADE 36 anos 
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“Trabalho na região há 6 meses, e já olhei a pintura, mas nunca parei para observar o que 

ele retrata, pois acho que serve para chamar a atenção da criança, para acalmá-la. Conheço 

por cima a história do Pequeno Príncipe, mas só reconheço ele como personagem, por ser o 

principal.” 

 

ENTREVISTA 5 

 

NOME 

 

DESCONHECIDO 

SEXO Masculino 

PROFISSÃO Vendedor ambulante 

IDADE 48 anos 

 

"Trabalho a mais de 10 anos na frente do Hospital Pequeno Príncipe, por isso já estou 

acostumado com a pintura, mas percebo que foi feito para as crianças olharem, para chamar 

a atenção delas. Não sou de Curitiba, e não me interesso muito pelo mural." 

 

ENTREVISTA 6 

 

NOME 

 

Hércules 

SEXO Masculino 

PROFISSÃO Cuidador de carro 

IDADE 40 anos 
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"Trabalho a 15 anos aqui na região e achei que ficou mais evolutivo do que era antes, mais 

colorido e alegre para as crianças. Acompanhei a evolução da pintura e notei a diferença da 

fachada quando antgamente era bege, e agora, colorido, passando a chamar mais atenção. 

Conheço outras obras do André Mendes, mas não conheço a história do Pequeno Príncipe. 

Vejo crianças saindo do carro e reparando na pintura, falando dos personagens retratados. 

Os adultos não reparam como as crianças, que param para olhar." 

 

ENTREVISTA 7 

 

NOME 

 

DESCONHECIDO 

SEXO Feminino 

PROFISSÃO Dona de comércio local 

(Banca de revistas) 

IDADE 30 anos 

 

"Achei que a pintura no Hospital Pequeno Príncipe deixou a fachada mais divertida, mais 

engraçada, e que é mais fácil de identificar onde fica. A outra cor, gemada, era horrível, e 

essa pintura deixou mais colorido para as crianças. Conheço a história, considero-a linda, e 

fiz meus filhos lerem mais de uma vez, pois não é fácil de entender pela primeira leitura. 

Trabalho a anos em banca de revistas e antigamente não existia tantos produtos do Pequeno 

Príncipe. Até que um representante da França, durante a Copa do Mundo, veio à banca e 

notou a ausência. O livro baixou o preço, comparados aos populares, e até livros de colorir 

passaram a vender aqui. A procura até aumentou pela história. E acho importante que as 

escolas despertem interesse dos alunos pelo livro do Pequeno Príncipe. Sobre mural, acho que 

ele melhora estéticamente a cidade. Conheço diversos murais do Potty, como o do Largo da 

Ordem que conta a história de Curitiba, e reconheço que poucas pessoas os percebem. Devia 

ter mais painéis pela cidade, e sou a favor se tivesse mais pinturas em hospitais." 

 

RESULTADO COM CRIANÇAS 
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ENTREVISTA 8 

 

NOME 

 

Gabriela 

SEXO Feminino 

IDADE 12 anos 

 

Você conhece essa obra? Acho que não, é um hospital, não é? Sim. Ah, é o do Pequeno 

Príncipe? Sim! O que te chamou mais atenção desse mural? As cores. Você sabe o que está 

sendo retratado? A obra do Pequeno Príncipe. Você consegue identificar os personagens? 

Sim, aqui é o Pequeno Príncipe. Aqui é um elefante dentro de uma jiboia, porque na história o 

narrador desenha uma jiboia comendo um elefante e pergunta para as pessoas o que é, e diz 

para os adultos que é um chapéu, porque diz que os adultos não conseguem ver realmente o 

que é, pois eles não têm imaginação. Eles acham que é um chapéu, mas na verdade é uma 

jiboia que come um elefante. Aqui é a raposa, que eu acho que queria roubar a flor do 

Pequeno Príncipe, a única flor do planeta dele, um planeta bem pequeno. [...] E ele protege 

ela. Ela é um símbolo de inveja, meio possessiva. Aqui é o Pequeno Príncipe no planeta dele, 

bem pequeno. O que você sente quando vê o mural, ou, o que ele representa para você? Acho 

que por ser em um hospital, foi feito para as pessoas que estão lá dentro se sentirem mais 

alegres, porque ele faz você se sentir mais alegre. Para as pessoas que estão lá internadas e 

doentes se sentirem melhor, mais felizes. 

 

 

ENTREVISTA 9 

 

NOME(s) 

CRIANÇA 1: Caroline 

CRIANÇA 2: Beatriz  

CRIANÇA 3: Gabriela 

CRIANÇA 4: Desconhecido 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

238 
 

SEXO(s) Feminino e masculino 

IDADE(s) CRIANÇA 1: 10 anos 

CRIANÇA 2: 9 anos 

CRIANÇA 3: 8 anos 

CRIANÇA 4: Desconhecido 

 

“Vocês conhecem essa obra? (1)Sim! Ele chama muita atenção! (2)Eu já! (3)Eu também! 

(1)É muito legal!(3)Eu já fui lá! (1)É o Pequeno Príncipe?Isso! (1)Eu fui lá costurar meu 

queixo. Eu achei súper legal! (3)Eu acho que esse é o Pequeno Príncipe com o elefantinho, 

junto com crianças. Alguem conhece a história do Pequeno Príncipe? (2)Não! (1)Nem eu. 

(3)Eu sim, estou apresentando. (4)Ah, eu conheço, eu conheço! (1)Que lindo! Como que é? 

(2)Eu achei legal! Antes de contar a história, gostaria que vocês vissem os personagens. 

(1)Ai que legal! (2)Sobre o que que é? (1)Qual a história? Eu acho que sei qual é. A história é 

de um principezinho... (4)Que vivia solitário no planeta dele. (1)Ah, e ele tinha uma rosa né? 

Uma amiga chamada Rosa. (2)Eu só vi o desenho. (4)Eu tenho o livro! Tem o livro? E o que 

você achou da história? (2)Muito interessante! (1)Eu achei legal. (4)Muito legal! (3)A minha 

parte favorita é quando ele chega no deserto e vê o avião. (1)Verdade... E ele vê aquele 

carinha né? (4)Não, é o aviador! (3)E eu tenho ódio daquela serpente! Tenho vontade de 

amassar ela! 

 

ENTREVISTA 10 

 

NOME 

 

Felipe 

SEXO Masculino 

IDADE 6 anos 
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“Você já viu essa pintura antes? Não. O que você acha que a pintura está mostrando? Uma 

cara feliz. Parece o SuperSayajin, com o cabelo amarelinho. Parece um elefante de osso e um 

jacaré-maluco. Ta vendo esse aqui, ó? Parece um coelhinho... um coelho azul, de jogo. E o 

que você achou? Achei bonito. Gostei. Você se sentiu feliz ou triste vendo esse desenho? 

Achei feliz. Olha, o desenho é sobre o Pequeno Príncipe! Verdade... parece o Pequeno 

Príncipe, olha lá a orelhinha da raposa! Ele tem uma raposa (principezinho). E você conhece 

a história? Conheço mais ou menos. E você consegue ver o Pequeno Príncipe na imagem? 

Sim, ele está ali, mas cadê o corpo dele? (risos). Tem outro Pequeno Príncipe, e tem até o 

cachecol vermelho dele.” 

 

ENTREVISTA 11 

 

NOME 

 

Laura 

SEXO Feminino 

IDADE 5 anos 

 

"Você conhece essa obra? Já. Você sabe sobre o que é? Pequeno Príncipe. O que te chamou 

mais atenção? O Pequeno Príncipe. Você se lembra da história? Não... E o que você acha 

que esta acontecendo com os personagens? Eles estão felizes. Tem outros personagens? O 

que você acha que eles estão fazendo? Tem um elefante, e um lobo. Um está feliz, e o outro 

está me dando oi.” 

 

ENTREVISTA 12 

 

NOME 

 

Lucas 

SEXO Masculino 

IDADE 7 anos 
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"Você conhece essa obra? Sim.E você conhece esse lugar? Sim, é um hospital, do lado do 

outro Pequeno Príncipe. Você sabe o que está sendo mostrado? Sim, o Pequeno Príncipe. O 

que te chamou mais atenção? São bem coloridos. Você conhece a história? Sim, na verdade 

não muito bem, mas lembro como ele era (principezinho). Ele tinha um cabelo loiro, uma 

camisola azul (paletó) e ele tinha um amigo, um bicho, que esqueci o nome. E o que você acha 

que está acontecendo com os personagens? Eles parecem não estar fazendo nada. Mas 

parecem felizes. Todos? Não. O elefante não tem cara.”  

 

ENTREVISTA 13 

 

NOME 

 

Daniel 

SEXO Masculino 

IDADE 14 anos 

 

"O que você achou desse mural? Olha, minhas perspectivas histórias foram muito bizarras, 

mas parece um rei, e no reino dele tem vários elefantes, e ele tem uma tumba. E o reino é feito 

de vários círculos. E o que você achou dele? Ele é bem alegre. Bem colorido. E as cores são 

bem distribuídas. Que cores te chamam atenção? O vermelho, o laranja e o amarelo. E onde 

você acha que é esse lugar? Parece um lugar para crianças, como um orfanato.” 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ENTREVISTAS 

 

Ao analisar as respostas dos indivíduos adultos entrevistas, foi possível 

perceber que, ainda que alguns trabalhassem no próprio Hospital Pequeno Príncipe, 

ou próximos dele, estes não demonstraram grande interesse em analisar o mural 

que estampa sua fachada, diferentemente das crianças, que se mostraram 

interessadas em conhecer a história, como exemplifica a entrevista 9.  
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A mesma pergunta feita aos adultos, quanto direcionadas a um grupo de 

quatro crianças, evidenciou um interesse muito maior por parte dos mesmos, tanto 

no que se refere à história retrata no mural, quanto ao objetivo da própria entrevista, 

já que elas faziam perguntas relacionadas aos pontos questionados.  

Foi constatado que muitas das pessoas entrevistas não chegaram a 

analisar o mural por simplesmente acreditarem que ele se direcionava 

exclusivamente ao público infantil, descartando assim a necessidade de observar de 

forma mais aprofundada e de tentar decodificar os elementos visuais contidos no 

trabalho. Porém, é importante destacar que a história do Pequeno Príncipe destina-

se a todas as idades, e que conforme a idade em que se tece a sua leitura, novas 

conclusões e ensinamentos são apreendidos.  

O mural foi estampado na fachada do Hospital Pequeno Príncipe por este 

levar a história em seu nome, mas sua arte é direcionada não somente para o 

público infantil. A arte, em geral, não tem idade. De modo que, de acordo com as 

vivencias de seus “leitores”, ela poderá assumir significados diferenciados, assim 

como provocar distintos sentimentos e sensações.  

As respostas apresentadas pelos indivíduos entrevistados confirmaram a 

suposição inicial de que a arte retratada nas paredes do Hospital Pequeno Príncipe, 

cumpre o seu objetivo principal: atrair a atenção das crianças e tornar a sua 

experiência com o ambiente hospitalar mais suave.  

 

CONSIDERAÇÃO FINAL DO ARTIGO 

 

A realização deste artigo permitiu enfatizar a imaginação e o interesse 

despertado em crianças em relação aos adultos. A partir de pesquisas sobre 

pensamentos de teóricos que estudam o processo educacional de crianças e por 

meio de entrevistas realizadas pelos autores do artigo, foi possível concluir que 

diversos fatores influenciam nessa falta de entusiasmo dos adultos perante a Arte e 

ao maior fascínio das crianças. Por estarem sempre apressados e atarefados, e/ou 
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por acharem que a arte possui um determinado público, os adultos não permitem a 

apreciação pela Arte. 

Segundo pesquisas demonstradas no desenvolvimento do artigo, é possível 

destacar a contribuição da arte em locais responsáveis por cuidados da saúde, 

principalmente das alas infantis. Utilizada como motivação de pacientes em 

processo de cura, bem como transmitir alegria, foram os principais objetivos de 

hospitais retratados no tópico 3 – Influência e contribuição da Arte em hospitais, 

inclusive do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. 

Apesar da diferença de idade, profissão e classe social dos entrevistados, 

foi possível observar que a maioria dos adultos se mostraram pouco interessados 

em conhecer a história do Pequeno Príncipe, e aqueles que já conheciam a história, 

em até mesmo relacionar os personagens do livro com os retratados no painel.  As 

crianças que não conheciam a história, porém, se propuseram a ler o conto a partir 

de seu interesse gerado pelo mural, principal tema deste artigo.  
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Transformando texto de humor verbal em texto de humor não verbal: a 

quebra da expectativa  

 

Valdirene Aparecida da Silva MARCHIOLI 

(UEL - Universidade Estadual de Londrina)1 

 

O trabalho apresentado trata-se de um recorte de um projeto de 

intervenção que teve como gênero-âncora a “tira cômica”. Tendo como base os 

estudos dos quadrinhos de Ramos (2009; 2011) e Vergueiro (2011), o professor-

pesquisador explorou como os alunos, nos gêneros quadrinísticos, todos os 

recursos que auxiliam na construção dos sentidos desses gêneros discursivos: tipos 

de balão, planos da imagem, posição do corpo, cores, expressão facial, linhas de 

movimento, onomatopeia, interjeição, pontuação, legenda e metáforas visuais. 

Esses recursos foram trabalhados em charges, cartuns, histórias de aventuras e, 

principalmente, em tiras cômicas, enfocando como se dá, na imagem, a quebra da 

expectativa. Em seguida, analisou-se o gênero “piada”, comparando-o com a tira 

cômica, observando como se dá a quebra da expectativa e, consequentemente, o 

humor. Ao final da etapa, os alunos foram convidados a transformar uma piada em 

uma tira cômica, utilizando os recursos que haviam conhecido. O resultado mostrou 

a compreensão de como se dá a construção do humor nos textos imagéticos. 

 

Palavras-chaves: quadrinhos, tira cômica, quebra da expectativa 

 

Uma proposta para trabalhar humor 

 

O artigo visa discutir uma das atividades realizadas em um Projeto de 

Intervenção do programa de mestrado Profletras, implementado em uma escola da 

                                                           
1 Mestre em Língua Portuguesa – Mestrado Profissional em Letras (Profletras, 2016) 
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periferia de Cambé, Paraná, em turmas de sexto ano. O objetivo da atividade era que 

o aluno compreendesse o papel dos recursos imagéticos (balão, expressão facial, 

plano de imagem, posição do corpo, metáforas visuais...) e da quebra da expectativa 

na construção do humor e dos sentidos da tira cômica.  

Assim, após análises de tiras cômicas de personagens diversificados e de 

piadas, os alunos foram motivados a transformar uma tira cômica em piada, 

utilizando os recursos quadrinísticos assimilados.   

 

Os recursos imagéticos  

 

Vergueiro (2006) ressalta a importância de se ensinar ao aluno a linguagem 

específica dos quadrinhos, dessa forma ele poderá construir os diversos sentidos 

contemplados por esse gênero. Segundo os estudos do autor, as histórias em 

quadrinho “constituem um sistema narrativo composto por dois códigos que atuam 

em constante interação: o visual e o verbal”. Cada um desses códigos tem um papel 

especial na construção do sentido, “reforçando um ao outro e garantindo que a 

mensagem seja entendida em plenitude” (VERGUEIRO, 2006, p. 31). 

A linguagem não verbal é o elemento básico desse gênero, a sequência de 

vinhetas (quadros) apresenta um sentido (geralmente narrativa) ao interlocutor. 

 

À linguagem icônica estão ligadas questões de enquadramento, planos, 

ângulos de visão, formato dos quadrinhos, montagem de tiras e páginas, 

gesticulação e criação de personagens, bem como a utilização de figuras 

cinéticas, ideogramas e metáforas visuais. A compreensão de cada um 

desses elementos também permitirá a melhor utilização das histórias em 

quadrinhos no ensino e possibilitará até mesmo a elaboração de HQs que 

utilizem com mais potencial da linguagem típica do meio (VERGUEIRO, 

2014, p. 34). 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

247 
 

Os gêneros quadrinísticos são textos que combinam a linguagem verbal e a 

linguagem não verbal. Segundo os estudos de Ramos (2007; 2009; 2011), são vários 

os gêneros que utilizam a linguagem das histórias em quadrinhos, tais como: a 

charge, o cartum, os diferentes gêneros autônomos das histórias em quadrinhos (o 

mangá, a novela gráfica, a história em quadrinhos) e das tiras (cômicas, seriadas, 

cômicas seriadas, livres). 

Há outras características desses gêneros como a narratividade, tendo os 

diálogos como elemento constituinte predominante. Ramos (2007; 2009) afirma que 

“Quadrinhos são quadrinhos. E, como tal, gozam de uma linguagem autônoma, que 

usa mecanismos próprios para representar elementos narrativos” (RAMOS, 2007, 

parte 2, p. 6). De acordo com ele, “predomina nas histórias em quadrinhos a 

sequência ou tipo textual narrativo; a narrativa pode ocorrer em um ou mais 

quadrinhos, conforme o formato do gênero” (RAMOS, 2009, p. 19). 

 

Figura 1 — Narratividade 

 

Fonte: Quino (199311, p. 29, tira 5) 

 

Um exemplo dessa narratividade é mostrado na figura 1. Nela as 

personagens fixas Mafalda e Felipe estão na casa dela procurando no dicionário a 

palavra sopa, imaginando ser um “palavrão”. No decorrer da sequência narrativa, 

pelo diálogo entre as personagens, bem como suas ações e expressões, percebe-se 

que não confirmam a suposição inicial: a mãe de Mafalda aparece na última vinheta, 

na resolução, para mostrar que jogaram o dicionário na lixeira. Pode-se identificar 

os elementos e momentos da narrativa na sequência das imagens e por meio das 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

248 
 

falas e expressões: sugestões de significados do vocábulo sopa (vinhetas 1 e 2), o 

significado elencado no dicionário (vinheta 3) e objeto jogado na lixeira (vinheta 4). 

Outra característica, segundo Ramos (2007; 2009), é o fato de que os 

quadrinhos podem apresentar personagens fixos ou não, podendo, inclusive, 

representarem personalidades reais, como os políticos, por exemplo. As 

personagens fixas aparecem em vários quadrinhos, possuem características que o 

constroem e as fazem ser identificadas.  

A presença de vinhetas é uma marca característica dos quadrinhos. A 

narrativa nos quadrinhos pode ocorrer em apenas uma vinheta ou em mais 

vinhetas, como na tira cômica.  

Além da narratividade, da fixidez ou não das personagens, do rótulo e estilo 

do desenho), Ramos (2007; 2009), motivado pelos estudos de Acevedo (1990) e 

Cagnin (1975), apresenta o balão como elemento essencial do quadrinho, recurso 

utilizado para indicar a fala ou o pensamento da personagem. Possui dois 

elementos: “o continente (corpo e rabicho/apêndice) e o conteúdo (linguagem escrita 

ou imagem)” (RAMOS, 2009, p. 36). Os balões de pensamento são “apresentados em 

geral com um contorno em forma de fumaça ou nuvem. Os demais indicam a fala da 

personagem. O signo de contorno utilizado alternaria a carga expressiva do balão e, 

por consequência, a fala representada” (RAMOS, 2007, parte 2, p. 75).  

O tamanho e formato das letras também tem significado na linguagem dos 

quadrinhos. Representam a oralidade, ou seja, como foi emitida a fala pela 

personagem: fala baixa, grito, expressão destacada. Segundo Ramos (2007; 2009), o 

tamanho menor pode indicar fala sussurrada, maior ou em negrito indica grito ou 

estado emocional. O tipo e o formato da letra utilizados, associados às expressões 

faciais e posições do corpo, tornam-se recursos importantes na produção de sentido.  

O autor destaca ainda os sentidos sugeridos pelas cores, podendo tanto 

indicar movimentos como caracterizar personagens.  

Além desses fatores comentados, outro recurso bastante importante é o 

uso da onomatopeia. Ramos (2007; 2009) define onomatopeias como sons que 
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podem ser representados por uma palavra que sintetiza a ação. Segundo ele, o 

aspecto visual da letra utilizada nessas onomatopeias “pode indicar expressividades 

diferentes. Sua cor, tamanho, formato e até prolongamento adquirem valores 

expressivos distintos dentro do contexto em que é produzida” (RAMOS, 2009, p. 81). 

 

Figura 2 — A tinta 

 

Fonte: Quino (1993, p. 3, tira 1) 

 

A personagem Mafalda estava na escola fazendo um trabalho de Arte, 

colocou a “tinta” sobre o desenho. Tudo estava calmo, enquanto os alunos 

trabalhavam. A professora observava os desenhos. Na segunda vinheta, Mafalda 

começou a utilizar o pincel. Na terceira vinheta, houve mudança do espaço, 

mostrando que o pai da garota estava em casa escovando os dentes e emitiu um 

POUAH! O leitor só compreende o que realmente aconteceu e qual a relação entre as 

cenas no desfecho, quando a sala estaria cheia de espuma e Mafalda disse achar 

que trouxe o creme dental e deixou a tinta no lugar, ou seja, a onomatopeia indica 

que o pai de Mafalda escovou os dentes com a tinta. Além da onomatopeia, a 

expressão facial do pai, também personagem fixa do pai de família da época, indica 

o engano cômico. 

A expressão facial é fator decisivo para a compreensão de sentidos e para 

dar expressividade. Associado à expressão de alegria, tristeza, dor, decepção, raiva 

e aos recursos gráficos (formas de realce, expressões, traços, gotas), consegue 

emitir grande significado à narrativa. 
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 Além desses fatores, a metáfora visual, imagem que se associa a um 

conceito diferente do significado, associada aos gestos e à postura do corpo da 

personagem, auxilia na compreensão e construção do sentido. 

 

O humor na piada e na tira cômica  

 

Ramos (2007; 2009; 2011; 2014) afirma que a principal característica da tira 

cômica é o tema relacionado ao humor; “trata-se de um texto curto, construído em 

um ou mais quadrinhos, com presença de personagens fixos ou não, que cria uma 

narrativa com desfecho inesperado no final” (RAMOS, 2009, p. 24). A mudança da 

penúltima para a última vinheta apresenta a quebra da expectativa e, 

consequentemente, o final inesperado, do qual se espera o efeito de humor. A quebra 

de expectativa e a crítica encontram-se presentes nesse final. Tudo isso dependerá 

da personagem, do contexto no qual está inserida, dentre outros fatores. A escolha 

dos recursos gráficos e linguísticos utilizados também influencia no efeito de humor 

e na compreensão da tira. 

Ramos (2007; 2009; 2011; 2014), após vários estudos comparativos, 

apresenta algumas características das tiras cômicas. Segundo o autor, o formato 

desse gênero quadrinístico é fixo e padronizado, em sua maioria horizontal, com 

duas ou três vinhetas. Porém, nas revistas em quadrinhos, podem ocorrer na 

vertical e há algumas, mais contemporâneas, construídas em dois andares. Como 

constituem narrativas curtas, as tiras usam poucos quadrinhos (ou poucas 

vinhetas), ficando entre uma e quatro vinhetas, embora algumas possam 

ultrapassar e usar andares também. 

 

A tira permanece sendo um texto tendencialmente curto. No caso das 

tiras cômicas, continua aparecendo com desfecho inesperado, tal qual 

uma piada, com personagens fixos ou não. Por isso, a alteração do 

formato não está necessariamente ligada a um novo gênero (RAMOS, 

2014, p. 101). 
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Apesar de apresentar formatos diferentes, a estrutura básica do gênero 

manteve-se: “o desfecho inesperado, fonte de humor” (RAMOS, 2014, p. 92). Esse é o 

aspecto que o assemelha à piada.  

Figura 3 — Amigas 

 

Fonte: Quino (1993, p. 396, tira 1) 

 

A tira 3 traz as personagens fixas Mafalda e Susanita, da Turma da Mafalda, 

de Quino (1993), sentadas de costas conversando sobre sua estranha amizade. Na 

primeira vinheta, Mafalda falou, em um balão de fala-comum, que se perguntava 

como as duas podiam ser amigas sendo tão diferentes. Na segunda vinheta, 

Susanita declarou que isso acontecia porque, às vezes, elas se davam bem. E, então, 

na terceira vinheta em balões intercalados, por três falas cada uma, as garotas 

foram apontando seus adjetivos negativos (estúpida, louca, imbecil, cretina) e, na 

última fala, Mafalda, mais uma vez, perguntou como podiam ser tão amigas se não 

se aguentavam. Na quarta vinheta, não houve falas, apenas a imagem das duas em 

silêncio. Na quinta vinheta, Susanita afirmou ser melhor aguentar Mafalda a vida 

toda do que um estranho, constituindo o clímax. Na sexta vinheta, o final inesperado, 

as garotas se mantiveram sentadas, porém, agora, abraçadas. 
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Figura 4 — Tira cômica na vertical 

Fonte: Maurício de Souza. Turma da Mônica. Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/>. 

Acesso em: 09 fev. 2016. 

 

O modelo de tira cômica na vertical é comum na última página da revista de 

quadrinhos da Turma da Mônica de Maurício de Souza, uma tira de três vinhetas com 

leitura na vertical. O título Páscoa utiliza um ovo de chocolate no lugar do o e adianta o 

assunto ao leitor. Na primeira vinheta, Cebolinha e Mônica (personagens fixas) 

aparecem bem sorridentes e apressados, atrás das pegadas de coelho, 

conversavam sobre as pegadas que deviam levar até os ovos de Páscoa. Na 

segunda vinheta, Cebolinha desafiou Mônica a ver quem chegaria primeiro. No 
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desfecho, os dois aparecem com expressão de decepcionados e, ao abrirem a porta, 

viram que Magali já havia chegado e estava terminando de comer o chocolate. A 

personagem estava sentada, lambendo os dedos, com rosto lambuzado de 

chocolate. E Mônica disse “Adivinha!”, ou seja, sempre que se fala em comida Magali 

é a primeira a chegar ou a comer. Mais uma vez, devora tudo sem pensar nos 

demais. 

 

Figura 5 — Personagens fixas de Orlandeli 

 

Fonte: Orlandeli (2009). Disponível em: <http://blogdoorlandeli.zip.net/arch2009-01-11_2009-01-17.html>. Acesso 

em: 09 fev. 2016. 

 

Vândalo e Grump são personagens fixas de tiras cômicas do autor 

Orlandeli. Como já posto, Grump é um personagem desastrado e que sempre acaba 

se dando mal. Vândalo, seu cachorro, tem senso de humor sarcástico e vive 

zombando da ingenuidade do seu dono. A tira anterior, de três vinhetas, é de uma 

série que Orlandeli criou a respeito da reforma ortográfica. Nela, Grump, 

ingenuamente, comemora por achar que é um visionário por nunca colocar o trema 

na palavra linguiça. Vândalo, porém — sempre em balão de pensamento, por ser 

um animal que não conversa com seu dono —, associa o fato ao não saber as regras 

ortográficas da língua portuguesa. Nas duas primeiras vinhetas, Grump, com balão 

de fala dupla, mencionou a nova regra ortográfica e chegou à conclusão de que seria 

visionário; em suas falas, há o uso do negrito para destacar algumas partes. O 

desfecho e a construção do humor vêm com a conclusão de Vândalo: Grump não 

assistia às aulas de gramática ou não as compreendia. 
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As tiras cômicas têm as sequências narrativas são predominantes, com o 

uso frequente de diálogos entre as personagens; o tema abordado nas tiras é sobre 

humor; para que esse humor seja alcançado, há, na maioria delas, um final 

inesperado, com quebra de expectativa; geralmente a narrativa apresentada é 

completa ou pode apresentar continuação do tema em outras tiras, tratando-se de 

tira seriada. Na estrutura, a tira cômica pode apresentar balões dos diferentes tipos: 

fala comum, grito, sussurro, pensamento etc. Além disso, pode fazer uso de sinais 

gráficos, onomatopeias, trocadilhos, duplos sentidos e outros recursos que podem 

contribuir para melhor compreensão, como o tipo e o formato das letras. 

Segundo os estudos de Ramos (2007, 2011), o final inesperado na tira gera o 

humor, como se fosse uma piada, como já posto. Alguns autores concordam que a 

tira cômica se assemelha a uma piada, pela presença do final inesperado que causa 

o humor. No entanto, na tira cômica, o humor constrói-se com a combinação dos 

elementos visuais e verbais. Ao final de seus estudos, iniciados em 2007, sobre a 

aproximação entre piada e tira cômica, o autor chegou à conclusão de que, embora 

sejam gêneros diferentes, se aproximam em muitos aspectos e se diferenciam em 

outros. Há aspectos bem comuns: 

 

• texto narrativo tendencialmente curto; 

• vinculação ao campo do humor; 

• duas leituras, uma séria e uma não tão séria ou jocosa; a 

estratégia, própria do princípio da incongruência, é levar o leitor 

para um caminho de sentido apenas para surpreendê-lo, 

quebrando sua expectativa de leitura; 

• leitura única, que leva ao humor; 

• desfecho inesperado; por mais pleonástico que seja, é importante 

reforçar que o desfecho ocorre em ambos os casos na posição 

final da narrativa; 

• interferência do efeito do humor provocado; nas tiras, há 

interferência no hiato existente entre um quadrinho e outro; 

• tendência ao uso de diálogos no processo de construção e 

condução do texto; 
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• tendência a ter humor focalizado em atitudes (verbais ou gestuais), 

centradas nas personagens; 

• presença de personagens fixos e não fixos na narrativa; os fixos 

exigem conhecimento compartilhado dos parceiros da interação, 

tanto para produção do texto quanto para sua compreensão (e 

também do efeito de humor); 

• tendência a apresentar atitudes e personagens estereotipados, de 

modo a facilitar a compreensão das características situacionais e 

de composição da personagem para o leitor; 

• uso de elementos verbais escritos (em piadas escritas e tiras 

cômicas), verbais orais (em piadas orais), verbo-visuais (em 

piadas orais e tiras cômicas, principalmente), prosódicos (piadas 

orais e tiras cômicas), e cinéticos (piadas orais e tiras cômicas) 

para produção do efeito de humor; 

• necessidade de acionamento de conhecimentos compartilhados e 

de mundo de diversas ordens para produção do sentido. (RAMOS, 

2011, p. 207-208) 

 

Segundo Lins (2002), o humor é objeto de estudo de diversas ciências, 

porém, no campo da linguística, “poucos estudos são conhecidos sobre análise de 

mecanismos que geram o humor” (LINS, 2002, p. 18). Os estudos da autora 

constataram que o humor nas tiras de Mafalda de Quino (1993) apresenta-se nas 

rupturas provocadas nas interações, “pela mudança de alinhamento das 

personagens que, ao interagirem entre si, rompem com a rotina prescrita pelos 

enquadres que as estruturas de expectativas que temos sobre as coisas do mundo 

nos levam a elaborar” (LINS, 2002, p. 117).  

 

Figura 6 — A quebra da expectativa 

Fonte: Quino (1993, p.30, tira3) 
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A tira, composta por 4 vinhetas, aborda um tema polêmico: o preconceito. 

Mafalda, com expressão de alegria, mostrou a Susanita um bonequinho negro que 

ganhara da mãe, Susanita. Com expressão de espanto e insatisfação, Susanita se 

referiu ao boneco como um negrinho. Mafalda, já com expressão de indignação, 

perguntou à amiga se por acaso ela teria preconceito racial; Susanita disse que não, 

que “todos somos iguais”. O humor está na atitude da personagem Susanita nos dois 

últimos quadrinhos, pois, embora tenha afirmado não ser racista, foi saindo e disse 

que lavaria o dedo. Nessa tira, para a construção do sentido do texto, o leitor precisa 

observar tanto a parte visual quanto a verbal. 

 

O trabalho em sala: a quebra da expectativa  

 

A proposta do trabalho era fazer com os alunos compreendessem o humor 

tanto na tira quanto na piada. No entanto, o foco foi na tira cômica, na percepção do 

humor e do sentido, conseguidos pelo final inesperado e pela combinação dos 

recursos imagéticos e a linguagem verbal. 

Assim, após a análise e a exploração de gêneros quadrinísticos 

diversificados, aprofundou-se o estudo das tiras cômicas. O aluno recebia a tira sem 

o final e era questionado sobre o que a narrativa o levava a acreditar que ocorreria. 

Em seguida, após muita discussão, apresentava-se o final inesperado e este 

percebia o humor. 

Depois de muitas análises, explorou-se o gênero piada. Então, o educando 

foi convidado a escolher uma piada e transformá-la em tira cômica, de modo que o 

leitor percebesse a quebra da expectativa e o humor. Para isso era preciso que 

explorasse e utilizasse todos os recursos assimilados: balões, posição do corpo e da 

imagem, plano da imagem, expressão facial, onomatopeias, metáforas visuais, 

sinais gráficos.  
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Os alunos elaboraram sua tira cômica em rascunho e, após a correção, 

passaram em tiras de papel paraná, com o auxílio da professora de Arte.  

 

Alguns resultados 

 

Observou-se, no resultado do trabalho, que os alunos assimilaram a 

importância dos recursos imagéticos para a construção da tira cômica e para seu 

sentido. Todas as tiras foram bem elaboradas e conseguiram obter o humor.  

A seguir, apresenta-se uma das tiras. Ela está descrita, pois, como foram 

elaboradas com lápis de cor, em cartolina americana, não foi possível conseguir a 

nitidez na fotografia. Cada tira tinha cerca de 85 cm. Por isso, ao ser fotografada, não 

fica tão legível. Por essa razão, apresenta-se uma das tiras inteira e depois cortada, 

na tentativa de melhor observá-la. 

 

 

Figura 7 — Tira elaborada por um aluno 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Na primeira vinheta, verifica-se a contextualização pelo aluno do lugar, um 

hospital. Ao terminar de ler, percebe-se a falha de não ter colocado Hospício ou 

Hospital de Loucos, local ao qual se referia a piada. 
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Na segunda vinheta, o aluno apresentou a primeira personagem, um 

médico com expressões de dúvidas e interrogações, perguntando a alguém (ainda 

não apresentado), utilizando um balão de fala e preocupando-se em caracterizar 

bem o médico): “E então, Napoleão. O que foi que você inventou dessa vez?”. A 

ambientação ficou melhor, mais parecida com o hospício mostrado na televisão: um 

banco e uma árvore. 

Na terceira vinheta, aparece a segunda personagem, Napoleão (o louco), 

dizendo: “Eu inventei um objeto que permite que você veja através das paredes!!!”. E 

o médico, ao lado, questiona “É mesmo?” Essa vinheta representa o clímax. 

Percebe-se, ainda, a preocupação de mostrar as personagens em um plano médio, 

mais aproximadas. 
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No desfecho mostrado na última vinheta, com final inesperado, o médico 

pergunta: “E como se chama esse objeto?” Imagina-se que será algo inédito, mas o 

“louco” responde “Janela”, com as mãos para cima e viradas, como quem acha 

muito óbvio. Além disso, para mostrar o humor e a quebra da expectativa, talvez do 

médico, acrescenta uma interjeição muito usada por eles hoje, para mostrar 

decepção AFF! No canto inferior direito, escreve FIM. 

 

 

O desempenho dos alunos foi muito bom, o que culminou em resultados 

positivos. Todos os trabalhos foram expostos na escola. 
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Relações entre Imagem e Pronomes Indefinidos 
 

Bianca Biazotto MORIS1 

Maria Isabel BORGES2 

(UEL) 

 

Resumo: Os objetivos, neste trabalho, são: a) quantificar os pronomes 

indefinidos presentes na série “(SIC)” (ORLANDELI, 2016); b) relacioná-los com as 

ilustrações que constituem uma das linguagens fundamentais para a configuração 

de uma tira cômica. Os pronomes indefinidos representam a outra linguagem, a 

verbal, para que se tenha tal gênero quadrinístico. A tira cômica é definida como um 

texto híbrido, geralmente curto, com personagens fixos ou não, os quais estão 

situados em relação a um tempo e espaço, de modo que uma sequência narrativa, 

com desfecho cômico, seja desenvolvida (RAMOS, 2010; 2011; 2014). Já os pronomes 

indefinidos são conceituados como uma classe gramatical flexionada na terceira 

pessoa, indicando uma noção vaga e/ou indeterminada (ALMEIDA, 1969; CUNHA, 

1975; CUNHA, CINTRA, 2013; LIMA, 2011). Dentre as 77 tiras analisadas, 46 

pronomes são utilizados. Porém, na maioria delas, a ilustração sinaliza uma 

referência, tornando-os determinados e, consequentemente, questionando a 

definição construída sob o olhar prescritivo. “Ninguém” e “nada”, além disso, 

expressam uma negação. 

 

Palavras-chaves: pronome, imagem, tira cômica. 

 

                                                           
1
 Graduanda do curso de Letras-português da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bolsista de Iniciação Extensionista 
(IEXT-UEL) do projeto de extensão “Disque-Gramática” (1888) e colaboradora do projeto de pesquisa “Gramática, pragmática e 
tiras: em busca da organização gramatical de fato e valor”, ambos coordenados pela Dra. Maria Isabel Borges. Membro do 
grupo de pesquisa “Quadrinhos e análise linguística. Contato: <bia-moris@hotmail.com>. 
2
 Orientadora e coautora deste trabalho. Doutora em Linguística. Docente da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Coordenadora do projeto de pesquisa “Gramática, pragmática e tiras: em busca da organização gramatical de fato e valor” 
(8832) e do projeto de extensão “Disque-Gramática” (1888). Líder do grupo de pesquisa: “Quadrinhos e análise linguística”. 
Contato: <belborges1@hotmail.com>. 
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Considerações iniciais 

 

Nosso objeto teórico é a relação entre imagem e pronome indefinido na tira 

cômica. Nesse sentido, as tiras cômicas publicadas em forma de antologia “(SIC): 

sim, eu posso ver... eu acho” (ORLANDELI, 2016) constituem nosso objeto de 

observação. E nossos objetivos são: a) quantificar os pronomes indefinidos 

presentes na série “(SIC)” (ORLANDELI, 2016); b) relacioná-los com as ilustrações 

que constituem uma das linguagens fundamentais para a configuração de uma tira 

cômica. 

De acordo com Ramos (2011), as tiras cômicas são caracterizadas por: 

tendência ao formato fixo, padronizado e horizontal; narrativas curtas; o número de 

vinhetas, na maioria dos casos, está entre uma e quatro; uso de imagens 

desenhadas; os personagens fixos ou não; presença de humor. Apresentam, 

geralmente, a seguinte estrutura: construção da expectativa e desfecho inesperado. 

Orlandeli atua como cartunista desde 1994. Além da série “(SIC)”, é autor 

das tiras cômicas de Grump, “O mundo de Yang”, “Daruma” e “Eu matei Libório”. A 

série selecionada para este trabalho não possui personagens fixas e aborda 

variados assuntos, temas, lugares e situações, sempre focado no cotidiano das 

pessoas. 

Em linhas gerais, o pronome indefinido é aquela palavra que sinaliza 

imprecisão ou vagueza, de acordo com a visão prescritiva. Mas, nas tiras cômicas 

em questão, observamos que generalidade a partir de pontos de referências na 

parte verbal e, sobretudo, na imagem. O pronome indefinido em uso num texto nos 

permite questionar a visão prescritiva e nos possibilita a reflexão pelo 

funcionamento, como propõem os documentos oficiais (BRASIL, 1997; PARANÁ, 

2008) e estudos descritivos recentes (ANTUNES, 2007, 2014; ATALIBA, ELIAS, 2012; 

NEVES, 2011; PINILLA, 2008). 
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Apresentamos, neste trabalho, os seguintes pontos: 1) definições de 

gramática; 2) características dos pronomes; 3) discussão do funcionamento do 

pronome indefinido na tira cômica, um gênero discursivo híbrido. 

 

Noções de gramática 

 

De acordo com Franchi (2006), existem modalidades distintas de uso das 

línguas, as quais são simplesmente separadas e classificadas, muitas vezes, do 

seguinte modo: 1) a modalidade ‘culta’ e ‘bela’ e 2) a ‘coloquial’, ‘feia’ ou ‘vulgar’. Na 

primeira, os falantes pertencem a uma alta camada social ou com maior prestígio 

social; enquanto na segunda, os falantes são considerados pessoas simples, com 

menor prestígio social etc. 

O padrão utilizado para avaliar ou, até mesmo, criticar essas modalidades, 

segundo Franchi (2006), está baseado na prática de indivíduos, que são 

caracterizados por terem o domínio do bom uso da língua, como: bons escritores, 

professores, especialistas, estudiosos, entre outros. Esse padrão, tomado como 

referência, é utilizado por essas pessoas e também imposto para os alunos na 

escola, na maioria das vezes. Nesse sentido, acabam, por conseguinte, 

estabelecendo uma oposição entre a língua popular e a língua padrão. 

Com base nessas e outras reflexões a respeito da língua, Franchi (2006) 

estabelece três noções de gramática: 1) gramática normativa, 2) gramática 

descritiva e 3) gramática internalizada. A primeira prevê um conjunto sistemático de 

regras e normas para o “bem falar e escrever”, utilizadas pelos especialistas, com 

base no uso formal da língua. Portanto, afirmar que uma pessoa domina a 

gramática implica dizer, segundo essa concepção, que possui conhecimento das 

normas e sabe como aplicá-las e operá-las. 

Entretanto, Franchi (2006) entende, ainda, que existe outra noção: a 

gramática descritiva. Ela engloba um conjunto descritivo e estrutural bem distinto 

dos elementos constitutivos da gramática normativa, pois essa concepção não busca 
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apenas descrever normas para definir o “bom” e “mau” uso da língua, como 

também constrói uma análise baseada num processo descritivo. Além disso, tal 

gramática constitui um sistema de noções baseadas na descrição dos fatos da 

língua, relacionando cada expressão da língua a uma unidade, classe ou subclasse, 

construindo, desse modo, regras de uso, as quais acabam dividindo: o que é do que 

não é gramatical. 

Para Franchi (2006), a terceira concepção de gramática está ligada aos 

conhecimentos do falante construídos e desenvolvidos a partir das próprias 

experiências linguísticas nas diversas interações sociais. Trata-se da gramática 

internalizada. Essa gramática consiste num trabalho analítico, reflexivo e 

metalinguístico sobre a língua, corresponde, também, ao saber linguístico, que o 

falante de uma língua constrói, dentro de certos limites impostos pela própria 

genética, de acordo com a sociedade inserida, cultura e antropologia de cada 

indivíduo. 

Antunes (2007) acredita que as concepções sobre a língua são diversas e 

são tão diversas que acabam, muitas vezes, gerando verdades incontestáveis e, 

principalmente, preconceitos. Esses equívocos tornam-se ainda mais “distorcidos” 

quando observamos a gramática, pois contém desde crenças, tais como: “para falar, 

ler e escrever bem basta saber gramática” e “não é para ensinar gramática”. 

Por isso, a gramática é caracterizada por Antunes (2007) como uma “área 

de grandes conflitos” originados da própria língua ou de fatores externos como 

históricos, sociais etc. 

 

Historicamente, há provas de que os exércitos, ao lado das fronteiras 

geográficas, defendem a identidade linguística dos territórios. Ou, por 

outras palavras, ao lado da conquista de novas terras se instala a 

imposição de uma língua. (ANTUNES, 2007, p. 20) 

 

Na época do Império Romano, a expansão do território incluía a opressão 

linguística. O latim era uma das ferramentas de dominação. Goscinny e Uderzo 
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retrataram esse momento sócio-histórico nas “Aventuras de Asterix, o gaulês”. 

(BORGES, 2004) 

Antunes (2007) elenca diversas concepções sobre o que as pessoas 

entendem quando se fala em “gramática”, afirmando que todas elas existem, mas 

cada uma delas apresenta suas particularidades. A primeira delas inclui um 

conjunto de todas as regras que definem o funcionamento das línguas, as quais vão 

desde os padrões de formação das sílabas até os níveis mais complexos de arranjo 

das frases e períodos. Nesse sentido, essa definição de gramática inclui tudo 

relacionada à língua e prevê a ideia de que não existem gramáticas fora das línguas 

e também que qualquer falante de uma língua sabe sua gramática, ainda que ele 

não tenha consciência. 

No segundo, o sentido de gramática é restrito, ou seja, não abrange toda a 

língua, e sim apenas o conjunto de normas que define: a noção de “certo”, o qual 

deve pertencer à língua, e “errado”, que não deve ser dito. Estabelece os usos 

considerados bons e aceitáveis sob a visão da língua prestigiada socialmente, 

regulando o uso da norma culta. 

Na terceira acepção de gramática, ela é definida como “uma perspectiva de 

estudo dos fatos da linguagem” (ANTUNES, 2007, p. 31), utilizando-a para designar 

um “método de investigação”, apresentando teorias, visões históricas sobre o 

próprio conceito de língua e, ainda, analisando seus fenômenos. 

Na quarta concepção, a gramática é conceituada enquanto uma disciplina 

do ensino escolar. De acordo com Antunes (2007), o termo “gramática” possui a 

maior porcentagem de uso, pois acredita-se que a língua só será efetivamente 

estudada se houver uma matéria de gramática do início ao fim da disciplina. 

Por fim, a quinta e última definição de gramática admite uma perspectiva 

descritivo-prescritiva, Antunes (2007) afirma que essa definição nunca é neutra, 

inocente ou apolítica, pois ela é resultante de um produto intelectual e livros 

produzidos por seres humanos que estão sujeitos às crenças, à história, às falhas, 

ao esquecimento etc. 
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Mais recentemente, Antunes (2014) acrescentou outra noção de gramática. 

A partir de textos sócio-historicamente situados, a gramática contextualiza 

possibilita a compreensão do funcionamento da língua. Assim, os conhecimentos 

linguísticos dos falantes são ampliados sem perder a conexão com os usos reais de 

uma língua. 

Por essa razão, para nós, as tiras cômicas funcionam como amostras do 

funcionamento gramatical do português brasileiro. Como textos, elas estão situadas 

entre os sujeitos, no tempo, no espaço e na enunciação. 

 

Pronomes 

 

Inseridos na gramática prescritiva, os pronomes são as palavras que 

substituem e/ou acompanham um substantivo, evitando a repetição e 

referenciando-se a algum termo dito anteriormente, tendo função semelhante 

àquelas executadas pelos elementos nominais, segundo Cunha e Cintra (2013) 

Os pronomes são divididos de acordo com seus respectivos usos. No geral, 

há nove classificações pronominais. 

 

Quadro 1 — Classificação dos pronomes 

Grupo Noção Exemplos 

1. Pronomes substantivos Representação de um substantivo eu, que etc. 

2. Pronomes adjetivos 
Acompanhamento de um substantivo que 

determina a significação desse substantivo 

esse, aquele 

etc. 

3. Pronomes pessoais 
Usados para representação da primeira, 

segunda e terceira pessoa gramatical. 
eu, tu, ele etc. 

4. Pronomes de tratamento 
Especificamente utilizados em situações 

formais 

Vossa alteza, 

Vossa 

majestade etc. 
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5. Pronomes Possessivos 
Indicação de posse de alguma pessoa 

gramatical 
meu, seu etc. 

6. Pronomes demonstrativos 
Demonstração do posicionamento e/ou 

lugar de algo ou alguém 

isto, isso, 

aquele etc. 

7. Pronomes indefinidos 
Abordagem, de maneira vaga, acerca da 

terceira pessoa gramatical 

nada, nenhum 

etc. 

8. Pronomes relativos 
Retomada de um substantivo anterior, 

retomando-o no início da oração seguinte 

que, cujo, o 

qual etc. 

9. Pronomes interrogativos Indicador de perguntas diretas ou indiretas 

que, quem, 

onde, quando 

etc. 

Fonte: Cunha e Cintra (2013, p. 289-381) 

 

Rocha Lima (2014), ao contrário de Cunha e Cintra (2013), divide os pronomes somente em seis classes: 

pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes 

interrogativos e pronomes indefinidos. Como é possível notarmos na divisão, os pronomes de tratamento não se 

encontram juntamente com outras seis classes. Lima (2014) aborda-os como uma subdivisão dos pronomes 

pessoais, citando-os como “tratamentos de reverência”. Além disso, o gramático não menciona os pronomes 

substantivos e adjetivos. 

Assim como Rocha Lima, Almeida (1969) também agrupa os pronomes em seis classes. Não cita os pronomes 

substantivos e os pronomes adjetivos, não fazendo menção também aos pronomes de tratamento. 

 

Pronomes indefinidos 

 

Conforme a definição de Cunha e Cintra (2013), os pronomes indefinidos são 

aqueles que se aplicam à terceira pessoal gramatical, quando considerada de um 

modo vago e indeterminado. Esses pronomes se apresentam tanto nas formas 

variáveis como nas invariáveis, como o pronome “algum”, que é flexionável em 

masculino, “algum”, em feminino, “alguma”, e o pronome “alguém”, que é invariável.  

As palavras que equivalem aos pronomes indefinidos são classificadas 

como “locuções pronominais”. Os termos “cada um”, “cada qual”, “quem quer que”, 
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“todo aquele que”, “seja quem for”, “seja qual”, entre outros, são exemplos de 

locuções pronominais.  

Especificamente, os pronomes “alguém”, “ninguém”, “outrem”, “algo” e 

“nada” são usados somente como pronomes substantivos. Já o pronome “tudo”, 

quando combinado das seguintes formas: “tudo isto”, “tudo isso”, “tudo aquilo”, “tudo 

o que”, “tudo o mais” e semelhantes, é dado como pronome adjetivo, apesar de 

normalmente ser um pronome substantivo. 

Em situação inversa ao caso do pronome “tudo”, os pronomes “algum”, 

“nenhum”, “todo”, “outro”, “muito”, “pouco”, “vários”, “tanto” e “quanto”, que 

geralmente são adjetivos, tornam-se substantivos em determinados empregos. 

 

Visão descritiva 

 

Castilho e Elias (2012) dispõem de diversos textos (inclusive de tiras 

cômicas), para explicar as definições e os usos dos pronomes. Os autores fazem a 

seguinte divisão dos pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, 

quantificadores indefinidos e relativos. 

Aos pronomes pessoais, cabe retomar o substantivo e representar as 

pessoas do discurso. Os pronomes possessivos estão encarregados de estabelecer 

relação de posse entre as pessoas gramaticais e o que foi citado. Para esclarecer 

determinada posição ocupada pelo substantivo no espaço e tendo os interlocutores 

como ponto referencial, são usados os pronomes demonstrativos. Ao remeter a algo 

desconhecido e/ou indefinida, as palavras usadas são nomeadas de quantificadores 

indefinidos. Por fim, ao retomar um substantivo já mencionado anteriormente junto 

do qual estava relacionado, temos o grupo dos pronomes relativos. 

Todos os tipos de pronomes citados, segundo os autores, integram tal 

classe pela condição de poderem retomar um substantivo previamente enunciado, 

realizando o ato de substituição na frase. Tal ação é chamada de “anáfora”. Os 
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pronomes, nesse caso, retomam outra palavra ou dêiticos, quando localizam no 

espaço e no tempo os participantes do discurso.  

Apesar de todos os pronomes se classificarem como anafóricos ou dêiticos, 

nem todos integram a classe dos pronomes, conforme explicam Castilho e Elias 

(2012). 

 

Em suma, todos os pronomes são anafóricos ou dêiticos, mas nem todas 

as expressões anafóricas ou dêiticas integram as classes dos pronomes. 

Quando falamos em pronomes, estamos pensando em classes 

gramaticais. Quando falamos em anáfora e em dêixis, estamos pensando 

em classes semânticas. Não há uma correspondência biunívoca, ou seja, 

uma relação entre um a um entre as classes gramaticais e as classes 

semânticas. (CASTILHO; ELIAS, 2012, p. 85, grifos dos autores) 

 

Os pronomes indefinidos são tidos como quantificadores indefinidos, 

podendo aparecer antes ou depois dos substantivos, assim como os pronomes 

possessivos e os demonstrativos. Ressaltam a dupla função dos pronomes relativos, 

servindo, também, como conjunção. Dessa maneira, os pronomes são 

polifuncionais, por executarem mais de uma função. 

Conforme a definição de Castilho e Elias (2012), há duas situações: a) 

quando a informação sobre alguma quantidade pode ser definida; b) quando 

determinada informação é indefinida. Na primeira situação, na qual a quantidade 

pode ser definida, temos o caso dos numerais. Logo, a segunda situação diz respeito 

aos quantificadores indefinidos, também nomeados de pronomes indefinidos, de 

acordo com a gramática tradicional. 

Alguns quantificadores indefinidos, como “muita” e “pouca”, podem ser 

usados antes dos substantivos. Outros, como “algo”, “algum”, “alguém”, “ninguém”, 

“tudo” e “nada”, servem para substituir o substantivo. Sobre o termo “indefinido”, 

podemos compreender, desde um número indeterminado de objetos/coisas 

contáveis, como “muitos dias”, até um número indeterminado de objetos/coisas não 

contáveis, como “muita água”. 
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Castilho e Elias (2012) explicam que os quantificadores indefinidos fazem 

parte de uma classe heterogênea por algumas razões: 

a) há pronomes como “algum”, que se flexiona, e outros como “nada”, que 

não permitem flexão; 

b) a posição dos quantificadores pode ser variável, sendo que alguns 

mantêm a posição pré-nominal: outros, ao movimentarem, podem ter o sentido ou a 

classe; e há também aqueles que, apesar do movimento, não contam com a 

alteração de sentido; 

c) alguns quantificadores são privativamente negativos;  é possível 

notarmos que os quantificadores indefinidos acompanham substantivos que 

remetem: 1) aos conjuntos unitários, que é quando o quantificador especifica 

somente um elemento do conjunto; 2) ao conjunto vazio, quando especifica um 

conjunto vazio de elementos; 3) ao conjunto global, ao especificar a totalidade dos 

elementos que compõem o conjunto; 

d) os quantificadores têm funções textuais iguais, porque concorrem para 

que o texto tenha caráter de indefinitude e de imprecisão. 

Já para Neves (2011), os pronomes indefinidos são, inicialmente, palavras 

não fóricas, ou seja, que não agregam itens com função de instruir a busca de uma 

recuperação semântica em alguma situação ou no texto. A linguista explica que o 

fato de uma palavra ser indefinida não a torna obrigatoriamente indeterminada: 

“Uma palavra indefinida não necessariamente é indeterminada, já que ser 

indeterminado significa não ser particularizado, não restrito, e ser indeterminado 

significa ter uma extensão não determinada ou não fixa.” (NEVES, 2011, p. 533) 

Os pronomes indefinidos são preenchidos por uma classe de elementos 

heterogêneos, sendo uns indefinidos quanto à referência, outros quanto à 

quantidade. O que os une é a indefinição semântica. Um pronome é considerado 

como indefinido de identidade quando a referência presente não pode ser 

identificada e quando o tamanho do conjunto de indivíduos ou a totalidade da 
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substância referente é indicada de modo indefinido. São nomeados como pronomes 

indefinidos de quantidade. 

Inseridos no sintagma nominal, os pronomes podem ser nucleares ou 

periféricos: 

 

a) São nucleares aqueles elementos que por si próprios constituem um 

sintagma, com a mesma distribuição de um sintagma nominal. Esses são 

os tradicionalmente chamados pronomes substantivos... 

b) São periféricos aqueles elementos que incidem sobre um substantivo, 

constituindo um adjunto adnominal. Esses pronomes que ficam à 

margem do núcleo substantivo são os tradicionalmente chamados 

pronomes adjetivos... (NEVES, 2011, p. 534-535, grifos da autora) 

 

Ademais, os elementos periféricos operam indefinição para o nome que 

acompanham. Assim, são indefinidores do nome que é núcleo do sintagma nominal. 

Tais elementos têm como responsabilidade a indefinição do sintagma nominal do 

qual fazem parte, mantendo o nome como propriedade descritiva. Os elementos 

nucleares, por sua vez, constituem em si sintagmas indefinidos, que são os 

indefinidos propriamente ditos. Esses elementos são sempre determinados, não 

sendo, porém, definidos. Há alguns pronomes indefinidos que são somente 

nucleares, outros apenas periféricos e aqueles que são tanto nucleares como 

também periféricos.  

De modo quantificador, os numerais são considerados palavras não fóricas. 

Ao contrário dos pronomes indefinidos, eles operam uma determinação definida, 

numérica. Existem numerais que são usados somente como núcleos de sintagma, 

outros que são somente periféricos e há, ainda, os que funcionam como núcleos de 

sintagma e como periféricos também. 

Assim como os numerais, os artigos indefinidos também são palavras não 

fóricas. São utilizados antes de substantivos em situações nas quais não se quer 

apontar ou indicar a pessoa ou a coisa a qual está se fazendo referência nem na 

situação nem no texto. Em frequência, o artigo indefinido tem um uso não 
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referencial, que se aplica a todo e qualquer membro da classe, grupo ou tipo que é 

descrito pelo sintagma, constituindo uma generalização, ressalta Neves (2011). 

 

3 Análise dos pronomes 

 

Doze pronomes indefinidos nas tiras analisadas da série “(SIC)”. 

 

Quadro 4 — Os pronomes indefinidos nas tiras cômicas 

Pronomes semelhantes 

Quantificação 

Número total 

de tiras 
Número de ocorrências 

1. Alguém 1 1 

2. Outro, outra, outros, 

outras 
7 

Outro – 2 

Outra – 2 

Outros – 1 

Outras – 2 

3. Algo, algum, alguma, 

alguns e algumas 
9 

Algo – 3 

Algum – 1 

Alguma – 3 

Alguns – 2 

Algumas – nenhuma 

4. Qualquer, quaisquer 4 

Qualquer – 4 

Quaisquer – nenhuma 

5. Toda, todo, todas, todos 1 Todos – 1 

6. Tudo, todo mundo 7 

Tudo – 6 

Todo mundo – 1 
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7. Ninguém 1 Ninguém – 1 

8. Nenhum, nenhuma, 

nenhuns, nenhumas 
2 

Nenhum – 1 

Nenhuma – 1 

Nenhuns – nenhuma 

Nenhumas – nenhuma 

9. Cada um, cada uma 1 

Cada um – 1 

Cada uma – nenhuma 

10. Nada 3 Nada – 3 

11. Pouco, pouca, poucos, 

poucas 
1 

Pouco – nenhuma 

Pouca – nenhuma 

Poucos – nenhuma 

Poucas – 1 

12. Tanto, tanta, tantos, 

tantas 
1 

Tanto – nenhuma 

Tanta – nenhuma 

Tantos – nenhuma 

Tantas – 1 ocorrência 

Fonte: dados obtidos na obra “(SIC): sim, eu posso ver... eu acho”, volume 1, de Orlandeli (2010) 

 

O pronome indefinido “alguém” faz referência a uma pessoa qualquer, sem 

revelar sua identidade (Ex. 1: Alguém foi ao cinema.). Nesse sentido, a indefinição 

está em saber quem é a pessoa, porém a quantificação fica clara, tratando-se de um 

elemento dêitico cuja referência está no contexto. Também pode substituir um 

substantivo, funcionando como elemento nuclear. 

Quando na forma singular, “outro” refere-se ao segundo termo de um 

grupo binário, de forma que a identidade do primeiro elemento já fosse conhecida. 

(Ex. 2: Você e outra pessoa foram ao cinema.) Quando no plural, faz referência aos 

demais elementos de um grupo, realizando uma relação de complementação (Ex. 3: 

Você e outras pessoas foram ao cinema.). Já nas formas tanto singular quanto 
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plural, referencia-se a coisa ou pessoa de mesma categoria já citada anteriormente, 

apontando a adição de uma unidade ou quantidade a outra previamente já 

estabelecida. Nos exemplos 2 e 3, o pronome está em função periférica, 

concordando com o substantivo “pessoa”. O pronome “você” é de mesma categoria 

de “outra/outras”, isto é, constitui uma pessoa. 

Quando não é desejado especificar exatamente aquilo que está se fazendo 

referência, é usado o pronome indefinido “algo”. (Ex. 4: Algo aconteceu na escola.) 

Diferentemente de “alguém”, sua referência está ligada a algo não animado (Ex. 5: O 

carro não funcionou. / Ex. 6: Algo não funcionou.). Nesse caso, funciona como 

nuclear. Já a forma feminina “alguma” é periférica e, por isso, a categoria em 

questão é definida. (Ex. 7: Alguma pessoa foi ao cinema. / Ex. 8: Algum carro não 

funcionou.) 

O uso do pronome indefinido “qualquer” se dá para implicar um 

procedimento de escolha não empreendida, uma seleção aleatória. Esse pronome é 

facilmente ligado a situações não factuais ou possíveis. Dá a ideia de que a escolha 

não importa e funciona como periférico. (Ex. 9: Qualquer um pode cantar.) 

Para fazer referência a todos os possíveis objetos, ações ou situações, o 

pronome indefinido “tudo” é o indicado para se usar. (Ex. 10: Tudo aconteceu em 

casa.) Já para fazer uma afirmação sobre certos objetos, eventos ou ideias que não 

são encontrados em determinadas situações, o pronome indefinido utilizado é o 

“nada”. Apresenta um traço negativo em relação a “tudo”. Ambos funcionam como 

nucleares. (Ex. 11: Nada funcionou.)  

Apesar do pronome indefinido “todo” ter sido encontrado nas tiras 

analisadas somente na forma flexionada no plural “todos”, o pronome serve para 

indicar que uma qualidade particular do nome citado é completa e total. (Ex. 12: Todo 

homem é mortal.) Nesse caso, funciona como periférico. Também existe a locução 

pronominal “todo mundo”, que significa totalidade sem haver uma referência 

precisa. (Ex. 13: Todo mundo está aqui. / Ex. 14: Todos estão aqui.) Ou pode dar a 

ideia de inteireza, completude, constituindo-se um adjetivo (Ex. 15: Todo o mundo 
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está aqui. / Ex. 16: O mundo inteiro está aqui. / Ex. 17: Comi todo o bolo. / Ex. 18: 

Comi o bolo inteiro.). 

O pronome “ninguém” significa “nem uma única pessoa” ou “nem um único 

membro de um grupo particular”. Agrega um traço de negação sob o aspecto 

semântico e ocupa função nuclear. (Ex. 19: Ninguém fez o trabalho de geografia.)  

Usado antes do substantivo ou pronome, a locução pronominal “cada um” é 

utilizada no singular. (Ex. 20: Cada um apresentou os documentos.) A ênfase 

concentra-se na individualidade. 

O pronome indefinido “pouco”, nas tiras analisadas, foi visto somente na 

forma em plural: “poucos”, que serve para indicar um número pequeno de pessoas 

ou coisas, especialmente quando tal número é menos do que o esperado. Na forma 

singular, tem como objetivo indicar algo que existe em pequena quantia, na maioria 

das vezes insuficiente. É uma quantificação intermediária entre “todos/todas” e 

“nenhum/nenhuma”, oscilando entre 2 ou mais elementos, porém não constitui a 

totalidade. (Ex. 21: Todos os sapatos foram vendidos. / Ex. 22: Nenhum sapato foi 

vendido. / Ex. 23: Poucos sapatos foram vendidos.) A referência, nesses exemplos, é 

a mesma, à medida que a quantificação é indefinida. O mesmo ocorre com os 

pronomes “vário”, “bastantes”, “tantos” e “muitos” (e variações). (Ex. 24: Vários 

sapatos foram vendidos. / Ex. 25: Bastantes sapatos foram vendidos. / Ex. 26: Muitos 

sapatos foram vendidos.) As formas “bastante”, “tanto”, “pouco” e “muito” podem 

funcionar como advérbios. Mas, nesses casos, não admitem flexões. (Ex. 27: O 

sapato ficou bastante/muito/pouco apertado. / Ex. 28: O sapato masculino é caro 

tanto quanto o feminino.) A categoria “flexão” caracteriza o pronome. Em todos os 

casos, os pronomes funcionam como periféricos em relação a um substantivo. Não 

havendo relação com tal classe, são advérbios. 
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Os pronomes nas tiras cômicas 

 

Em 2005, Innocente fez um levantamento de tiras cômicas publicadas em 

dois jornais — “Jornal do Brasil” “Diário Catarinense”, para delinear as 

características desses textos cômicos em quadrinhos. 

1) apresentação do título e da autoria; 

2) contextualização da tríada tema-personagens-trama, a composição do 

cenário da história; 

3) clímax, a construção de uma expectativa; 

4) desfecho, a ruptura ou quebra da expectativa. 

Com os trabalhos de Ramos (2007; 2010; 2011; 2014), a proposta de 

nomeação “tira cômica” para um gênero discursivo resolve as flutuações: tira de 

quadrinhos, tira em quadrinhos, tira de jornal etc. O termo “tira cômica” carrega em 

si dois elementos fundamentais para a constituição do gênero: formato padrão na 

vertical e aspecto cômico. 

 

• [as tiras cômicas] apresentam formato fixo e padronizado; 

• a tendência é que o formato seja horizontal, equivalente ao de uma 

ou duas tiras; em revistas os quadrinhos, pode aparecer também 

na vertical; 

• a tendência é de uso de poucos quadrinhos, dada a limitação do 

formato (o que constitui narrativas mais curtas); em geral, fica 

entre uma e quatro vinhetas (embora haja casos que utilizem 

vários quadrinhos, em particular nas tiras duplas ou de dois 

andares); 

• a tendência é de uso de imagens desenhadas; há registros de 

casos que utilizam fotografias ou colagens, mas não raros; 

• em jornais, é comum aparecer na parte de cima da tira o título e o 

nome do autor; em coletâneas feitas em livros, essas 

informações são suprimidas das tiras porque aparecem em geral 

na capa da obra; nos blogs, percebe-se a autoria por meio dos 
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dados biográficos sobre o autor, geralmente presentes na página 

virtual... (RAMOS, 2011, p. 106-107) 

 

Posteriormente, uma revisão do formato tradicional, o consagrado modelo 

norte-americano, foi proposta por Ramos (2014) e Andrade, Pereira e Borges (2015). 

As tiras cômicas podem ser apresentadas na horizontal, na vertical, em dois 

andares e em 3 ou mais andares, com ou sem regularidade na distribuição das 

vinhetas. Na obra de Orlandeli, todos esses formatos são utilizados. 

 

Quando tenho o contexto, traço um enquadramento muito rápido, bem 

tosco, como os quadrinhos vão compor aquela história. Sempre tem a 

abertura, que é a apresentação da história, neste caso "Eu convivo bem 

com os meus pecados!". Dali para direita é o espaço que tenho para 

trabalhar. (Entrevista de Orlandeli à Livraria da Folha, 2010, página 

eletrônica3). 

 

Na série “(SIC)”, Orlandeli faz uso de uma vinheta de abertura e destaca os 

títulos com outras cores, preferencialmente o vermelho. Também sintetiza título e 

parte da narrativa apresentada na primeira vinheta. O negrito é recurso bastante 

utilizado para o destaque de pontos cruciais para a construção dos sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/814399-orlandeli-mudou-jeito-de-contar-historias-das-
tiras-brasileiras-leia-entrevista.shtml>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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Figura 1 — Você fez besteira, não fez?! 
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Fonte: Orlandeli (2016, p. 56-57) 

 

Da segunda vinheta em diante, observamos que a distribuição é irregular. O 

espaço é retratado na primeira, terceira, quarta, quinta e sexta vinhetas, para nos 

situar em relação a temática e personagem. Napoleão, segundo a voz narrativa (que 

pode ser a consciência ou o próprio autor da tira), fez algo que possa se arrepender. 

A faca com sangue sugere um crime ou outro ato de violência. Na terceira, o lugar é 

retratado no espaço de três vinhetas, para que possamos ver a “besteira” feita: um 

crime passional (“Ciúme é foda.” — segunda vinheta). Na quarta, um recorte do 

lugar é feito: Napoleão está pensando no que fazer com o corpo. Segue a sugestão 

da voz e, quarta e quinta vinheta, Napoleão está cavando a cova. Nesse momento, o 

pronome “alguém” é utilizado para sinalizar uma referência imprecisa, porque a 

personagem espera que não seja descoberto o crime. Na nona vinheta, novamente 

um pronome indefinido é utilizado, “ninguém”. Ao contrário daquele — que possui 
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um traço positivo em relação à referência — neste, há a presença do traço negativo. 

Tal pronome acumula a indefinição da referência e a negação de um ato inferido: 

não ser descoberto. Nos dois casos, uma vez definida, particularizada a referência, o 

crime é descoberto. Portanto, tais pronomes contribuem indiretamente para o 

desfecho cômico, no qual há a quebra da expectativa. A voz, então, muda de 

conselheira de Napoleão para julgadora do que ele fez. Ela poderia encerrar dizendo 

que a “besteira” foi encoberta. Mas não, houve mudança na atitude da voz. 

Na próxima tira, um pronome indefinido é usado na posição periférica, na 

segunda vinheta. 
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Figura 2 — Acordo os meus demônios! 

Fonte: Orlandeli (2016, p. 130-131) 

 

O pronome “alguns” está relacionado com um determinado grupo: os 

demônios da personagem. Dentre os vários demônios, parte deles pode ser 

caracterizada como “engraçados”. Com base nos aspectos descritivos já apontados 

sobre os pronomes indefinidos, a referência é revelada, porém não a quantificação 

dos elementos do grupo. Sabemos que são os demônios da personagem e não 

sabemos quantos são, a não ser, que seja mais que um e menos que o total deles. 

Na segunda, terceira quarta vinheta, os demônios são desenhados, 

respectivamente: dançando; rindo, porque conta piadas; galanteador (por isso, a 

rosa que simboliza a figura “Dom Juan”); força física no aumento do tamanho. Na 

linguagem verbal, portanto, há uma referência — o grupo dos demônios — e uma 
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quantificação imprecisa. Na ilustração, são enumerados quais desses demônios são 

engraçados. Toda essa expectativa construída será quebrada no final: os demônios 

são revelados quando a personagem está bêbeda (fala difusa, expressão, metáforas 

visuais e linhas cinéticas). 

Na segunda vinheta, o pronome “nada” também é utilizado. Funciona como 

nuclear, possui traço negativo e reforça a negação já sinalizada por meio do 

advérbio “não”. Este poderia ser dispensado, ficando desta forma: “O Fredy, por 

exemplo, faz nada além de dançar.” Nesse sentido, podemos observar o traço de 

síntese do pronome e o de depreciação de todos os demônios engraçados 

apresentados na sequência. Nenhum deles são relevantes. Além disso, “nada” 

desempenha a função sintática de complemento do verbo “fazer”, constituindo um 

objeto direto. Nos demais casos, “alguns” (tira 2), “alguém” e “ninguém” (tira 1) 

ocupam a posição de sujeito. 

 

Considerações finais 

 

Considerando a noção de gramática contextualizada (ANTUNES, 2014), 

constatamos que o funcionamento dos pronomes indefinidos nas tiras cômicas 

coloca em xeque a perspectiva prescritiva e amplia a descritiva. Respectivamente, 

não há uma indefinição completa ou uma vagueza, a ponto de não ser possível a 

identificação de uma referência, quantificação ou relação com aspectos 

apresentados antes e depois dos pronomes no próprio texto (fóricos) e no contexto 

(dêitico). 

Na primeira tira, a referência está no contexto, sendo que sua identificação 

significa que o ato da personagem será revelado. Além disso, podemos observar 

uma oposição entre “alguém” e “ninguém”, isto é, entre positivo e negativo. No 

primeiro caso, basta uma pessoa, “alguém”, para que o crime seja descoberto. No 

segundo, o ato encoberto implica: sem referência (nenhuma pessoa) e crime 

encoberto/escondido (não saber). 
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Na segunda tira, a referência já é mencionada no próprio texto, na parte 

verbal, e é exemplificada pelas ilustrações. Todos os demônios não são revelados, 

mas isso não impede que o cartunista enumere parte deles e ainda os julgue como 

engraçados. Nesse ponto, há uma ampliação da perspectiva descritiva. Isso é 

possível graças às possibilidades do gênero “tira cômica”: a indefinição mantém-se 

na parte verbal, à medida que a parte desenhada rompe com os usos esperados dos 

pronomes indefinidos. 

De fato, as tiras cômicas nos possibilitam a reflexão sobre o funcionamento 

do português: os pronomes indefinidos quanto à organização gramatical e a 

construção dos sentidos (cômicos) sob a perspectiva das características de um 

gênero quadrinístico. 
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O menino que queria voar: os estudos sobre voo de Leonardo da Vinci 

 

Jaqueline Letícia do CARMO (Universidade Estadual de Maringá – UEM
1
) 

Marcos Cesar Danhoni NEVES (Universidade Estadual de Maringá – UEM
2
) 

 

Resumo: Muito antes da invenção do avião, Leonardo da Vinci já pensava 

em maneiras de cair suavemente de grandes alturas. Chegou a desenhar várias 

máquinas voadoras, porém poucos dos projetos concebidos pelo polímata italiano 

foram construídos durante sua vida, pois a tecnologia da época não estava à altura 

da sofisticação e das teorias futurísticas do cientista. Este trabalho apresenta um 

resgate desses estudos e máquinas de voo feitos por Leonardo da Vinci, onde se 

pretende fazer uma ligação interdisciplinar entre Arte e Ciência, buscar o 

enriquecimento através de colaborações interdisciplinares de forma que o 

pensamento científico possa ir além, assumindo uma postura sem preconceitos e 

valorizando o conhecimento em sua totalidade. A metodologia constituiu-se de uma 

pesquisa bibliográfica acerca dos códigos daVincianos, como o Código de Voo e o 

Código Atlântico e mais de vinte esboços de máquinas e equipamentos para estudar 

o voo foram encontrados dispersos nestes e em outros códigos de Leonardo e 

trazidos a este documento, muitos dos quais poderiam funcionar perfeitamente ou 

com pequenos ajustes. 

 

Palavras-chaves: História da Ciência, Aerodinâmica, Arte-ciência, Leonardo 

da Vinci, Renascimento, Voo. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Diante de um contínuo processo de transição da ciência, faz-se necessário 

que as áreas divergentes se unam para possibilitar uma visão ampla sobre nossa 

                                                           
1
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2
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sociedade. O objetivo deste trabalho é permitir que aqueles que são atraídos pela 

poesia percebam que a física também tem dimensões que a aproximam da arte, 

fazer uma ligação interdisciplinar entre Arte e Ciência, buscar o enriquecimento, 

abrindo um vasto campo de colaborações interdisciplinares de forma que o 

pensamento científico possa ir além, assumindo uma postura sem preconceitos e 

valorizando o conhecimento em sua totalidade. (LUCISANO; NEVES, 2010).  

Investigar nas obras originais é um passo a ser seguido para uma boa 

pesquisa a respeito dos assuntos que se quer estudar. (MARTINS, 2001).  Buscar-

se-á nos escritos deixados por Leonardo da Vinci, elucidar suas ideias acerca do 

voo, para desenvolver um resgate histórico, unindo em um mesmo documento seus 

estudos e máquinas que poderá ser usado para introduzir tópicos interdisciplinares 

de arte-ciência no ensino de Física, e entender as falhas e os êxitos de cada um de 

seus esboços. Pretende-se fazer um compilado de seus inúmeros projetos de 

máquinas voadoras e seus vastos estudos a respeito do voo dos pássaros que estão 

espalhados por vários de seus Códigos como O Código de Voo, O Código Atlântico e o 

Paris Manuscript B.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Renascimento 

 

Entre os séculos XIV e XVI a Europa vivenciou um período de muitas 

transformações no campo das técnicas, das artes, da política e do próprio 

conhecimento que o homem tinha do mundo e de si mesmo. Um crescente número 

de acadêmicos, escritores e artistas na Itália e em outros lugares, começaram a 

usar o retrato da renovação para assinalar uma nova era, uma era de regeneração, 

renascimento em direção à luz, após uma fase que ficou conhecida pelo nome de 

“Idade das Trevas”, e Renascimento foi o termo empregue para caracterizar toda 

essa época cultural, para definir esse momento de intensas mudanças como um 

despertar. (BURKE, 2008).  
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A principal característica do renascimento foi a sua busca por compreender 

a humanidade como um todo. Essa preocupação orientou o desenvolvimento das 

ciências, da política, das artes e até da religião, que passaram a colocar o ser 

humano no centro de suas pesquisas – por isso, a ideologia aflorada no centro do 

movimento era chamada de humanista. (VAN ACKER, 1992).   

Ao longo dos séculos posteriores ao renascimento, os valores por ele 

empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência.  

  

Leonardo da Vinci  

 

Filho ilegítimo de Piero da Vinci, Leonardo da Vinci, nasceu em 15 de abril 

1452 em Anchiano, aldeia próxima à cidade de Vinci, na Toscânia Italiana 

(CHAUVEAU, 2012).  

Em 1460, seu pai o levou para Florença, uma das maiores cidades da 

Europa, o coração do Renascimento para que ele encontrasse trabalho. Por ser 

ilegítimo, não podia se tornar advogado ou médico, então a esperança de seu pai era 

que ele se tornasse um artista. Sendo assim, arranjou para que se fosse aprendiz 

de Andrea del Verrochio, um importante escultor e artesão, e foi em seu ateliê onde 

começou a jornada de Leonardo. (ASOINALL; DUNN, 2005).  

Tivera uma vida bastante conturbada, mudou-se diversas vezes em busca 

de sustento e condições para realizar suas inúmeras pesquisas. Se destacou 

como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, 

arquiteto, botânico, poeta e músico. É ainda conhecido como o percursor 

da aviação e da balística. Há indícios de que uma das ideias de Leonardo inspirou 

Igor Sikorsky a projetar o helicóptero. (ASOINALL; DUNN, 2005).  

 

O SONHO DE VOAR  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anatomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%ADstica


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

290 
 

 

Uma das primeiras pessoas a conceber as ideias para ferramentas 

destinadas a levar o homem aos céus foi Leonardo da Vinci. Dos desenhos criados 

por ele, que nunca saíram do papel, a maioria é proveniente de suas observações 

dos pássaros, as quais lhe renderam um detalhado estudo e planos para várias 

máquinas voadoras, dentre elas a que teria inspirado o invento do helicóptero e um 

planador. (JAKAB, 2013).  

Até o século XIX, Leonardo da Vinci era conhecido apenas como um pintor. 

Foi só depois de 1800 que os registros de suas realizações intelectuais e técnicas, as 

milhares de páginas de escritos e desenhos que nos referimos coletivamente hoje 

como Códigos de Leonardo, começaram a surgir, serem estudados e publicados. 

Com a redescoberta dos Códigos, o artista que pintou a Mona Lisa e A Última Ceia, 

foi concebido como o visionário da Renascença que viu o mundo moderno antes de 

ter sido realizado. (JAKAB, 2013).  

 

Dispositivos de Voo Batido (Ornitópteros) 

 

A grande ambição de Leonardo sempre fora construir uma máquina que 

possibilitasse ao homem voar batendo asas como um pássaro, sendo assim, criou 

inúmeros esboços de ornitópteros: com o piloto de bruços, na vertical, utilizando os 

braços, usando pernas... Também esboçou detalhadamente mecanismos para 

acionar o bater de asas. 
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Figura 1: Bicicleta Voadora – Fólio 897f, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Na Bicicleta Voadora o sistema de propulsão é acionado quando o piloto 

pedala, como em uma bicicleta. Esta máquina voadora requer movimentos de mãos 

e pés, os quais movem as asas através de um sistema de transmissão de cordas, 

polias, acoplamentos e manivelas. (LEONARDO3, 2016-b). 

 

 

Figura 2: Águia Mecânica - Fólios 73v, 74f-v, 75f, Manuscript B. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Águia Mecânica: este projeto mostra que Leonardo compreendeu que não 

seria possível cobrir a estrutura de uma asa artificial com um único pedaço de pano. 

Máquinas construídas desta forma apresentam um problema: quando as asas 

começam a bater, a resistência do ar a pressiona para baixo. A solução para este 

problema pode ser encontrada através da observação do rei dos pássaros: a águia. 

(LEONARDO3, 2016-h).  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

292 
 

 

Figura 3: Máquina Voadora de Milão - Fólio 749, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Máquina Voadora de Milão: Fólio datado entre 1496 e 1499. O piloto está 

posicionado na posição vertical dentro da cabine de madeira com o bater das asas 

acionadas com uso combinado de braços e pernas. Os pés são inseridos em dois 

estribos. Atrás do piloto há um complexo sistema de polias e alavancas que fazem 

as grandes asas dobrarem para dentro, imitando o bater de asas de um pássaro. 

(LEONARDO3, 2016-c).  

 

 

Figura 4: Navio Voador - Fólio 860, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Navio Voador: Datado entre 1486 e 1490, esta é uma das máquinas voadoras 

mais imaginativas concebidas por Leonardo: um pequeno navio voador equipado 
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com asas e leme. Os assentos dos passageiros estão localizados dentro de um vaso 

em forma de concha que também abriga todos os mecanismos, parafusos e 

manivelas que controlam as grandes asas de morcego. Um detalhe particularmente 

interessante é a ampla cauda, o que provavelmente é um ajuste para a posição de 

voo e a direção do próprio navio. (MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA 

TECNOLOGIA, 2016-f). 

 

 

Figura 5: Ornitóptero Horizontal – Fólio 824f, v, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Ornitóptero Horizontal: Nesta versão o piloto ficaria sobre a prancha de 

madeira central, passando o pescoço e a cabeça pelo aro semicircular e as pernas 

pela faixa traseira, desta forma, poderia controlar todas as partes da máquina com 

as mãos e os pés. O controle com os pés implica em empurrar os dois pedais 

situados na parte traseira da máquina, um para abrir as asas e outro para fechar. 

As mãos do piloto, por outro lado, poderiam agarrar a estrutura e garantir o suave 

manuseio das cordas, responsáveis por controlar as múltiplas escoras de madeira 

das asas. (DINGOX, 2016).  
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Figura 6: Ornitóptero Vertical - Fólio80f, Manuscript B. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Ornitóptero Vertical: O piloto fica em posição vertical no centro de um 

enorme poço (cerca de 12 metros de comprimento), com uma abertura de asa de 24 

metros. Dada as enormes dimensões, as asas bateriam em forma de cruz, em ritmo 

“similar ao andar do cavalo” (TELEVIDEO, 2016). Ao que parece, Leonardo da Vinci 

inventou o primeiro sistema de pouso para uma aeronave: na parte inferior da 

máquina encontram-se as escadas retráteis. Essas escadas poderiam ser 

“liberadas” ou recolhidas por simples puxão de uma corda. (LEONARDO DA VINCI’S 

INVENTIONS, 2016). 
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Figura 7: Grande Pássaro – Fólios 11v, 16v, 17f, v, Código de Voo. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

O Grande Pássaro: Não existe uma visão completa de toda a máquina, as 

partes estão espalhados por diversas páginas do Código de Voo, e precisavam ser 

interpretadas. A equipe Leonardo3 pôde reconstruir o que deve ter sido o desenho 

completo. Todo o caderno gira precisamente em torno da construção e utilização da 

máquina. Da Vinci também transmitiu algumas "lições de pilotagem". Também em 

posição vertical, o piloto usaria suas mãos e pés para ativar cordas e poderia girar, 

mover, abrir e fechar as asas com seus próprios movimentos. (LEONARDO3, 2016-

d).  

Seguramente seria impossível para qualquer um desses modelos levantar 

voo, já que suas estruturas pesadas exigiriam demasiada força de quem tentasse 

pilota-las, mas cada detalhe dessas engenhocas de da Vinci foram minuciosamente 

coletadas e analisadas depois de uma longa observação da vida dos pássaros, o que 

mostra que fizera um trabalho de observação fantástico. 

 

 Dispositivos de Voo Planado 

 

Leonardo se deu conta de que seria pouco provável que o homem 

conseguisse voar de forma semelhante às aves, devido às limitações de sua 
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anatomia. Então encontrou no voo planado uma possibilidade real, já que esse tipo 

de voo exige (muito) menos força na execução (CAPRA, 2008). 

‘  

Figura 8: Planador com Asas Manobráveis – Fólio 846v –  Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Planador com Asas Manobráveis: Neste planador, a posição do piloto é tal 

que lhe permite se equilibrar de forma adequada movimentando a parte inferior de 

seu corpo. As asas são fixas em sua seção mais interna e móveis em sua seção 

externa (que pode ser flexionada pelo piloto por meio de cabos), a função disso é 

mais de sustentação do que de propulsão. (MUSEO NACIONALLE DELLA SCINEZA E 

DELLA TECNOLOGIA, 2016-j) 

 

Figura 9: Esfera Voadora - Fólio, Madrid Manuscript I. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Esfera Voadora: A Esfera Voadora é um dos projetos aeronáuticos menos 

conhecidos de Leonardo da Vinci, que veio à tona apenas quando o Código Madrid foi 
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descoberto em 1966. O projeto é composto de três seções circulares planas (de 20 

braccias (jardas), aproximadamente 18 metros de diâmetro), que se cruzam entre si. 

A intenção de Leonardo era de que a esfera fosse lançada de uma colina, para que 

pudesse ser levada com o vento. O Museo Ideale Leonardo Da Vinci, em colaboração 

com o Studio M realizou o teste de um protótipo 1:10 em um túnel de vento. Nos 

testes a Esfera mostrou-se instável, então não pôde ser testada em tamanho real 

até o momento. (PROCINO, L. et al, 2009). 

 

 

Figura 10: Morcego Mecânico – Fólio 70r, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Morcego Mecânico: A descoberta feita pelo centro de investigação 

Leonardo3 levou à reconstrução de uma máquina voadora que se parece com um 

morcego, com proporções que, aproximam-se às de um planador moderno e um 

sistema mecânico complexo, mas eficiente. Se a máquina fosse usada como um 

planador, lançada de um declive, então talvez fosse capaz de voar! (LEONARDO3, 

2016-e).  
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Figura 11: Planador Simples – Fólio 64f, Madrid Manuscript I. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Planador Simples: Talvez o mais realizável de seus projetos, e o que parece 

ser o primeiro planador controlável do mundo. No desenho, os pés do piloto ficam 

em “m”, e o corpo do piloto em “a, b”. É evidente que Leonardo pensou sobre como o 

piloto poderia controlar o voo por meio de cabos. Um documentário da BBC mostra o 

teste desse aparato: Simon Sanderson foi quem o construiu. Os testes do planador 

em uma colina não foram animadores, o dispositivo era definitivamente instável, 

então Simon voltou a estudar o projeto e concluiu que uma cauda poderia resolver o 

problema. Com o acréscimo da cauda, o planador funcionou perfeitamente, esta 

deu-lhe estabilidade, então o salto pôde ser realizado. (ASOINALL; DUNN, 2005). 
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Figura 12: Paraquedas - Fólio 1058, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Paraquedas: Datado entre 1483 e 1486, no fólio o princípio aerodinâmico da 

reciprocidade é enunciado pela primeira vez, juntamente com o projeto para a 

fabricação de paraquedas: ao aumentar a resistência ao ar, o objeto diminui a 

velocidade de queda de um corpo na atmosfera. (ASOINALL; DUNN, 2005). 

Em seus cadernos, Leonardo (1478-1518, p. 1058, apud ASOINALL; DUNN, 

2005) descreve o paraquedas como: “uma tenda de linho com 12 jardas 

(aproximadamente 7 metros) de comprimento por 12 de altura”. 

Fora testado em 2000 por Adrian Nicholas um modelo construído com 

materiais tradicionais, o que deixou o paraquedas muito pesado, fazendo com que 

tivesse que abandoná-lo nos últimos metros da decida para não se ferir. Porém em 

2009 outro Paraquedas, desta vez construído com matérias modernos fora testado 

por Oliver, e desta vez funcionou perfeitamente. (TELEGRAPH, 2016). 

Pode-se notar que seus esboços de máquinas de voo planado funcionam 

perfeitamente, ou necessitam apenas de pequenos ajustes. 

 

Peças para estudos 
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Em seus manuscritos, Da Vinci desenhou muitas engenhocas, várias das 

quais são estudos meramente preliminares, em que, na maior parte do tempo, 

tentava imitar a anatomia de um animal (pássaro, morcego ou um inseto, como uma 

libélula), e também as posições das asas nas diferentes fases do voo. 

 

 

Figura 18: Anemômetro - Fólio 675 –  Código Atlântico. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

 

Anemômetro: é uma madeira simples graduada com uma lâmina que se 

move em função da força do vento. Utilizado para o estudo de condições do tempo, 

para garantir a segurança do voo. (PROCINO, L. et al, 2009). 

 

Figura 19: Inclinômetro - Fólio 1058, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

 

Inclinômetro: serviria para controlar a posição das máquinas voadoras. 

Para que a máquina consiga a posição horizontal, a pequena bola na campânula 

deve ser posicionada exatamente no meio do inclinômetro. O vidro em volta serve 

para evitar que o vento afete o movimento da bola. (MUSEO NAZIONALE DELLA 

SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA, 2016-h). 
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Figura 105: Libélula Mecânica - Fólio 1051, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

 

Libélula Mecânica: O bater de quatro asas da libélula é particularmente 

complexo, suas asas são planas durante a descida para empurrar o ar, enquanto 

que no movimento ascendente elas se curvam em um ângulo para enfrentar menor 

resistência do ar. O plano de máquina é absolutamente fascinante e mesmo que 

seja muito lento, as asas se movem exatamente da mesma forma que as de uma 

libélula. (LEONARDO3, 2016-g). 

 

 

 

 

Pássaro Marionete: Consiste em um fantoche de pássaro travado em um 

cavalete de madeira, controlado por cordas ligadas às asas e no corpo. Depois de 

suas observações, Leonardo indica dois pontos importantes no corpo de um 

pássaro: o centro de gravidade e a ponta de suas asas (o centro de resistência). 

(LEONARDO3, 2016-i).   

Figura 16: Pássaro Marionete - Fólio 15v, Código de Voo. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 
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. 

Figura 17: Parafuso Aéreo - Fólio 83v,  Paris Manuscript B. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

 

Parafuso Aéreo: datado entre 1483 a 1486, foi planejado para estudar a 

eficiência de tração de hélices. Mede cerca de quatro metros de diâmetro, e é feito 

de pinho, linho e arame. A máquina precisa de quatro homens para girar a 

plataforma rotativa, a fim de fazer o dispositivo funcionar. (LEONARDO3, 2016-a). 

Especialistas dizem que esta seria a máquina que antecederia o helicóptero, e 

também que inspirou Igor Sikorsky a inventá-lo. 

 

Protótipos de Asas 

 

Figura 118: Batedor de Asa – Fólio 88v, Manuscript B. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Batedor de Asa: Consiste em um cavalete de madeira simples com um pino 

central, presumidamente feito em metal, utilizado para suportar a grande força e 
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velocidade gerada pelo operador para sustentar o bater da asa repetidamente. 

(MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA, 2016-k). 

 

Figura 19: Asa com Inclinação Ajustável - Fólio 934, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Asa com Inclinação Ajustável: Um dos dispositivos mais abrangentes já 

concebidos por Leonardo. Tentou várias vezes reproduzir o mecanismo das 

articulações das asas dos pássaros nas diversas fases do voo. A asa foi projetada 

para cortar o ar quando é movida para a frente, e voltar à posição com a sua face 

dianteira. (MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA, 2016-a).  
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Figura 20: Asa Articulada - Fólio 844f, v, Código Atlântico. 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

 

Asa Articulada: Leonardo desenvolveu este dispositivo dotado de 

mecanismos de tração e de torção na parte exterior da asa, em seu esforço para 

reproduzir fielmente a estrutura da asa de um pássaro. No verso, Leonardo dá uma 

descrição detalhada desta parte da asa, que é composta por três seções unidas por 

molas metálicas que servem para abri-la. O cabo que corre através dos anéis é 

usado para dobrar toda a estrutura, flexionando-o como um arco. Os mecanismos 

são lubrificados por um tipo de “sabão”. (LEONARDO3, 2007).  

 

 

Figura 21: Estrutura de uma Asa 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 
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Estrutura de uma Asa: Uma asa mecânica coberta de pano e operada por 

meio de uma manivela, enrolando uma corda em torno de um molinete. Este 

desenho mostra uma asa de morcego com uma moldura de madeira e cana, 

totalmente coberta com tecido esticado. (MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 

DELLA TECNOLOGIA, 2016-d). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As obras DaVincianas são de riquíssima interdisciplinaridade. O presente 

trabalho buscou elucidar seus estudos acerca do voo dos pássaros e de outros 

animais voadores. Durante suas observações, Leonardo realizou um estudo do voo 

baseado na observação da natureza, desenhando e explicando com perfeição os 

movimentos dos animais; elaborou conceitos tanto físicos, referentes ao movimento 

e sustentação do voo, como biológicos, referentes à anatomia dos pássaros e os 

diferentes tipos de voos realizados por eles. (OLIVEIRA, 2016).  

Acreditamos que o objetivo principal de elaborar um documento que unisse 

os estudos sobre o voo e esboços de máquinas voadoras tenha sido alcançado, já 

que mais de vinte desenhos foram descobertos e trazidos a este documento, e que 

poderão ser utilizados para introduzir tópicos interdisciplinares de arte-ciência no 

ensino de Física.  

Algumas dificuldades foram comuns na elaboração do mesmo, como a de 

separar referências confiáveis e ainda assim conseguir o maior número de 

conteúdos possível. Outra dificuldade muito presente foi a de encontrar imagens 

originais e em bom estado dos esboços das máquinas feitas por Leonardo. Foi daí 

que então surgiu a ideia de refazer esses desenhos manualmente, para que não 

faltasse o esboço de nenhuma das máquinas e instrumentos, algumas delas 

tiveram inclusive de ser criadas a partir de fotos dos museus e centros de 

pesquisas, pois não foi possível encontrar seu respectivo desenho original.  
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O tema é interessante, ao passo que mostra a Ciência como mutável, já que 

da Vinci outrora discorrera sobre conceitos que foram de certa forma redescobertos 

por outras pessoas muitos anos mais tarde, pois seus Códigos permaneceram 

ocultos durante muitos anos. Resgatar essa história pode ajudar os alunos a 

compreenderem o desenvolvimento da Ciência, fazendo com que percebam que os 

conteúdos que estudam estão relacionados e que isso é necessário para o 

desenvolvimento social, cultural e científico, o que pode contribuir para um 

despertar do interesse nas disciplinas cientificas e um pensamento mais 

abrangente sobre diversas áreas de conhecimentos. (OLIVEIRA, 2016).  

Fica claro que o grande anseio de Leonardo era o de projetar uma máquina 

que possibilitasse ao homem voar batendo asas como um pássaro, porém, depois 

de muitos estudos, acabou percebendo que isso seria impossível, devido à limitação 

da anatomia humana, mas encontrou no voo planado uma possibilidade para a 

realização do voo. Observamos que a maioria de seus dispositivos desse tipo têm 

grande potencial para funcionar, precisando de pequenos ajustes. Por isso, 

sabemos que Leonardo esteve próximo à realização de seu sonho, e mesmo que ele 

próprio não tenha conseguido alcançá-lo, presenteou-nos com um esplêndido 

estudo acerca do voo.  
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Narrativa cinematográfica, conhecimento micro-histórico e práticas 

educativas: contribuições da produção documentária de Eduardo 

Coutinho no ensino de História 
 

Rodrigo Ribeiro PAZIANI 

(Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE)1 

Humberto PERINELLI NETO 

(Universidade Estadual Paulista - UNESP)2 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho será o de promover um debate acerca 

das contribuições do campo cinematográfico, com particular atenção para as 

produções de documentários, em suas interfaces com a relevância da produção (e 

transformação) do conhecimento histórico-educativo. Entendemos ser fundamental 

a apropriação e o uso ético, estético e epistêmico das narrativas documentárias 

como uma forma de repensar tanto a Teoriada História, quanto as metodologias e 

práticas de ensino de História.  

Neste sentido, escolhemos a trajetória e a produção documentária do 

cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014) para pensar o recurso às imagens fílmicas 

na história e na educação. Para refinar tal abordagem, traçaremos um diálogo 

entresua produção e a “micro-história” – em particular, a obra de Carlo Ginzburg – 

na medida em que esta levanta questões próximas às dos documentários 

contemporâneos, como a escala de abordagem e análise, a revalorização dos 

sujeitos, a investigação minuciosa e circunscrita do objeto/tema, o diálogo com a 

ficção e a crítica às propostas generalizadoras.  
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Palavras-Chave: Cinema documentário; imagens fílmicas; história e 

educação. 

 

Resumen: El objetivo de este trabajo es promover un debate acerca de lãs 

contribuciones Del ámbito cinematográfico, con especial atención a las producciones 

documentales en sus interfaces com la relevancia de la producción (y tratamiento) 

de los conocimientos histórico-educativo. Creemos que es fundamental a la 

propiedad y la ética, estética y el uso epistémico de las narrativas documentales 

como una manera de reconsiderar tanto la historia de la teoría, como las 

metodologías y prácticas de enseñanza de la historia. 

En este sentido, se elige la trayectoria y la producción documental del 

cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014) para considerar el uso de imágenes fílmicas 

em la historia y educación. Para perfeccionar este enfoque se traza un diálogo entre 

su producción y la"micro-historia" - en particular, eltrabajo de Carlo Ginzburg - la 

medida en que esto plantea cuestiones la do de documentales contemporáneos, 

como el enfoque de la escala y el análisis la revalorización de los sujetos, una 

investigación exhaustiva y delimitada del objeto, el diálogo com la ficción y la crítica 

de lãs propuestas de la generalización. 

 

Palavras Clave: Cine documental; imágenes fílmicas; historia y educación. 

 

Eduardo Coutinho: trajetórias e narrativas 

 

Há pouco mais de três anos, falecia Eduardo Coutinho. Sem entrar nos 

meandros de sua morte – tão “documental” e quase ficcional, quanto a maioria de 

seus próprios filmes – o cineasta de origem paulistana, mas de vivência e paixão 

pelo Rio de Janeiro. 
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Podemos dizer que Coutinho dedicou praticamente toda a sua vida a refletir 

e experenciar, em movimento contínuo (e descontínuo), os potenciais éticos, 

estéticos e epistemológicos do cinema-documentário. Sua vasta e rica produção 

fílmica 3 – que se estende do renomado “Cabra Marcado Pra Morrer” (1984), 

passando por “Santa Marta” (1988) e“Boca de Lixo” (1992) e culminando com um 

processo de refinamento estético e narrativo em obras como “Santo Forte” (1999), 

“Babilônia 2000” (2000), “Edifício Master” (2002), “Peões” (2004), “Jogo de Cena” 

(2007), “As Canções” (2011), dentre tantas outras4, evidenciam o fato de ser um dos 

maiores documentaristas brasileiros, e por que não dentre os de maior 

reconhecimento em âmbito mundial.5 

Em quase todas as películas, Coutinho deixava revelar (quase numa 

transferência de si próprio) a existência de uma câmera reflexiva, inquieta e 

desejosa de buscar, ou, melhor, encontrar o “Outro” em sua unicidade plural e 

singular e fazer dele (e com ele) a matéria-prima de suas produções.  

Demarcando seu distanciamento crítico em relação a certo modelo de 

documentário reinante no Brasil até a década de 1960, denominado “sociológico”, 

por Bernardet (2003), isto é, marcado por narrativa hierarquizadora, autoritária e até 

preconceituosa, Coutinho privilegiara as trajetórias, vozes, experiências e 

significações de mundo de personagens de diferentes grupos e classes sociais – 

protagonistas, em sua maioria, anônimos (sem jamais torná-los 

desimportantes),vivendo em contextos e situações as mais diversas (e adversas) 

possíveis. Justamente ele, Coutinho, sujeito tenaz e sistemático, cheio de manias (à 

medida que envelhecia), que várias vezes aparecia como um “estranho” àqueles/as 

com os/as quais se “encontrava”... 

                                                           
3
 A carreira no cinema foi iniciada com participações na direção e/ou roteiro de longas metragens produzidos por grandes 
nomes “Cinema Novo” – no tempo dos projetos de caráter “nacional-popular” do CPC da UNE – como Leon Hirzsman, Zelito 
Viana e Eduardo Escorel. Destaque para a presença como roteirista do episódio “Pedreira de São Diogo” do filme “Cinco Vezes 
Favela”, produção de 1962. Sobre esta experiência cinematográfica de Coutinho ver Consuelo Lins (2004), Fernão Ramos 
(1987/2013) e Alcides Ramos (2010).  
4
 Cabe citar a último documentário de Coutinho, uma produção póstuma de 2015, intitulado “Últimas Conversas”, no qual o 
cineasta entrevistou diversos alunos da rede pública do Rio de Janeiro, questionando-os sobre suas vidas, sonhos e o que 
esperam do futuro.  
5
 Além de premiações nacionais e internacionais desde a produção do célebre “Cabra Marcado Pra Morrer”, Coutinho recebeu 
homenagem especial em Hollywood durante a entrega do Oscar em 2014. Ver essa notícia em matéria da “Folha de São Paulo” 
de 03 de março de 2014: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/03/1420374-cineasta-brasileiro-eduardo-coutinho-e-
lembrado-na-homenagem-do-oscar.shtml (acesso em 13.03.2017).   
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Mas é preciso ainda um complemento. Pois, se ficássemos no âmbito 

acima, poderíamos deixar de tomar Coutinho em sua grandeza, como um 

documentarista capaz de perscrutar minuciosamente a “realidade” e, a partir dela, 

refigurar a própria arte de narrar histórias e, portanto, de fazer do cinema-

documentário uma linguagem criativa e criadora, uma estética produtiva e 

sensibilizadora, uma ética dialógica e humana. Conhecer, ou em outras palavras, 

filmar o “real” naquilo que portava de complexo, crítico e contraditório: eis o que 

para Coutinho caracterizava o efetivo papel do sujeito (também “objeto”) de 

investigação e análise do campo documental.  

Nenhum destes “Coutinhos” surgiu ao acaso ou devido às forças da 

“natureza” (humana ou não). Seu processo de formação artística, intelectual e 

(anti)acadêmica possuiu vários capítulos e sofreu a interferência (quase sempre sob 

a forma de “incorporação”) de diferentes ideias e experiências cinematográficas. 

Seguem algumas delas. 

Durante a década de 1950, por exemplo, os contatos muito próximos com o 

ambiente cultural e a estética fílmica da chamada “Nouvelle Vague”– no contexto de 

sua estada em Paris, para estudar no “Institut des Hautes Études 

Cinématographiques” (IDHEC); entre esta década e os primeiros anos da década de 

1960, na oportunidade em que conheceu, o Cinema Novo – na condição de membro 

da equipe do projeto volante do Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE e iniciou 

suas participações em produções audiovisuais, incluindo a pesquisa e filmagens do 

primeiro “Cabra”, interrompido pelo golpe de 1964; e entre as décadas de 1970 e 

1980a significativa e enriquecedora passagem (reconhecida pelo próprio Coutinho) 

pela televisão como jornalista-documentarista entre os anos de 1975 e 1984 –

período no qual integrou a equipe do programa “Globo Repórter” e de crucial 

fundamentação de sua experiência cinematográfica no interior do campo dos 

documentários (RIDENTI, 2000; BERNARDET, 2003; LINS, 2004; RAMOS, 2010).  

Dois referenciais específicos podem ser destacados neste percurso 

formativo de Eduardo Coutinho, enquanto cineasta/documentarista: a) as influências 

teórico-metodológicas do conceito de cinema da “Nouvelle Vague” e do chamado 
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“cinema verdade”6 e b) as maneiras como ele próprio, em virtude destas influências 

(talvez o melhor fosse dizer “apropriações”), pôs em movimento e praticou uma 

forma peculiar de fazer/narrar cinema.  

Nos documentários de Eduardo Coutinho percebemos a existência (e a 

exigência) de um outro movimento cinematográfico, que pode ser entendido através 

de duas características comuns aos seus filmes. A primeira é o fato dele, como 

diretor, mergulhar no universo lingüístico, sociocultural e mesmo “cênico” dos 

sujeitos filmados. A segunda refere-se à qualidade estética e artística com que 

Coutinho problematiza o conceito de filmagem do “real”, bem diferente do percebido 

nos programas televisivos e filmes de ficção. 

Foi este entendimento e sua incorporação enquanto práxis artística e 

intelectual, que permitiu a Eduardo Coutinho, ao longo de sua trajetória e produção, 

trabalhar de modo intensivo (e subversivo) o problema da linguagem documentária, 

casos do tratamento diferenciado das imagens e, em destaque, a construção de 

narrativas densas, plurais e circunscritas (sem abandonar uma certa visão de 

conjunto em cada obra). Enfim, Coutinho soube estabelecer em mais de 50 anos de 

trajetória cinematográfica um modo peculiar de produzir narrativas (e imagens) 

fílmicas claramente marcadas pela busca incessante da alteridade e das 

subjetividades, valorizar o universo dialógico-crítico e abarcar as ambigüidades e 

contradições de múltiplas experiências humanas.  

Contudo, podemos ir além: ele parece guardar vínculos estreitos (porém 

secretos) com certo movimento historiográfico – a “micro-história” – por meio das 

obras de um de seus principais expoentes: o historiador italiano Carlo Ginzburg. É o 

que veremos no tópico a seguir.  

 

Um encontro (nada) casual: Coutinho em conversa com Carlo 

Ginzburg  

                                                           
6
 Para Lins (2004, p. 41) é preciso diferenciar o “cinema verdade” francês do “cinema direto” norte-americano. Ambos faziam 
uso das técnicas de filmagem “direta” e em plano-sequência; contudo, diferenciavam-se pelo método de filmar os 
personagens e acontecimentos. Enquanto “os cineastas do cinema-verdade participavam dos acontecimentos”, os membros 
“do cinema direto se limitavam a observar o mundo, sem interagir”.  
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Quando falamos de Eduardo Coutinho estamos, de algum modo, querendo 

pensar nas várias possibilidades de construir interfaces com o conhecimento 

histórico.  

Sobre este último, um dos movimentos historiográficos que melhor tem 

respondido a estas (e outras questões) é a micro-história de matriz italiana – que 

tem em nomes como Giovanni Levi, Carlo Poni e Carlo Ginzburg alguns de seus 

principais expoentes (LIMA, 2006; ESPIG, 2006; BARROS, 2007). Sem adentrarmos a 

fundo na trajetória da micro-história, podemos elencar entre as suas contribuições 

historiográficas: a redução da escala de análise histórica, a revalorização empírica e 

heurística dos sujeitos (indivíduos, grupos, classes, comunidades) e a investigação 

minuciosa e circunscrita do objeto de estudo.  

No entanto, um nome em particular se destaca quando o assunto é não 

apenas a micro-história, mas também as possibilidades reais de produção do 

conhecimento histórico numa dialética entre ciência e arte: trata-se de Carlo 

Ginzburg. Autor de obras como “O Queijo e os Vermes”, “Micro-História e Outros 

Ensaios”, “Mitos, Emblemas, Sinais”, “Olhos de Madeira”, “O Fios e os Rastros”, 

Ginzburg é um historiador erudito, mas que nega o “academicismo”, posto que 

busca (como Marc Bloch) falar aos doutos e aos leigos.  

A formação artístico-literária vinda “de berço” (PALLARES-BURKE, 2000, pp. 

269-306)7, somada às influências acadêmicas advindas dos domínios (filosóficos e 

culturais) da linguagem, podem ser tidas como os referenciais epistemológicos por 

onde desdobraram-se vários de seus escritos. Particular atenção deve ser dada ao 

“método indiciário” e sua prática (micro)analítica de fazer história. Ginzburg propôs o 

desafio de reconstruir um modelo interpretativo que emergira no final do século XIX, 

tendo por referenciais de análise as artes figurativas, a psicanálise e a literatura 

(GINZBURG, 2007a). 

                                                           
7
 O pai de Carlo, Leone Ginzburg, foi professor de Literatura Moderna pela Universidade de Turim (antes de ser preso e 
assassinado pelos nazistas). Sua mãe, Natália Ginzburg, foi uma conhecida escritora (romancista), tradutora para o italiano de 
obras de Marcel Proust e Gustave Flaubert e trabalhou na Editora Einaudi. Ver: PALLARES-BURKE, 2000; PETERLE, 2012.  
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Contrapondo-se ao paradigma “galileano”8, o chamado paradigma 

(oumétodo) indiciário tem como escopo principal encontrar nos elementos mais 

imperceptíveis e triviais do “real”, indícios de problemas amplos e profundos. 

Estabelecendo comparações entre os conhecimentos (micro)históricos e aqueles 

provenientes da área médica (sinais, sintomas, resíduos) – ou em seus diálogos 

com a semiologia e a história da arte – Ginzburg viu no “indiciarismo” o gosto pelos 

detalhes aparentemente banais, porém reveladores de subjetividades, intenções, 

valores, sentidos e sintomas pouco ou não observados (GINZBURG, 2007a, pp. 143-

144).  

Assim, é a partir do método indiciário que problemas inerentes ao campo 

científico (e mesmo extra-científico) passaram a ser levantados por Ginzburg com 

maior rigor e erudição, sem, contudo, abandonar os traços de sensibilidade e 

criação, indissociáveis da “arte” de narrar história(s). Apesar das críticas a este 

método (feitas, inclusive, pelo próprio historiador)9, é ele que constitui o alicerce 

epistemológico de sua prática historiográfica de analisar detidamente uma profusão 

detemas, sujeitos e contextos históricos.  

Na concepção histórica de Ginzburg, o problema da narrativa e do par 

ficção/história passa, inextricavelmente, por expedientes buscados na pintura e na 

literatura, de modo a propiciar o desenvolvimento de novas formas de sentir e 

construir um outro entendimento do “real” pelo historiador. Ao que ele afirma: “A 

esse respeito, uma idéia que muito me atrai é a da relação entre história e ficção 

como envolvendo competição e desafios mútuos” (PALLARES-BURKE, 2000, pp. 277-

278; PERINELLI NETO & PAZIANI, 2012, p. 73-74).10 

Tal postura estende-se também à linguagem cinematográfica. Influenciado 

por textos de Kracauer e Benjamin (GINZBURG, 2007b), ele enxerga no cinema, mais 

do que um objeto de reprodutibilidade técnica, um poder simbólico e uma estética 

                                                           
8
 O “paradigma galileano” (desde Galileu) consistia num método racionalista e quantificador com origens na Europa do século 
XVII, que excluía do pensamento e da prática científicas o lugar heurístico dos sujeitos e suas significações de mundo, bem 
como o lugar da sensibilidade e das conjecturas na produção do conhecimento humano.  
9
 Sobre as críticas ao método indiciário ver: RAMINELLI, 1992/93; COELHO, 2007.      

10
 Contudo, Ginzburg também é enfático em apontar – e até mesmo opor-se – à tendência (um tanto perigosa) de diluição das 

fronteiras entre história/ficção ou “real”/“não-real”.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

318 
 

narrativa voltadas à criação (“fictio”) de novas (e instigantes) formas de 

conhecimento, principalmente aos historiadores.  

Partindo deste repertório formativo de Ginzburg, cabe-nos sublinhar um 

elemento de análise (dentre outros possíveis) que consideramos fundamental para 

aproximar o historiador italiano da produção documentária de Coutinho: em nosso 

entender, a preocupação com a(s) narrativa(s), e, concomitantemente, a relação 

entre ficção e história e a valorização das experiências e significações de mundo 

pelos sujeitos.  

Em Coutinho, a questão da narrativa e da relação “real”/“ficcional” encontra 

subsídios em várias matrizes interpretativas: da “Nouvelle Vague” (Godard), através 

da ideia de ruptura epistemológica quanto à dicotomia entre a narrativa de 

documentário (“real”) e a de ficção (“não-real”). Do “cinema-verdade” (Rouch), ele 

procurou captar a sensibilidade contida no envolvimento com os participantes de 

suas obras, enquanto os filmava, de modo a mergulhar em suas vidas e delas 

extrair riquezas e mazelas (LINS, 2004; XAVIER, 2004).  

Em concordância com Jean-Louis Comolli (2008), Coutinho criticava o 

jornalismo, ao defender a tese de que os documentários não eram capazes de dar 

conta objetivamente do “real” – quando muito, de modo aproximativo e indireto. 

Como complemento, podemos indicar também a influência teórica de Walter 

Benjamin, com destaque para o método das “imagens dialéticas” para analisar “às 

avessas” a(s) história(s). Um referencial teórico e uma perspectiva de análise, aliás, 

também apropriada por Ginzburg. É bastante perceptívela presença nas obras de 

Coutinho – especialmente a contar do “Cabra” – de uma perspectivametodológica de 

que o cinema não somente reproduzia o real, mas que também era “produtor do 

real, de acontecimentos, motor de comportamentos, falas, gestos e atitudes” (LINS, 

2004, p. 41).  

Em variada medida, ela estabelece aproximações com o método indiciário 

de Ginzburg: destaque para as potencialidades criativas e criadoras da ficcionalidade 

(própria do documentário) e a perspectiva de que o “real” apenas poderia ser 

captado de forma indireta e inacabada (dado o próprio envolvimento subjetivo do 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

319 
 

cineasta com seus personagens; no caso de Ginzburg, seria a subjetividade do 

historiador limitada pelo acesso as fontes).  

Um ponto importante no modo de Coutinho pensar/fazer cinema – 

articulado ao dito acima – está associado ao seu método de filmagem, sua virtude 

estética de “reelaborar” o real filmado. Se, para Coutinho, “filmar o real” pressupõe a 

existência de uma “realidade” a ser (re)construída pelas lentes da câmera, tal 

procedimento deve ser inseparável das escolhas, seleções, hesitações, montagens e 

intervenções da equipe de filmagem, e, por que não, dos cenários e personagens 

filmados (LINS & MESQUITA, 2008).  

Esta é, aliás, uma das principais qualidades de seus documentários. 

Defensor da impossibilidade do cinema-documentário reproduzir fielmente o “real”, 

eleo “filmava” como quem buscava criar canais de diálogo junto a personagens 

singulares e, na interação (conversa) com eles, construir um conjunto de 

significados marcados pela força do encontro e pela produção de experiências 

únicas (LINS, 2004; FROCHTENGARTEN, 2009). O documentário não seria um produto 

da ficção (como ‘fantasia’), nem a “filmagem da verdade”, mas constituiria aquilo 

que o próprio Coutinho chamou de “verdade da filmagem” – a revelação de situações 

e momentos em que a verdade se “faz” e todo o acaso e aleatório que pode 

acontecer e intervir nela, isto por que, neste âmbito, “a gente não está fazendo 

ciência, mas cinema” (COUTINHO, 1997, p. 167; LINS, 2004, p. 44).  

Aqui também há um ponto de aproximação com o indiciarismo e a prática 

(micro)analítica: Ginzburg leva em consideração as condições históricas de 

possibilidade de investigação e pesquisa de um objeto, especialmente quando 

existem aspectos lacunares, que impelem o historiador a valer-se da sensibilidade e 

da imaginação.    

Enovelado às duas perspectivas assinaladas, os trabalhos com memórias, 

experiências e visões de mundo de homens e mulheres que povoam seus 

documentários eram indissociáveis do repensar cinematograficamente o conceito 

de sujeito (em sentido histórico e estético): o entendimento de que eles/elas, ao 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

320 
 

serem filmados, atribuíam múltiplos sentidos e significados às suas trajetórias 

durante as filmagens.  

Mesmo reconhecendo a troca desigual entre os sujeitos e o “poder” da 

câmera, Coutinho defendia o uso do termo “conversa” (menos formal), ao invés de 

“entrevista”, quando referia-se aos seus interlocutores – o que remete ao 

“dialogismo” e a “polifonia” abordados por Bakhtin (1986), outra de suas referências 

teóricas.Pois, à medida que os filmava e tecia diálogos, ele percebia esses sujeitos 

fazendo-se histórica e cotidianamente, partícipes de uma dinâmica cultural, em que 

o tempo é determinante e (in)determinado. 

Traço semelhante pode ser visto na micro-história de Ginzburg, posto que o 

historiador italiano – também um leitor do sócio linguista russo – apropriou-se de 

conceitos bakhtinianos, como “dialogismo”, “circularidade cultural” e “polifonia” para 

construir uma concepção de sujeitos históricos pautada na relação entre consciência 

e ação, liberdade e determinação, individual e coletivo, possibilidades e limites 

(sinais presentes nos documentários de Coutinho).  

Enfim, tomando por base reflexiva as contribuições da produção 

documentária de Coutinho em face de alguns elementos-chave do conhecimento 

micro-histórico em Ginzburg, nos perguntamos: é possível pensar os 

documentários do cineasta enquantomateriais qualitativos a práticas de ensinode 

História diferenciadas e problematizadoras?  

 

Coutinho, documentários, micro análise e ensino de História  

 

Cremos que sim. O diálogo aproximativo entre a obra de Carlo Ginzburg e a 

maneira peculiar de pensar/fazer documentários de Eduardo Coutinho permitem-

nos pensar, especialmente, na forçaética, estética e epistemológica das narrativas. 

Por este prisma, entendemos que os documentários de Coutinho podem auxiliar 

professores/as na (re)construção de saberes e na produção de (novas) maneiras de 

fazer e ensinar história.  
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Não faltam boas razões para defender tal afirmativa.  

Está longe de soar estranho ao profissional da área de história e mesmo ao 

espectador que aprecia e analisa a “sétima arte” as sensíveis relações entre cinema 

e história ou história e documentários. Falamos em outro texto (PAZIANI & 

PERINELLI NETO, 2015, p. 272) que tanto as produções acadêmicas quanto as não-

acadêmicas têm revelado o lugar proeminente assumido pelas tecnologias e 

linguagens no cotidiano de homens e mulheres em todo o globo, mas também uma 

explícita demanda pela produção de uma literatura que situe melhor os problemas 

teóricos e metodológicos (e estéticos) colocados pelo cinema e o audiovisual para a 

história e o ensino de história.  

Um conjunto diversode obras produzidas (também) nos últimos 25 anos 

tem promovido reflexões acerca da linguagem e da narrativa cinematográficas tanto 

em perspectivas epistemológicas, quanto estético-visuais, no sentido de explorar 

asrelações entre história e cinema (KORNIS, 1992; BERNARDET & RAMOS, 1994; 

NOVOA, FRESSATO & FEIGELSON, 2009; FERRO, 2010; ROSENSTONE, 2010; 

MORETTIN; NAPOLITANO & KORNIS, 2012). Outro conjunto de publicações, focado no 

uso pedagógico de filmes em situações de ensino-aprendizagem têm incentivado 

possibilidades de diálogo entre cinema e educação ou cinema e ensino de História 

(DUARTE, 2009; FONSECA, 2009; PERINELLI NETO & PAZIANI, 2012/2015; 

FRESQUET, 2013).  

Uma “pista” para o que questionamos anteriormente talvez se encontre, 

novamente, numa aproximação com Carlo Ginzburg. Recentemente, o historiador 

italiano permitiu-se falar de cinema/documentário. Em entrevista concedida a nós, 

deu-nos uma profícua (e surpreendente) resposta: 

 

O cinema (desde o cinema mudo, que era muito mais ousado em seus 

experimentos formais em relação ao sonoro) apresenta desafios 

narrativos... O projeto de Sergei Eisenstein de fazer um filme sobre O 

Capital, de Marx, sempre me fascinou. E naturalmente o historiador do 

século XXI encontrará material valioso para filmes de ficção como O 

Gabinete do Dr. Caligari ou filmes de propaganda, tais como O Triunfo da 
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Vontade, de Leni Riefenstahl: é preciso lê-los, um e outro, às avessas 

(como diria Walter Benjamin). Qual pode ser o equivalente 

cinematográfico de um ensaio histórico? Um documentário? Há algum 

tempo me questiono quanto à espontaneidade construída dos 

documentários. (GINZBURG, 2016, pp. 14-15). 

 

Ao que Coutinho, num diálogo imaginário com Ginzburg (ou conosco), 

problematizaria da seguinte forma – falando sobre fazer cinema no Brasil: 

 

Porque as pessoas que fazem cinema não se perguntam: até que ponto eu 

posso e devo usar essas imagens, até que ponto necessito de uma 

imagem ou não, até que ponto necessito desta imagem e deste som? E se 

quiser aprofundar isso, pode-se perguntar até que ponto deve ser feito 

cinema no Brasil, por que eu devo fazer cinema no Brasil... Até que ponto 

as pessoas vão continuar fazendo filmes sem se formularem essas 

perguntas? Usar porque é bonito, porque prova, porque ilustra, estas 

podem não ser razões criminosas, mas são razões más, e as pessoas 

precisam estar conscientes disso [...] No fundo é isso: as pessoas 

deveriam saber usar as imagens e os sons pensando por que estão 

fazendo isso [...] (LINS, 2004, p. 118) 

 

Na verdade, este diálogo entre textos (e seus respectivos contextos) parece 

materializar um esforço dialético de ensinar história através de práticas educativas 

que levem a cabo, de um lado, a tarefa de refletir sobre a “espontaneidade 

construída dos documentários”, na medida em que eles seriam os equivalentes 

cinematográficos dos ensaios históricos11, e, de outro, problematizar criticamente 

as razões dos usos do cinema e do audiovisual, com particular atenção para o 

domínio das imagens – no caso deste artigo, em práticas de ensino (e pesquisas 

escolares) de história. Em ambos, está (re)colocado o papel das narrativas como 

forma de produzir conhecimentos.  

Para pensar práticas de ensino de Históriaque também recoloquem as 

narrativas em seus projetos pedagógicos, é preciso admitir o caráter multifário do 

                                                           
11
 Entendemos por “ensaio histórico”, na trilha histórico-literária de Ginzburg, um modo específico de produzir conhecimento 

humano, que se pauta em critérios analíticos de liberdade, autonomia e abertura epistemológica em relação ao “Outro” 
(sujeitos, sociedades, contextos, períodos, objetos etc.).    
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universo fílmico em Coutinho. Ou seja, ele deve ser discernido (mais do que dividido) 

em diferentes contextos históricos de amadurecimento e consolidação de 

umatrajetória (que não esgotam sua produção), fundamentais para tornar tais 

práticas concretamente viáveis. É possível discernir, ao menos, quatro destes 

contextos elencados a partir de produções documentais de curta, média e longa 

metragem. Coutinho também se dedicou à filmes ficcionais, como ator, roteirista e 

diretor, mas não focalizaremos tais obras neste texto. Por intermédio das obras 

documentais éque faremos relações entre o cinema-documentário de Coutinho e 

práticas de ensino de história. 

 

QUADRO 1 – Produção fílmica documental de Eduardo Coutinho 

Contextos Filmes 

1 - Anos 70/80 “Seis Dias em Ouricuri”, “Teodorico, Imperador do Sertão” e “Cabra 

Marcado Pra Morrer” 

2 - Anos 80/90 “Santa Marta: Duas Semanas no Morro”, “Volta Redonda, Memorial 

da Greve” e “Boca de Lixo” “Fio da Memória” 

3 - Anos 90/2000 “Santo Forte”, “Edifício Máster”, “Babilônia 2000”, “Peões” e “O Fim 

e o Princípio” 

4 - Dos anos 2000 ao 

último filme 

“Jogo de Cena”, “Moscou”, “As Canções”, “Um dia na vida” e 

“Últimas Conversas” 

 

No contexto 01, encontramos uma produção fílmica de Coutinho que 

corresponde a uma fase de intensa (e rica) experiência pessoal e profissional 

juntoao campo documentário, em virtude de trabalhar como cinegrafista e produtor 

no programa “Globo Repórter” entre as décadas de 1970 e 1980.  

“Seis Dias em Ouricuri”, de 1976, seu primeiro documentário na emissora, 

caracterizou-se por um trabalho de investigação e pesquisa (e de experimentação 

com o uso da câmera) sobre a população pobre de uma cidade no sertão de 

Pernambuco, devastada pela seca e a fome. Já “Teodorico, Imperador do Sertão” 

(1978) partiu da experiência singular de um coronel numa localidade do interior do 

Rio Grande do Norte numa tentativa não apenas de filmar a vida, o cotidiano, o 

imaginário e as formas de dominação de um “atrasado” coronel num país que se 
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modernizava a “toque de caixa”, mas também, no campo estético-visual, 

experimentar novos modos de apreender/aprender os personagens filmados.  

Contudo, a sua mais importante obra documentária deste período – e, 

talvez, da atualidade – foi “Cabra Marcado Pra Morrer” (1984), uma produção 

originada entre 1962 e 1964 no contexto da “UNE Volante” (obra não somente 

interrompida pelo golpe, mas literalmente reprimida e quase destruída), retomada 

pelo cineasta quase vinte anos depois e produzida sob outra perspectiva 

cinematográfica. Este segundo “Cabra”, dos anos de 1980, já não era uma proposta 

de reconstrução das resistências e lutas de trabalhadores camponeses no Estado de 

Pernambuco e Paraíba, com foco na trajetória de vida e no assassinato do líder 

camponês João Pedro Teixeira, mas, como o próprio Coutinho reconheceu, “um 

filme dentro do filme”.  

Nele, o cineasta mesclou (sem ecletismo) fontes históricas, jogos de 

memória, experiências de câmera e formas narrativas variadas para compor uma 

estética fílmica única, na qual “presente” e “passado”, “memória” e “esquecimento”, 

“eu” e os “outros”, “dentro” e “fora”, “individual” e “social” mereceram um tratamento 

especial. O protagonismo não estava com João Pedro (ou um “tipo” camponês, 

característico do documentário “sociológico”), mas um conjunto multifacetado de 

protagonistas/personagens – destaque para a “arte do encontro” entre Elizabeth 

Teixeira (mulher do líder), seus filhos (vivendo em diferentes lugares) e Coutinho (e 

deste com sua própria história).    

Estes três documentários – com enfoque no último – são inestimáveis 

materiais audiovisuais para práticas micro analíticas de ensino de História. De um 

lado, porque carregam uma forte densidade histórica em sua abordagem temática e 

construção narrativa, relevantes em aulas nas quais o/a professor/a trabalhe 

relações entre o Brasil contemporâneo e os períodos colonial, imperial e parte do 

republicano (num excelente exercício dialético) mediadas pela vida e o cotidiano de 

diferentes sujeitos e escalas de análise. Trata-se, portanto, de rica oportunidade 

para abordar conteúdos específicos de história, sem descuidar de reflexões 
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igualmente caras, como as noções de tempo e de sujeito históricos (BITTENCOURT, 

2008; MONTEIRO et al, 2004). 

De outro, porque são obras cinematográficas que procuram (especialmente 

o “Cabra”) lançar mão de um expediente de (auto)crítica: (re)pensar o próprio 

processo de fazer cinema, através da preocupação com o uso da linguagem 

audiovisual, o tratamento estético das imagens, um conceito de narrativa enquanto 

modo (nunca absoluto) de conhecimento humano etc. Neste caso, a preocupação é a 

de não empregar o cinema apenas como fim, mas também como meio, daí a 

necessidade de promover reflexões sobre as características que o constituem como 

linguagem (DUARTE, 2009) e as distâncias e proximidades que guarda com a 

narrativa histórica (FERRO, 2010; ROSENSTONE, 2010; NOVOA, FRESSATO & 

FEIGELSON, 2009). 

Os documentários do contexto 02 são marcados por um período crítico na 

carreira cinematográfica de Coutinho – tanto do ponto de vista político, quanto 

financeiro. Tratam-se de produções de curta metragem de baixíssimo orçamento, 

indissociáveis de contextos maiores, representados pelas crises econômico-

financeiras e pelas tensões sociais e políticas vividas no país, entre a década de 1980 

e o início da de 1990. Uma marca da estética narrativa destes filmes é, de um lado, a 

captação dos sujeitos em suas singularidades e suas ações verbalizadas através do 

peso simbólico conferido à palavra e, de outro, a utilização de uma câmera “tensa” 

disposta a “envolver-se” diretamente com o movimento de pessoas nas ruas e 

outros espaços públicos urbanos.  

Em “Santa Marta” (1987), a proposta do cineasta consistiu em experenciar 

por duas semanas o cotidiano, os hábitos, os comportamentos, os sonhos e as 

reivindicações de moradores do morro Santa Marta (zona sul do Rio de Janeiro), 

bem como o complicado relacionamento da população pobre com a polícia. Já em 

“Volta Redonda, Memorial da Greve” (1989), Coutinho retoma seu engajamento 

político e certa militância de juventude e filma uma significativa greve decretada 

pelos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional e como o Estado procurou 

reprimir com truculência os grevistas. 
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Deste bloco, porém, destacamos o curta “Boca de Lixo” (1992). Este 

documentário procurou abordar as condições de vida e trabalho de várias pessoas e 

famílias pobres num dos “lixões” clandestinos até então existentes no Rio de Janeiro 

(desativados em 2011) – o vazadouro de Itaoca, que se localizava no município de 

São Gonçalo (RJ). Nele, o aparentemente anódino (filmar catadores de lixo) se 

transforma numa rica experiência de denúncia e crítica social, mas, principalmente, 

de valorização da alteridade, da humanização e da força do dito e não-dito.  

Uma das principais contribuições destes filmes para práticas micro 

analíticas de ensino de História, talvez seja o de pensar os sujeitos e suas 

ações/atividades (individuais e/ou coletivos) como matrizes interpretativas de 

experiências humanas singradas por peculiaridades históricas e socioculturais e os 

modos pelos quais tais sujeitos atribuem sentidos aos contextos específicos onde se 

constroem (e são construídos) e se determinam (e são determinados). Neste 

ínterim, tais filmes sensibilizam qualquer espectador/aluno para os debates sobre 

estigmatização e desigualdade social, condições de trabalho, criminalização de 

pessoas e movimentos sociais e a respeito da cidadania na história do Brasil 

contemporâneo, não obstante, ser a maioria dos personagens destes filmes: 

trabalhadores braçais, negros e favelados (FONSECA, 2009; BITTENCOURT, 2008; 

PINKY, 2009). 

Tais experiências moveram Coutinho a aprofundar no contexto 03 a ideia de 

que o documentário deveria se pautar por um profundo respeito ao Outro que se 

pretendia filmar, o que significava evitar filmagens com o intuito de se confirmar 

convicções a priori. Ao invés disso, dedicar-se-á a retratar o Outro na apresentação 

de sua cosmovisão, seu estilo de vida e suas estratégias sociais. Com base nisso é 

que seus documentários passaram a estar pautados na conversa indisciplinada, no 

fragmento da realidade, na importância do “instante da investigação”, na 

problematização da posição da câmera e na significância do silêncio (AVELLAR, 

2013, p.537-542), como prova “Santo Forte” (1999). De acordo com Bragança: 

 

[Em “Santo Forte”] narrar não é relatar o mundo como já-reconhecido, 

narrar é insurgir diante do enigma do real. E se propor com muita 
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delicadeza a deixar qualquer projeto monolítico de país, e Estado ou 

mesmo de cinematografia obediente a qualquer ambição de totalização de 

identidade cultural e psicológica de calças na mão (BRAGANÇA, 2013, p. 

549).  

 

Na sequência de “Santo Forte” (1999), Coutinho prosseguiu refinando os 

dispositivos de filmagem, ao dirigir os documentários: “Babilônia 2000” (2000); 

“Edifício Master” (2002); “Peões” (2004) e “O Fim e o Princípio” (2005). O que se viu 

nesta filmografia foi a construção de um estilo capaz de redefinir o sentido de 

documentário produzido no Brasil (LINS, 2004; OHATA, 2013; BEZERRA, 2014).  

Consuelo Lins e Claudia Mesquita (2008) sintetizaram tais características: a) 

A ênfase em “episódios fragmentários, personagens anônimos”; b) A promoção do 

“sujeito da experiência a posição do sujeito do discurso”; c) A aposta na “auto-

representação”; d) A observação dos “momentos banais, ordinários”; e) Além da 

adoção da ideia de que “cabe ao espectador a tarefa de estabelecer conexões entre 

os dados sensíveis que os filmes apresentam” e realidades humanas mais amplas. 

Percebe-se, então, nesta fase coutiniana uma maior proximidade com a já 

mencionada micro-história. Coutinho mais do que nunca se propõe a falar a partir 

de certos personagens e não a falar de certos personagens. Além disso, Coutinho 

problematiza com mais intensidade o estatuto de verdade, os mecanismos 

constituintes da narrativa que se propõe a abordar o real. Outras categorias 

investigativas são somadas à classe social, tais como identidade, etnia, sexualidade, 

gênero, religião e espacialidade. A verticalização do olhar (“preciso de uma prisão 

para filmar”, dirá Coutinho sobre um certo lugar) vem acompanhada de uma 

complexificação das investigações e problematizações, por meio das respostas do 

Outro com quem se conversa. 

Concebendo-se o ensino de história, como proposto por certos autores, 

deriva daí ricas oportunidades (FONSECA, 2009; BITTENCOURT, 2008). Novos 

personagens podem e devem ser retratados em sala, caso de mulheres, pobres, 

negros, jovens e homossexuais, fugindo-se, assim, de abordagens centradas no 

homem, branco e cristão. Experiências vislumbradas em certas trajetórias 
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individuais passam a configurar fios interpretativos para acessar o conjunto de 

valores que socialmente definem um grupo, a contar do passado e da oralidade. 

Situações cotidianas passam a ser enxergadas como prenhes de um tempo mais 

longo, a tensionar o presente, dotando-o de maior substancialidade histórica. 

Até seu falecimento, Coutinho ainda dirigiu “Jogo de Cena” (2007); “Moscou” 

(2009), “Um dia na vida” (2010), “Canções” (2011) e “Últimas conversas”, além de 

outros vídeos envolvendo o 30° aniversário de lançamento do “Cabra”12. Tais filmes 

não se desviaram das características do “estilo coutiniano”, mas as radicalizaram, 

levando alguns estudiosos a identificar neles uma nova fase: marcada por uma 

“posição mais cêntrica” do diretor, pela autonomia do discurso, pela incitação ao 

“desejo autobiográfico” (BERNARDET, 2013, p.627-635), assim como por “levar em 

conta o espectador e colocá-lo no centro de suas reflexões” (LINS, 2013, p. 375-388). 

Interlocuções com certos autores parecem se tornar mais agudas nos 

filmes do contexto 04. O diálogo com Walter Benjamim (2012) e suas reflexões sobre 

os conceitos de história e narrador, por exemplo. Preocupações com a memória, 

esquecimento e silêncio levados à cabo por estudiosos como Paul Ricouer (2007), 

igualmente despontam. Do mesmo modo, Coutinho parece entabular diálogo com 

Pierre Bourdieu (1997, 2007), especialmente suas ideias sobre entrevista como 

“exercício espiritual” e o poder da televisão. Num auto depoimento registrado em 

“Ultimas Conversas” (2015), Coutinho desabafa:  

 

[...] o que é que é memória, para uma pessoa de 16 ou 17 anos? Tão 

complicado sabe? Não é porque você não é da memória... do tempo deles! 

E daí eu queria fazer um troço [filme] sobre porquê se conversa!”. 

 

Neste sentido, as obras documentárias de Coutinho apresentam-se como 

um valioso aporte didático e prático nas aulas de história. Eles podem nos auxiliar a 

refletir e analisar as perspectivas de articulação entre narrativa cinematográfica, 

conhecimento micro-histórico e ensino de História.  

                                                           
12
 Tais filmes são: “A família de Elizabeth Teixeira” (2014) e “Sobreviventes de Galiléia” (2014). Consta que era projeto de 

Coutinho a promoção de filme/filmes em que revistaria personagens de seus documentários.   
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Considerações Finais 

 

Mesmo não sendo professor, nem pesquisador de História – no sentido lato 

do termo – as experiências e produções, as interfaces com outros domínios do 

saber humano e um modo tão peculiar de fazer cinema nos permitem afirmar que 

Eduardo Coutinho compreendeu a relevância do documentarista de “assumir a 

responsabilidade social e política com o momento vivido” e, por que não, os sujeitos 

que vivem/viveram os distintos “momentos” filmados por sua câmera. Mais ainda: 

de que é necessário conhecer o mundo (em sua contradição e ambivalência) para 

transformá-lo. 

Assim, uma das características primordiais, talvez, desta postura 

ética/estética do cineasta esteja relacionada ao fato de pensar a (e fazer da) câmera 

um elemento vital de problematização de temas e questões do tempo presente – do 

seu e dos sujeitos filmados – e de possibilitar para si próprio e para o “Outro”, no 

que ambos possuem de “objetiva” e “intensa” subjetividade, a condição de se 

tornarem “agentes” e “produtores” de conhecimentos.  

Tomando por base a proposta deste texto e, em particular, o valor do 

método indiciário e dos exercícios de microanálise em Ginzburg para interpretar os 

documentários de Coutinho, foi possível perscrutar os modos do cineasta pensar e 

sentir a relação da narrativa cinematográfica (micro-histórica?) com a polifonia de 

vozes (quase sempre inarmônicas) oriundas de indivíduos, grupos, classes ou 

comunidades com as quais promoveu “encontros”, “trocas”, “relações” 

profundamente humanas.  

Mas não apenas isso: ao dar proeminência à força (inesperada, 

imprevisível) do “encontro”, Coutinho conseguia refletir suas experiências e práticas 

fílmicas na mesma medida em que atribuía importância a sensibilidade da escuta e 

aos diálogos que entabulava com seus personagens. Em seus documentários, 

vemos a evidente carga dramática da palavra oralizada do “outro” enquanto “[...] 
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expressão original, uma maneira de fazer-se personagem, narrar, quando é dada 

ao sujeito a oportunidade de uma ação afirmativa” (XAVIER, 2004, p. 181). 

Em nosso entender, os documentários de Coutinho consistem em materiais 

didáticos capazes de tornar a História um conhecimento útil, crítico e transformador. 

Por esta razão, convidamos professores e estudantes a experimentar práticas de 

ensino de história renovadoras e corajosas que, sem descartar a ética denuncista e 

a crítica social, partam de reflexões e ações em escalas de (micro)análise que 

propiciem outras maneiras de aprender história. 

Instigante promotor de (criativas) rupturas com generalizações abstratas, 

conceitos apriorísticos, histórias sem experiências, verdades absolutas e até o 

estatuto “objetivista” da realidade filmada, Coutinho foi (e continua sendo) um marco 

imprescindível na história do documentário nacional e internacional.  
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Resumo: Quando a construção de conceitos científicos passa pelo viés da 

imagem, esta passa de um caráter simples ou ilustrativo, para um caráter 

integrador, concretizando os conceitos envolvidos. Este trabalho apresenta 

alternativas pedagógicas para o ensino e aprendizagem de conceitos biológicos, a 

partir do uso de imagens. As práticas pedagógicas foram implementadas com 

alunos da educação básica de uma escola pública do município de Londrina PR. 

Foram utilizados desenhos, vídeos, documentários, mapa conceitual e modelo 

tridimensional. Os alunos realizaram, com autonomia, as atividades propostas. Os 

resultados demonstram uma aprendizagem mais integrada aos temas 

apresentados, se opondo à uma proposta de ensino pontual contemporâneo, que 

afasta o conteúdo da esfera cotidiana do aluno. 

 

 Palavras-chaves: Imagem; ensino de biologia; alternativas pedagógicas; 
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Introdução 

 

A imagética é um aspecto amplamente abordado na educação devido à sua 

grande relação à apresentação de recursos multissensoriais. Em recursos didáticos 

modernos, visando uma maior aproximação dos estudantes ao conhecimento, 

práticas que envolvem o viés imagético estão sendo mais utilizadas. 

Há épocas que as imagens vinculadas ao ensino e aprendizagem tem deixado o 

posto de simples ilustração e assumiram, de fato, um posto de modelação e 

simulação dos conceitos teóricos que são elucidados durantes a sistematização do 

conteúdo teórico (OTERO, 2005, p.3). A utilização de imagens no ensino, portanto, não 

surge somente como um aspecto paradidático disponível ao professor, mas por 

conta de sua plena funcionalidade em trazer o conteúdo para a vivência do 

estudante, passa a ser um requisito essencial para o ensino. Dentro do ensino de 

ciências não se faz diferente, justamente porque o conteúdo das disciplinas de 

ciências, é por definição, resultante de pesquisas científicas, o que gera um caráter 

muito formal aos conteúdos. 

A função das imagens, tanto na construção como na representação dos conceitos 

científicos, tem sido estudada por educadores em ciências de forma ampla e sob 

uma variedade de perspectivas (Martins, 1997 e Martins et al., 2005).  

Em seu papel pedagógico, as imagens científicas fazem parte do cotidiano midiático, 

em um amplo espectro de objetos como jornais, revistas, reportagens, programas 

televisivos e cinema, abarcando variados suportes e formas representacionais 

(esquemas, fotografias, símbolos, animações computacionais, filmes, entre outras). 

Este trabalho desenvolvido por bolsistas do PIBID, visa analisar atividades 

implementadas para o ensino de conceitos acerca da biologia de formigas, através 

do uso de práticas pedagógicas envolvendo a plena utilização de imagética para a 

elucidação dos conteúdos. 

 

Referencial Teórico 
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A imagem é uma alternativa pedagógica ao educador na medida que ao 

utilizar-se de um recurso imagético para reforçar o conteúdo previamente 

explicado, o educador leva ao aluno a oportunidade de, ele mesmo, trazer o 

conhecimento para sua esfera de vivência, de certa forma, permitindo uma diferente 

interpretação de diversas relações presentes na mesma imagem. (OTERO, 2003, 

p.3). Em um âmbito de ensino voltado para crianças e pré-adolescentes, ou seja, 

que não possuem normalmente elevada capacidade de abstração de conhecimentos 

científicos, práticas pedagógicas envolvendo a utilização de imagens pode-se dar 

ainda substituindo alguma espécie de explicações teóricas, de maneira a se dar por 

um aprendizado mais sensível, e portanto de fácil entendimento. A utilização de 

imagens, bem como outros conteúdos lúdicos, leva o conhecimento do mundo como 

o mesmo de fato é, a representação imagética leva ao observador, uma 

representação clara e direta acerca do tema em questão.(OTERO, 2003, p.3) 

A vivência está integrada às relações socioculturais nas quais os estudantes estão 

imersos, portanto o trabalho contínuo de situar o conteúdo na vida do estudante se 

torna essencial. A partir da situação à que a mente do aluno foi previamente 

alocada, a sua capacidade de compreensão e a maneira com que o seu cérebro 

interpreta, reconhece estímulos, utiliza-se de oportunidades e lida com ideias é 

única. Todos esses fatores estão relacionados à variáveis que os alunos estão sob 

influência ao exercitar o aprendizado. (SEIDENBERG, 2013) No ensino utilizando 

imagética, portanto, não ocorre de maneira diferente, os alunos tem sua própria 

interpretação do saber, e a representação do mesmo está fundada na construção 

social que o aluno obteve ao longo de toda sua vida, ou seja, a vivência do aluno 

altera unicamente, pois cada estudante muito provavelmente teve seu convívio 

social diferente dos outros, o que gera a produção de uma representação exclusiva. 

Além da motivação para aprender e entender os conteúdos, todos esses fatores 

estão também envolvidos com a criação de diferentes lacunas de aprendizado - das 

quais o conhecimento prévio e a capacidade de progressão são grandes 

determinantes - que definem a progressão "contabilizável" de um indivíduo. 

(SEIDENBERG, 2013) Desta maneira, se os estudantes não recebem uma instrução 
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clara dos conteúdos, antes de tentar solucionar alguma problemática, muito 

provavelmente o seu ensino se torna defasado, visto que os alunos teriam 

disponíveis para a solução somente suas explicações baseadas em sua vivência, 

como já dito, que não são, no geral, conhecimento sistematizado. 

O trabalho com educação exercido atualmente está mais envolvido com a instalação 

de uma esfera de engajamento para o aprendizado e apreciação do conhecimento, 

de maneira que o professor em sala de aula não possui o foco na produção de 

habilidades específicas, mas sim na formação de uma ideia maior em relação ao 

conteúdo, relacionada à possibilidades de integração causa-efeito do conteúdo e sua 

importância, exemplos de aplicação e relação com diferentes áreas do 

conhecimento, promovendo maior interesse e compreensão de aspectos mais 

concretos no ensino. 

Esse tipo de ação, intimamente relacionado à um engajamento multissensorial e 

extensivo promove a progressão dos alunos tanto em habilidades quanto em 

compreensão. As ferramentas multissensoriais podem diminuir as lacunas de 

aprendizado conferindo autenticidade à aquisição de habilidade e conteúdo, 

reafirmando a necessidade da utilização de meio variados – dentre eles imagéticos - 

promovendo uma desburocratização do conhecimento. (SEIDENBERG, 2013) 

A multiplicidade de linguagens, utilizada no ensino de ciências, requer uma atenção 

particular, dado que alunos diferentes possuem capacidades e características 

diferentes. Um estudante nem sempre possui a mesma variedade de possibilidades 

de representação que outro, o que demonstra a importância e necessidade de um 

ensino que busca entender a multifatoriedade. (AGUILAR, 2007, p. 695) 

A utilização de recursos paradidáticos audiovisuais, como por exemplo vídeo 

documentários, é notoriamente uma prática que estimula os alunos a participarem 

da aula, à medida que exploram a sensibilidade dos alunos. Como também é 

possível que os elementos audiovisuais possam trazer para a exposição de 

conteúdo, uma contextualização variada do assunto. (SILVA, 2010, p.2) 

 

Metodologia 
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Foram utilizadas nas aulas, apresentações interativas do conteúdo, 

prendendo a atenção do estudante e aumentando sua atividade dentro de sala. 

Avaliações voltadas para a expressão imagética e interpretativa do aluno foram 

aplicadas, na tentativa de aprimorar o aprendizado do aluno 

A oficina foi realizada com alunos do 9° ano do ensino fundamental e 1° ano 

do ensino médio, com seis encontros apresentando alternativas pedagógicas para o 

ensino da biologia de formigas. A temática foi apresentada inicialmente através de 

explicações teóricas que no primeiro momento se deram por apresentar as 

condições dos insetos dentro do Filo Arthropoda, e sobre os insetos de maneira 

geral. Em um segundo encontro os alunos receberam explicações quanto às 

maneiras que podem ocorrer relações sociais dentre os insetos, e com isso, foram 

instruídos quanto ao funcionamento de uma colônia de formigas. Para facilitar o 

entendimento dos estudantes, os mesmos foram instruídos sobre algumas 

curiosidades acerca do tema através de vídeos de especialistas no assunto, como 

uma entrevista com o agrônomo Luis Carlos Forti que explicava o funcionamento 

geral de uma colônia de formigas, além de um vídeo explicativo sobre o voo nupcial 

destes animais. Nesta ocasião os alunos foram instruídos à produzir desenhos 

esquemáticos que representassem conceitos aprendidos, tanto na primeira aula, 

quanto na segunda a qual eles estavam participando, com enfoque nas diferentes 

castas de formigas de um mesmo formigueiro. 

No terceiro encontro, os alunos começaram a produção do terrário que 

posteriormente receberia a colônia de formigas, além de produzirem um mapa 

conceitual para revisão de conteúdos. O mapa deveria ter como marco inicial a 

palavra “Artrópodes”, e os alunos deveriam relacionar a partir da mesma o máximo 

de conceitos que tinham conhecimento, e claro, que se lembravam. 

No quarto encontro os alunos, sob a supervisão dos professores, coletaram 

as formigas de um formigueiro de saúvas nos arredores da escola. Os espécimes 

foram coletados e armazenados em garrafas pet até que os alunos voltassem à 

escola e as transferissem para o terrário preparado na aula anterior. Feita a 
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transferência, o terrário foi reservado até a próxima semana. 

Durante o quinto e último encontro o terrário foi aberto e analisado. Com a análise 

feita em conjunto, coletando as formigas, já mortas, e os resíduos deixados pelas 

mesmas, os alunos produziram um relatório manuscrito para sistematizar os 

conhecimentos que os mesmos desenvolveram ao longo de toda oficina. 

 

Apresentação dos Resultados e Discussão. 

 

Os desenhos foram feitos por duplas e abordaram a constituição de castas 

das formigas e suas respectivas funções, após a abordagem desse assunto em dois 

encontros, com imagens, vídeos e conteúdo teórico. Na figura 1 é possível observar 

que a dupla conseguiu separar os diferentes grupos das formigas e colocar suas 

funções dentro da colônia, também nota-se que se atentaram em desenhar a 

morfologia correta, quanto ao número de pernas e asas, diferenciando macho, 

fêmea, operárias e ainda mais além, diferenciando as últimas conforme função 

exercida. 
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Figura 1: Desenho feito pelos alunos. Fonte: Amanda Moreira, 2017. 

Conforme demonstra a Figura 2, a outra dupla também conseguiu 

diferenciar os diferentes tipos de formigas e representar suas funções. Nota-se que 

conseguiram assimilar o conteúdo apresentado, demonstrando no desenho de uma 

formiga soldado com um "laço" na cabeça na intenção de representar que esse tipo 

de formiga é fêmea, como lhes foi instruído em aula, correta colocação do conceito 

biológico e o número correto de asas. Ainda, pode-se ver essa relação trazido pelo 

aluno, do “laço”, como uma vulgarização do conhecimento científico para dentro do 

círculo de vivência, e portanto, da construção social a qual este aluno passou, onde o 

“laço” é relação direta à fêmeas. 
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Figura 2: Desenho feito pelos alunos. Fonte: Amanda Moreira, 2017 

Conforme expresso na figura 3, a dupla desenhou os diferentes tipos de 

formigas, bem como sua correta morfologia. Pode-se observar que as funções estão 

demonstradas no próprio desenho, como o cuidado dos fungos pelas jardineiras e o 

cuidado com as larvas pelas generalistas. No entanto, nota-se um equívoco 

conceitual ao se observar que os alunos teriam excluído as generalistas, jardineiras 

e soldados da condição de formigas operárias, sendo que esses são apenas 

desígnios mais específicos para operárias. 
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Figura 3: Desenho feito pelos alunos. Fonte: Amanda Moreira, 2017. 

 

Na atividade de construção do mapa conceitual os alunos demonstraram 

aptidão em relação ao conteúdo já apresentado, explorando conceitos como: o grupo 

aracnídeos como pertencente à artrópodes, castas e suas funções, relações dentro 

do formigueiro, morfologia das formigas e aspectos comportamentais como o vôo 

de núpcias e a morte dos indivíduos machos após o sexo. 
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Figura 4: Mapa conceitual feito pelos alunos. Fonte: Ephraim Luiz. 2017. 

 

Nas atividades escritas em forma de relatório, os estudantes apresentaram 

diferentes facetas e variados conceitos que representam bons resultados, 

atendendo à expectativas de compreensão de conceitos. 

Um dos relatórios apresentou a descrição detalhada dos processos realizados na 

construção do formigueiro: coleta, trabalho com os terrários. Em relação à análise 

houve grande variação de um relatório à outro - já que os alunos foram deixados 

livres para desenvolver hipóteses para cada “pista” coletada durante a escavação do 

formigueiro. 

Foram relatados pelos alunos rastros deixados ao longo da semana pelas 

interações entre seres vivos dentro do terrário. Presença de fungos, folhas com 

fungos, túneis profundos, formigas mortas, presença de nematóides foram 

observados pelos alunos. 

Pontos mais derivados de análise também puderam ser observados nos relatórios e 

foram fruto tanto de aspectos apresentados pelos professores quanto apresentados 

pelos alunos. Enumerando alguns aspectos: Túneis com 15 à 20 centímetros de 
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comprimento, evidenciando a atividade das operárias; a morte das formigas foi 

atribuída à baixa longevidade ou escassez de alimento; observação acerca do odor 

desagradável, causado pela decomposição dos corpos; as formigas poderiam ter se 

desenvolvido melhor caso houvesse a presença de uma formiga rainha, que pode 

desenvolver por si um formigueiro. 

 A respeito deste trabalho, pode-se inferir algumas colocações que 

dizem respeito à três capacidades observadas nos alunos: a capacidade de 

entendimento da morfologia dos animais, a capacidade de entendimento das 

funções dos indivíduos dentro da colônia e a capacidade de abstração do tema. 

De fato, os alunos demonstraram compreender, por excelência, a 

morfologia dos animais, dentro das limitações as quais implica um ensino a nível de 

educação básica. De maneira que conseguiram aprender e representar a 

quantidade de asas, a quantidade de pernas e a tagmatização das formigas de 

maneira correta. A utilização de desenhos esquemáticos, como pôde ser visto, serve 

de bom método para simulação e elucidação de um conteúdo desta modalidade, que 

visa exclusivamente o ensino de características estruturais, sem abstração quanto a 

funções, por exemplo. Embora alguns alunos notoriamente puderam representar 

muito mais do que simples características morfológicas, foram além, e 

representaram, à sua maneira, alguns conhecimentos certamente ligados ao seu 

próprio convívio social, como a representação do “laço” nas formigas operárias. 

Quanto às capacidades envolvidas ao entendimento do funcionamento da 

colônia, o que inclui essencialmente as funções dos indivíduos na mesma, os 

alunos, por meio do mapa conceitual, representaram com detalhes as funções de 

cada variedade de casta dentro da colônia, além de certas curiosidades que 

chamaram sua atenção durante a exposição teórica do conteúdo. 

A última capacidade, a de abstração do tema, é de fato a capacidade que 

merece mais atenção, pois durante esse ato de abstrair um tema, como o das 

funções das formigas, o aluno representa à sua maneira, representações sobre o 

conteúdo onde o estudante traz para a representação suas construções sociais, o 
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que sintetiza muitas vezes uma forma mais simples para ele de se entender o 

conhecimento, como as referências deste trabalho sugerem. 

 

Considerações Finais 

 

A construção de novas significações não é dependente de uma linguagem 

isolada, mas é o resultado da interação entre diversos sistemas de representação 

que incluem imagens, gráficos e diagramas. Nessa perspectiva, a aprendizagem de 

conceitos científicos implica em um desafio representacional nos diferentes 

contextos (KLEIN, 2011; 2012), como observado durante as práticas aqui 

desenvolvidas. 

A construção da oficina baseada em uma grade dinâmica com a interação 

de recursos possuiu variáveis intrínsecas. A progressão do conhecimento dos 

grupos foi trabalhada de um todo (artrópodes) se aproximando à insetos sociais - 

aspecto explorado na oficina. 

Este trabalho, portanto, confirma as proposições dos pesquisadores 

contemporâneos (como em OTERO, 2005) de maneira que os alunos aprenderam e 

representaram, de maneira satisfatória, os conteúdos propostos durante a oficina.  

Os autores deste trabalho acreditam que, de maneira geral, a oficina com 

estas estratégias, usando imagens dinâmicas, estática e mapas conceituais, é 

apresentada com uma alternativa pedagógica ao modo de ensino e aprendizagem 

da educação contemporânea, que tem utilizado quase que exclusivamente 

exposições teóricas de conteúdo, o que em nossa opinião, afasta os alunos da esfera 

de ensino, levando à uma educação desconexa. 
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O Livro ilustrado infantil – da palavra à imagem – 

uma reflexão sobre a imagem literária 
 

 

Patrícia PEREZ1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

   

O livro ilustrado é um tipo distinto de livro literário infantil, e nesse vetor de 

produção editorial os chamados livros de imagem ou como o termo que vamos 

seguir em toda discussão – livro-imagem – potencializam essa relação com a 

imagem e a ilustração. A proposta desta presente reflexão é fomentar o diálogo a 

respeito da importância da imagem como uma forma própria de produção e não 

meramente um apêndice do texto escrito. Sendo assim, discutiremos primeiro uma 

breve abordagem atual do livro ilustrado infantil, que possui a produção de texto e 

imagem relativizando principalmente com a importância da imagem. Mais adiante 

seguiremos para o livro-imagem onde não há a presença de palavras. Seguiremos 

nossa reflexão com a defesa do uso da imagem e/ou ilustração como forma 

narrativa, com seus aspectos singulares e contemporâneos. Comentaremos 

também sobre a importância da imagem na iniciação da alfabetização convencional. 

Fecharemos com um panorama geral editorial brasileiro sobre o livro-imagem e 

como o governo o inseriu como categoria no PNBE - Programa Nacional Biblioteca 

Escola e como está esse programa hoje (2017), no quadro atual da política e 

economia brasileira.  

 

Palavras-chaves: Imagem, livro-imagem infantil, ilustração 

 

 

 

                                                           
1
 Mestranda em Artes Visuais, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro na linha de pesquisa de Imagem e Cultura com 
orientação do Prof. Dr. Marcus Dohmann. 
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 Introdução 

 

O livro ilustrado é um tipo distinto de livro literário infantil, e nesse vetor de 

produção editorial veremos como os chamados livros de imagem ou como o termo 

que vamos seguir em toda discussão – livro-imagem, potencializam essa relação 

com a imagem e a ilustração. 

 A proposta desta presente reflexão é fomentar o diálogo a respeito da 

importância da imagem como uma forma própria de produção e não meramente um 

apêndice do texto escrito. Sendo assim, discutiremos primeiro uma breve 

abordagem atual do livro ilustrado infantil, que possui a produção texto e imagem 

relativizando principalmente com a importância da imagem. Mais adiante 

seguiremos para o livro-imagem onde não há a presença de texto literário. Tal 

abordagem se faz ainda tímida nos dias de hoje, como Peter Hunt observou “diante 

dessa diferença no modo de ler tanto o livro com ilustração como o livro ilustrado, a 

crítica e a teoria tem sido muito limitadas, tendendo a recorrer a chavões 

figurativos”.  

Seguiremos nossa reflexão com a defesa do uso da imagem e/ou ilustração 

como forma narrativa, com seus aspectos singulares e contemporâneos. 

Comentaremos também sobre a importância na iniciação da alfabetização 

convencional, como destaca Rui de Oliveira: 

 

Infelizmente priorizamos para as crianças, de forma até perversa, o 

aprendizado da leitura das palavras como atestado de alfabetização. Seria 

mais conveniente se, nas escolas de ensino fundamental, a iniciação à 

leitura das imagens precedesse a alfabetização convencional. (OLIVEIRA 

2008:29) 

 

Continuaremos com a abordagem sobre livro-imagem que é uma 

importante introdução às formas literárias já que não tem uma faixa etária 

convencional, embora seja pré alfabetização a mais indicada. Há na verdade a 
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possibilidade de múltiplas leituras, a participação de um narrador e também troca 

de narradores, trazendo a diversidade e a ampliação do imaginário. 

Nos transportaremos através da obra de Suzy Lee, em sua Trilogia da 

Margem, composta pelos livros Espelho (2003), Onda (2008) e Sombra (2010), 

publicados no Brasil pela Editora Cosac Naify. A autora é referência nesse tipo de 

livro ilustrado, tendo ganhado importantes prêmios dispostos ao livro infantil. 

Utilizaremos sua obra como exemplo de livro-imagem na nossa reflexão.  

Mostraremos alguns de seus posicionamentos a respeito da escolha de 

fazer um livro sem texto, destacando os aspectos contemporâneos intrínsecos neste 

tipo de obra.  

Há também uma pequena introdução a respeito de dupla audiência do livro, 

onde podemos encontrar temas que satisfazem tanto o público adulto quanto o 

infantil, mas por perspectivas diferentes. 

Fecharemos com um panorama geral editorial brasileiro sobre o livro-

imagem e como o governo o inseriu no PNBE - Programa Nacional Biblioteca Escola 

e como está esse programa hoje (2017), no quadro atual da política e economia 

brasileira. 

 

Livro ilustrado: produção texto e imagem uma discussão atual 

 

Como Sophie Van der Linden destaca, o livro ilustrado evoca duas 

linguagens: o texto e a imagem. Quando essas imagens propõem uma significação 

articulada ao texto, ou seja, não são redundantes a narrativa, a leitura do livro 

ilustrado solicita apreensão conjunta daquilo que está escrito e daquilo que é 

mostrado. 

De fato, Segundo Van der Linden, o livro ilustrado engloba vários gêneros 

pertencentes às categorias de literatura geral. Nele encontramos tantos contos de 

fada como histórias policiais ou poesia, assim, antes de elaborarmos acerca do livro 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

351 
 

ilustrado infantil, segue uma rápida definição de outros tipos de produções 

ilustradas. 

De modo genérico, segundo Rui de Oliveira, podemos dizer que ilustrar é 

informar, persuadir ou narrar através de imagens. Assim, podemos destacar três 

tipos fundamentais de ilustração: informativa, persuasiva e narrativa. 

 

Ilustração informativa 

 

É aquela que possui objetivo específico, deve ser lida literalmente, sem 

chances de ambiguidade na informação passada, podemos destacar os desenhos de 

botânica, ilustrações de livros de medicina e até manuais de aparelhos eletrônicos.  

 

Ilustração persuasiva 

 

Neste segmento nos referimos especificamente em ilustrações com cunho 

publicitário onde o papel é comunicar e convencer o consumo de algum produto. 

 

Ilustração narrativa 

 

Nossa análise se detém no estudo da importância desse tipo de ilustração, 

especificamente do livro infantil. Neste segmento a ilustração narrativa está sempre 

associada a um texto que pode ser literário ou musical. No entanto, ao afirmamos 

que a ilustração narrativa está associada ao texto, não significa que é uma mera 

tradução do texto, como Rui de Oliveira destaca, "a ilustração começa no ponto em 

que o alcance literário do texto termina, e vice-versa". 
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O casal de ilustradores Russos Olga Dugina e Andrej Dugin, tem essa 

característica marcante em seus trabalhos, suas ilustrações transcendem ao texto, 

trazendo um forte mundo paralelo
2
 ao imaginário, contextualizando a história e não 

apenas traduzindo-a. Exemplo da página a seguir do livro O Alfaiate Valente, obra na 

versão da autora Arnica Esterl (figura 1). 

 

 

Figura 1 

 

Partindo deste ponto, começaremos uma análise sobre o momento do livro 

ilustrado infantil, onde a imagem foi ganhando o seu espaço e importância 

gradativamente. Para Van der Linden, hoje ela revela sua exuberância pela 

multiplicação de estilos e pela diversidade das técnicas utilizadas. Os ilustradores 

exploram ao máximo as possibilidades de produzir sentido. 

 

Análises atuais 

 

                                                           
2
 O paralelismo está fortemente presente na obra do casal russo, nesse trecho o texto explica a captura de um porco selvagem, 
mas não descreve a criatura que o transporta e nem que estaria preso na pequena igreja, esse é apenas um exemplo dentre 
outras situações que os ilustradores inserem na composição. 
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Atualmente em países da Europa e nos Estados Unidos, a maioria dos 

estudos gerais sobre literatura infantil, dedicam um capítulo abordando o livro 

ilustrado, e se concentram apenas neles, como destacam as autoras Maria 

Nikolajeva e Carole Scott “quase nenhuma dessas análises enfoca a dinâmica do 

livro ilustrado, o modo como texto e a imagem, duas formas diferentes de 

comunicação, operam juntos para criar uma forma distinta de todas as demais”. Um 

ponto em comum desses estudos é considerá-los veículos educacionais, incluindo 

na pesquisa aspectos como socialização e a aquisição da linguagem. 

 

Palavra e Imagem 

 

Um texto literário infantil composto de palavras e imagens não perde seu 

sentido se existir somente o texto, a história permanece a mesma. Mas ao 

ilustrarmos ele pode ter seu sentido reforçado, contrariado, elevado ou seja 

transformado pela imagem, como Nikolajeva e Scott destacam: 

 

Uma narrativa verbal pode ser ilustrada por uma ou várias imagens. Com 

isso, ela se torna uma história ilustrada; em que as imagens são 

subordinadas as palavras. O mesmo texto pode ser ilustrado por 

diferentes artistas, que transmitem diferentes interpretações (muitas 

vezes contrárias a intenção original), mas a história continuará 

basicamente a mesma e pode ainda ser lida sem considerar as imagens. 

(SCOTT, NIKOLAJEVA 2011:23) 

 

Não podemos estabelecer uma ordem de leitura da imagem, ela é lida de 

maneira holística e o texto de forma linear, segundo Peter Hunt as palavras limitam 

o sentido, significados, enquanto as imagens possuem vários sentidos semiocultos. 

Houve um longo caminho até que a ilustração pudesse ganhar prestígio 

equivalente ao do texto. Até pelo menos a metade do século 20, as ilustrações das 

obras literárias infantis foram secundárias. O livro ilustrado, caracterizado pela 

concisão ou pela ausência de texto, não podia ser visto com seriedade em uma 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

354 
 

cultura que valorizava a palavra. Não é mais esse horizonte que se abre aos leitores 

de hoje, de qualquer idade.  

Em alguns casos, segundo Hunt, os livros podem ter a tentativa de fixar o 

texto, narrando de forma literal e tornando-se prosaico, pois mesmo que a imagem 

tente interpretar o texto, ainda assim podem cair em clichês visuais, como ele 

observa "mas a interpretação pode ser insípida ou ajustar-se a estereótipos visuais 

de forma ou cor ou padrões visuais-verbais comerciais/populares". 

Passemos para o extremo oposto: imagens sem palavras. O livro-imagem 

pode transmitir todos os códigos visuais e narrar a história, na verdade, abrindo 

várias interpretações. Tudo no livro imagem deve ser considerado como parte da 

história, como observa o autor e ilustrador Odilon Moraes no artigo para o site 

Educar para crescer, editora Abril, 2014 “o autor constrói tudo, planeja todos os 

detalhes. Os elementos não são gratuitos, se você investigar, vai achar um sentido 

para eles” . 

Segundo o artigo de Laura Aguiar, para o site Revista Educação o livro-

imagem não é, em si, uma novidade: 

 

Encontram-se antepassados seus nos séculos 18 e 19. O livro inclinado e 

O livro do foguete , de Peter Newell, exemplos de interação entre conteúdo 

e suporte, foram publicados pela primeira vez em 1910 e 1912, 

respectivamente; Maurice Sendak lançou Onde vivem os monstros , um 

dos clássicos do gênero, em 1963. No Brasil, Ziraldo publicou o famoso 

Flicts em 1969; em 1976, foi a vez de Juarez Machado apresentar o seu Ida 

e volta , e desde a década de 1980 Eva Furnari e Ângela-Lago vêm 

produzindo  livros com pouco ou  nenhum texto. (AGUIAR, 2014). 

 

O livro-imagem desafia o leitor a investigar outros elementos da sua 

narrativa, como Nikolajeva e Scott analisam “essa tensão alerta o leitor para 

interação inerente aos livros ilustrados entre a narrativa linear normalmente 

apresentada no texto e o aparente aspecto estático das imagens, e argumenta em 

favor de uma reavaliação de sua interação". O Ilustrador não é mais chamado para 
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prover as ilustrações de um texto e sim ter o mesmo peso do autor da obra. Ele é o 

único autor. 

Não apenas o uso de códigos visuais, mas a rapidez e a fragmentação das 

narrativas, a simultaneidade de ações, a metalinguagem – recursos típicos de 

grande parte dos atuais livros-imagem parecem vir ao encontro dos interesses de 

crianças acostumadas ao universo visual e interativo das animações, da internet e 

dos games. O mercado editorial, assim, a um só tempo responde à demanda dessa 

“nova criança” e ajuda a forjá-la. 

O livro-imagem pode mostrar diferentes graus de sofisticação, já que 

demanda que o leitor/espectador verbalize a história. O livro-imagem necessita de 

uma sequencialidade apurada e bem estruturada, como destaca Uri Shulevitz “para 

um livro-imagem ser entendido pelas crianças, você deve saber se comunicar 

claramente”. A autora e ilustradora sul coreana Suzy lee contesta essa exigência, 

pois ela acha importante existir lacunas a serem preenchidas pela imaginação das 

crianças e instigá-las, como disse no trecho do seu livro Trilogia da Margem:  

 

Um livro ilustrado bem-sucedido deixa espaço para o leitor imaginar; um 

livro ilustrado frustrante não deixa espaço para o leitor imaginar; um livro 

ilustrado frustrante não deixa espaço nenhum e está inteiramente cheio 

de imagens de um artista sem imaginação. (LEE, 2012:146) 

 

A seguir o quadro (quadro 1) demonstrativo dos outros tipos de livros 

ilustrados que estão entre os dois espectros desenvolvido pelas autoras Nikolajeva e 

Scott, tais tipos não abordaremos nesse diálogo. 

 

PALAVRA 

texto narrativo texto não narrativo 

texto narrativo com poucas ilustrações Livro de lâminas (Abecedário, poesia 

ilustrada, livro com ilustração não 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

356 
 

ficcional) 

texto narrativo com pelo menos uma 

imagem por página dupla (não é 

dependente da imagem) 

 

livro ilustrado simétrico (duas narrativas mutuamente redundantes) 

livro ilustrado complementar (palavra e imagem preenchem uma lacuna da outra) 

livro ilustrado “expansivo” ou reforçador” (a narrativa visual apoia a verbal, a 

narrativa verbal depende da visual) 

livro ilustrado de contraponto (duas narrativas mutuamente dependentes) 

livro ilustrado “siléptico” (com ou sem palavras) (duas narrativas mutuamente 

dependentes entre si) 

narrativa de imagens sem palavras 

(sequencial) 

 

livro-imagem ou livro de imagem livro demonstrativo (não narrativo, não 

sequencial 

IMAGEM 

 

Quadro 1 - espectro criado pelas autoras Maria Nikolajeva e Carole Scott, mostra os tipos de livros e narrativas 

entre os que contêm somente texto e o outro extremo composto somente por imagens 

 

Educação do olhar 

 

Através da leitura de imagens o imaginário infantil pode ser enriquecido 

com a contribuição artística, referências visuais e códigos dos autores/ilustradores. 

Tal produção se deve ao rebuscado caminho que buscam no intuito de também – às 

vezes – cativar o público adulto, segundo Peter Hunt há de ter um cuidado para não 

se fazer juízo de valor, pois infinitas são as possibilidades de criação, seja códigos 
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de posição, tamanho, retornos decrescentes (mais de uma vez na página), 

perspectiva, enquadramento, linha e capilaridade, além de cor. Todos esses códigos 

podem ser simbólicos, alusivos e referenciais. Um exemplo disso é aproximar a 

criança do universo da arte sem ela se dar conta disso. Podendo lembrar mais para 

frente quando ter contato com tais obras e outras referências que os ilustradores 

inserem. Voltando ao trabalho dos ilustradores Olga Dugina e Andrej Dugin 

podemos observar na ilustração (figura 2) a seguir um exemplo disso: 

 

 

Figura 2 - Página dupla do livro O Alfaiate Valente 
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Figura 3 - Detalhe da Torre de Babel ao fundo da ilustração 

 

 

Figura 4 - Torre de Babel do Pintor Pieter Bruegel 
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Podemos observar como os autores/ilustradores utilizam a arte para 

acrescentar ao universo de sua obra um enriquecedor poder ao imaginário. Este 

exemplo (figura 2) o detalhe da Torre de Babel (figura 3) os autores claramente 

utilizaram (se inspiraram/referenciam) na obra de Pieter Bruegel (figura 4) para 

contextualizar a composição trazendo a criança ou até mesmo o adulto a ter um 

contato indireto com esse tipo de obra artística. Sobre essa prática Peter Hunt 

observa: 

 

Pode se dizer piamente que não deveríamos limitar as crianças; mas, da 

mesma forma, para não as limitar, precisamos de certa avaliação sobre 

aquilo para que as estamos liberando [...] muitas vezes são os livros 

ilustrados a primeira introdução da criança à arte e à literatura [...]. 

(HUNT, 2010:243) 

 

Para completar, há ainda emocionalidade, como destaca Rui de Oliveira, 

que está acima dos juízos cognitivos, a compreensão ampla da imagem não se 

realiza unicamente na expressão técnica e cognitiva da obra, ele observa "o primeiro 

estágio para a ilustração participar da experiência espiritual do pequeno leitor é o 

prazer de ver – o sentimento de estar diante de uma imagem reveladora de algo que 

já viu ou passou a descobrir, ou imaginou que um dia chegaria a ver" (OLIVEIRA, 

2008:122). 

 

Livro-imagem 

 

Como mencionado anteriormente, o livro-imagem é uma importante 

introdução às formas literárias, não tem uma faixa etária convencional, embora seja 

a pré alfabetização a mais indicada, há a possibilidade de múltiplas leituras, a 

participação de um narrador para verbalizar a história e também troca de 

narradores (o adulto e a criança podem inverter os papéis). Possibilita a diversidade 

e a ampliação do imaginário. 
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O livro-imagem se aproxima muito do cinema e dos quadrinhos, por sua 

característica de sequencialidade, trazendo uma importância para as páginas duplas 

do livro. Para Sophie Van der Linden, o recurso da sequencialidade se impõe como 

uma ferramenta à disposição dos criadores de livros ilustrados que não hesitam em 

recorrer a ela de acordo com suas necessidades.  

A autora das obras Espelho, Onda, Sombra (livros-imagem posteriormente 

chamados de Trilogia da Margem), Suzy Lee, aponta para um cuidado especial com 

a sequencialidade, "os livros-imagem correm o risco de se tornar demasiado lógicos 

ou explanatórios quando recheados da ansiedade de que o leitor possa perder o fio 

da história sem a ajuda de palavras". (LEE, 2012: 146). 

A obra da autora Suzy Lee se diferencia de alguns livros-imagem que os 

editores estão mais acostumados. 

 

Algumas histórias me chegam primeiro como imagens. Inclusive, há 

momentos em que apenas adiciono histórias às imagens específicas que 

gosto de usar. Em alguns momentos, penso que contar histórias pode ser 

uma desculpa para espalhar imagens. (LEE, 2012: 143) 

 

Algumas pessoas questionaram Suzy Lee porque a exclusão das palavras 

(do texto) de sua obra, a autora defende que não houve exclusão: 

 

Não omiti as palavras que já estavam escritas, nem decidi criar um livro 

sem palavras quando iniciei o projeto. Se o livro tem ou não palavras, não 

é o primeiro ponto considerado quando faço um livro ilustrado. Meu 

interesse principal  é de expressar da melhor maneira uma idéia. (LEE, 

2012:143) 

 

A seguir a sequência da abertura do livro Onda (figuras 5,6,7), a história 

segue uma sequência ao virar da página, sem muitos detalhes, como ela destaca. 
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Figura 5 - Onda (2008) 

 

Figura 6 - Onda (2008) 
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Figura 7 - Onda (2008)3 

 

Alguns conceituados estudiosos brasileiros escreveram sobre o tema, no 

livro Ilustração do Livro Infantil (1998), o autor Luís Camargo dedica um capítulo 

sobre o livro-imagem, que traz uma denominação que até hoje é usada por outros 

estudiosos que se debruçam sobre este tipo de livro infantil: “livros de imagem são 

livros sem texto. As imagens é que contam a história” (CAMARGO, 1995:70). 

O livro-imagem vem ganhando espaço gradativamente nas edições 

brasileiras, autores/ilustradores premiados como a pioneira Angela Lago, e os mais 

atuais Fernando Vilela e Odilon Moraes, se destacam nessa modalidade e também 

contribuem com reflexões a respeito da produção, concepção e discussão sobre 

seus trabalhos. Odilon em entrevista para a revista Literartes da USP, destaca que 

no Brasil o livro-imagem demorou para ser reconhecido como um gênero, e que na 

Europa o livro ilustrado com narrativa própria, ganhou esse status por volta dos 

anos de 1960. 

                                                           
3
 Nessa obra da autora Suzy Lee, Onda, e nas outras Espelho e Sombra, um ponto em comum é o uso da margem interna do 
livro para participar da história. Na figura 7, a onda não ultrapassa a margem. 
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A autora Angela Lago, é a autora considerada no Brasil, inovadora na 

relação texto, imagem e narrativas, Odilon destaca que ela teve seu trabalho 

transformado quando entrou em contato com o livro de Maurice Sendak, autor que 

revolucionou com sua narrativa ilustrada destacada pela relação com o suporte 

livro, Odilon comenta: 

 

[...] o livro Onde Vivem os Monstros de Maurice Sendak, sua forma de 

pensar a ilustração mudou. E esse livro é um marco na história da 

ilustração infantil exatamente por isso, pelo modo como a imagem e o 

texto se espalham sobre o suporte, o enquadramento, a escolha de ter 

páginas mudas e outras ter texto, a medida que a fantasia do menino 

chega os enquadramentos vão aumentando até a página sangrar. Esse 

livro é um marco do aproveitamento do suporte como algo que constrói e 

conta coisas no objeto, não na palavra nem no texto. (figura8) 
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Figura 8 - Sequência do enquadramento das páginas do livro Onde Vivem os Monstros - 

Maurice Sendak (1963) 

 

Outro autor e ilustrador importante nas edições brasileiras, Fernando Vilela, 

em entrevista à Folha de São Paulo, destacou "O ilustrador hoje é um mestre da arte 

narrativa. Não deixa de ser um autor que escreve com imagens". Ele observa que no 

Brasil, especificamente, o livro ilustrado tomou caminhos muito experimentais, com 

identidade própria, apropriando-se de elementos estéticos indígenas, afro-

brasileiros, da gravura do cordel. A ilustração ganhou o estatuto de arte 

contemporânea. 
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Outro fator relevante dessa importância que o livro-imagem vem adquirindo 

no Brasil foi a entrada dessa categoria de livro ilustrado nas compras 

governamentais de livro, pelo Programa Nacional Biblioteca Escola, que falaremos 

mais adiante. 

 

Recepção do livro-imagem – dupla audiência 

 

A interação com o livro ilustrado infantil pode ser feita também por adultos, 

além de serem mediadores, também podem ser apreciadores de obras mais 

sofisticadas. Carole Scott e Maria Nikolajeva apontam "muitos livros ilustrados são 

claramente destinados a crianças pequenas e adultos sofisticados, comunicando-se 

em diversos níveis com ambos os públicos". As histórias possuem o ponto de vista 

tanto da criança, que presta atenção naquilo que o autor/ilustrador a conduziu a 

seguir, quando do adulto, que presta a atenção em outras perspectivas 

apresentadas. 

A Trilogia da Margem de Suzy Lee, por exemplo, é indicada para crianças 

na idade pré escolar, mas não tem um público fixo, sendo classificada para 'todas as 

idades'. Conquistando grande parte do público adulto, como observa Lee no seu 

relato pessoal acerca de seu processo criativo no livro Trilogia da Margem, da 

Editora Cosac Naify. 

 

Avanço e retrocesso 

 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) instituído pelo Ministério 

da Educação em 1997, tem o objetivo de prover as escolas das redes federal, 

estadual e municipal o fornecimento de obras e materiais de apoio à prática da 

educação básica.  
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As Editoras especializadas em literatura infanto-juvenil participam desta 

convocatória e as que tiverem suas obras selecionadas tem a garantia de 

fornecimento dessas obras para o governo com tiragem de milhares, garantindo um 

retorno financeiro considerável.  

Em 2005, o Programa incluiu nos seus editais a categoria “livros de 

imagem” entre as obras que seleciona, um importante avanço para essa 

modalidade de livro ilustrado. Isso mostra o espaço que esse tipo de livro vem 

adquirindo como importante ferramenta educacional. O fato contribuiu 

significativamente para o incremento da edição de livros ilustrados de alta qualidade 

no Brasil. Certamente, a inclusão da categoria foi também um reflexo de um 

movimento editorial que já vinha acontecendo, numa via de mão dupla. Podemos 

relacionar o crescimento desse segmento à emersão de novas gerações nascidas e 

formadas sob o império da imagem. 

Infelizmente, o programa do governo parou de comprar a produção de 

livros infantis para fornecimento das escolas, principalmente por causa da crise 

política que se instaurou no país, gerando a crise financeira. Bruno Molinero, em 

artigo escrito para Folha de São Paulo, destaca "Isso porque, principalmente a partir 

de 2015, as compras governamentais para abastecer bibliotecas e escolas 

minguaram nas esferas federal, estadual e municipal — até quase desaparecerem 

com a crise econômica em que o país mergulhou". 

Sendo assim, esse foi mais uns dos programas descontinuados, em mais 

um dos retrocessos e recessões que o país vem enfrentando. 

 

Conclusão 

 

Em alguns momentos da história da imagem, ora ela era dita como única 

forma de expressar o quê não poderia ser verbalizado ou ora ela não poderia passar 

a verdade, pois era imprecisa, ou profana. Esses momentos dicotômicos debatidos 

por historiadores, filósofos, a igreja ou artistas mostram a instabilidade e a força 
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que uma imagem pode demonstrar e provocar frente as palavras, ações, crenças e 

culturas. A sua importância como evidência histórica é defendida por historiadores 

como Jacob Burckhardt e Aby Warburg, em que ambos, segundo Peter Burke, 

tentaram produzir uma história cultural baseada tanto em imagens quanto em texto. 

Portanto, esse debate imagem versus palavra e oralidade, acompanham a história 

da humanidade desde o começo em que o homem tenta se comunicar ou expressar 

suas relações com o mundo. 

No recorte temático desta reflexão, podemos concluir que hoje, a imagem 

está novamente ganhando essa batalha e gradativamente sendo reconhecida como 

ferramenta educacional, pedagógica e fonte de conhecimento, no artigo Livro de 

imagem: As Múltiplas Leituras de Teóricos Brasileiros, de Maria Laura Pozzobon 

Spengler a autora destaca alguns pontos levantados por autores brasileiros como 

Lúcia Pimentel Góes em Olhar de Descoberta. Spengler observa: 

 

o livro que traz múltiplas linguagens, fugindo da tradicional linguagem 

verbal, ao livro é acrescentado a ilustração, este novo objeto traz consigo a 

necessidade da ressignificação do olhar do leitor para apreender e 

compreender o mundo de estímulos visuais, especialmente pictóricos que 

o cerca. (SPENGLER, 2012: 3) 

 

No segmento literário infantil, a importância do livro-imagem vem 

crescendo e as editoras enxergam em sua produção uma forma de contrabalançar 

com a sedução tecnológica dos e-books e a interatividade digital. A crítica literária 

tem debatido a respeito, segundo Spengler, o livro-imagem vem ganhando espaço 

nas pesquisas que envolvem a Literatura Infantil no Brasil, a autora conclui da 

seguinte forma: 

 

[...] especialmente nos últimos anos, isso se dá pela necessidade de 

nomear este gênero literário, já que apresenta ainda como uma literatura 

sem nome, isso se percebe nas diversas denominações que o livro de 

imagem recebe nas diferentes pesquisas realizadas. Mas ainda sim, 

percebe-se crescente valor que o livro de imagem vem adquirindo nas 

pesquisas relacionadas à literatura para crianças. (SPENGLER, 2012:7) 
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Portanto, hoje, podemos concluir que estamos em um processo de 

crescente amadurecimento da análise de todas as possibilidades que a imagem 

literária pode oferecer nas várias categorias ilustradas de livros infantis, 

principalmente nas quais a narrativa é somente formada por imagens. 
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Leitura de texto não-verbal: o curta-metragem 

 Ilha das Flores 
 

Flávio Luis Freire RODRIGUES1 

(UEL) 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é refletir sobre o uso de filme em sala de 

aula. Defende-se, a princípio, o uso de curtas-metragens e não de longas, como 

material didático. Como recurso que condensa várias linguagens, o cinema pode ser 

uma ferramenta útil que possibilita reflexão crítica e social, mas também viso-

textual. Para isso, levantam-se alguns critérios para a escolha de filmes antes de 

levá-los para exibição em sala, além de propor uma leitura crítica, apontando os 

obstáculos e categorias de análise. O curta escolhido para isso é Ilha das Flores, de 

Jorge Furtado. Sua temática social e a inteligente montagem renderam-lhe 

inúmeros prêmios que o mantém ainda extremamente atual (embora seja de 1988) 

e rico, cujos limites de interpretação, com certeza, não se encerram nesta análise. 

Um aspecto de importância no recorte feito neste artigo é o papel da narração que, 

neste curta, em especial, é responsável pela condução da argumentatividade do 

texto, de forma a não deixar brechas que permitam ao espectador fugir da leitura 

proposta.  

 

Palavras-chave: Curta-metragem, Análise linguística, Material didático.  

 

Aprendemos as palavras para melhorar o olhar.  

Rubem Alves  

 

Prólogo  

 

                                                           
1 Professor do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina, Doutor em Estudos da 
Linguagem.  
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A escolha de filmes como objeto de resenha partiu da necessidade de 

adequação do projeto de doutorado ao contexto de aplicação da pesquisa. A 

princípio, a intenção era utilizar a literatura como objeto a ser resenhado, visto que 

os alunos precisam adquirir o hábito e gosto pela leitura, devendo ler algumas 

obras para o vestibular etc, tudo isso motivaria os alunos a lerem um livro para a 

produção da resenha. Mas, e se isso não acontecesse? Se eles simplesmente 

optassem por não ler o livro? A fim de evitar problemas os meus sujeitos de 

pesquisa, optei por filme, um objeto sobre o qual teria mais controle e que 

despertaria o interesse dos alunos em assistir e escrever. Em outra situação que 

não a da tese, poderia propor o trabalho a partir de livros.   

Por cinco anos participei, em universidade que ministrava aula, do projeto 

Cinema em Sala de Aula. Nele, projetávamos um filme escolhido e analisado 

normalmente por dois professores, ao que se seguia uma discussão com os alunos, 

a partir de um roteiro pré-definido pelos professores analistas. A cada ano, um 

tema era escolhido. Dentre os filmes já exibidos, temos brasileiros como O cheiro do 

ralo (Heitor Dhalia, 2006) e Os narradores de Javé (Eliane Caffé, 2003), dentre os 

estrangeiros, Crash – no limite (Crash, Paul Haggis, 2004) As horas (The Hours, 

Stephen Daudri, 2002), Meu pé esquerdo (My left foot, Jim Sheridan, 1989), My fair 

lady (My fair lady, George Cukor, 1964), Farenheit 451 (Farenheit 451, François 

Truffaut, 1966) e outros. A ideia do projeto era discutir e pensar em possibilidades de 

trabalho com este tipo de texto em sala de aula, ótima ferramenta didática, porém 

pouco explorada com os alunos de Letras, futuros professores. Mostra disso é a 

pouca bibliografia existente sobre o assunto. Particularmente, creio que os filmes 

são ótimos objetos de discussão e análise para a sala de aula, principalmente os 

curtas-metragens, que, por serem curtos, permitem projeção e discussão na 

mesma aula, o que não acontece com a maioria dos filmes, os longas-metragens.  

 

Uso do cinema em sala de aula  
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Mas retornando à necessidade de leitura, como dito acima, o texto fílmico se 

apresenta como objeto ímpar, uma vez que congrega a linguagem verbal, visual e 

sonora simultaneamente, tal e qual grande parte da leitura a que os alunos estão 

expostos como filmes, desenhos animados, vídeogame, propaganda, os disponíveis 

na internet etc (o que a semiótica denomina de semiótica sincrética, conjunção das 

semióticas verbal e plástica). Essa interação com as novas linguagens pode ser a 

porta de entrada para o mundo da leitura na sala de aula, inclusive na detecção de 

como crianças e jovens têm construído suas representações sobre a realidade em 

que vivem:  

 

as práticas de leitura realizadas na escola podem responder de modos 

diferentes a essa realidade: podem contribuir para a desigualdade, em 

função dos valor dos materiais escritos oferecidos aos alunos; ou podem 

contribuir para diminuir essa desigualdade ao oferecer aos alunos a 

possibilidade de terem acesso aos materiais escritos valorizados 

socialmente, e desenvolverem, com base nesses materiais, as práticas 

sociais consideradas legítimas em uma sociedade letrada (PIETRI, 2007, p. 

12). 

 

Além disso, toda essa riqueza de informações não afasta o indivíduo do 

mundo da fantasia, da magia, como provam os grandes sucessos de filmes como 

Harry Potter, Crepúsculo e outros semelhantes. Um pressuposto que não se pode 

abandonar é que, como lembra Cortela (2009), nossos estudantes, nascidos após a 

década de 90, não passaram pelos momentos históricos vividos por nós 

professores, como a inflação, guerra fria, Airton Senna, muitos nem sequer sabem 

sobre a ditadura brasileira ou o holocausto. Por outro lado, são “netnatos”, porque 

nascem em ambiente virtual e tecnológico. A tecnologia não lhes é estranha, como 

para a maioria de nós, que tem, por exemplo, dificuldade de programar hora no 

celular.  

Embora nossa sociedade esteja fortemente vinculada à escrita, produzimos 

e reproduzimos bens simbólicos codificados nas mais diversas formas que mantém 

relação entre si, numa ampla rede de sentidos ou semiose cultural. Portanto, 
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“colocar imagem e escrita em campos opostos e excludentes é, no mínimo, 

ingenuidade, já que, mesmo à nossa revelia, tais códigos se encontram em 

constante interação” (WALTY; FONSECA; CURY, 2006, p.90). As autoras (2006) 

lembram o exemplo do entrelaçamento entre imagem e palavra no curta-metragem 

Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Nele, há sobreposição do verbal e não verbal 

alternadamente, ora em conjunção, ora em disjunção.  

Outro fator de suma importância nesta discussão é a alfabetização visual, 

uma vez que o filme prescinde de uma compreensão dos significados construídos 

pelo texto, tanto nas imagens e sons quanto na representação do mundo, como 

produto de uma subjetividade, de um olhar sobre o mundo: “as imagens 

representadas não são neutras, trazendo em seu interior não só a representação do 

objeto real, mas também apontado como esse objeto deve ser apreendido, impondo, 

dessa forma, uma dada leitura” (NAGAMINI, 2006, p.100). É a escola a responsável 

por abrir espaços para a recepção crítica dos diversos códigos, permitindo não só o 

acesso a tais objetos, mas a leituras diversas sobre os mesmos, fator fundamental 

de inserção político-social do indivíduo por meio da pedagogia do olhar.   

Assim como não é possível pensar em aluno e escola no singular, mas em 

alunos e escolas, é preciso pensar em leituras, visto a pluralidade de textos e 

visões. Walty, Fonseca e Cury postulam que:  

 

a diversidade de imagens não significa por si só riqueza de sentidos, já 

que, num mundo globalizado, as imagens, embora sendo muitas, podem 

tornar-se iguais, repetitivas, previsíveis. A repetição homogeneizadora 

pode levar ao seu esvaziamento e consequente amortecimento da 

consciência crítica do leitor (2006, p. 89). 

 

Nem é preciso retomar o discurso de que nossa sociedade não é leitora. 

Somos um povo muito falante, mas pouco leitor. Não se podem ignorar os materiais 

que circulam socialmente, reafirmando a primazia da escrita. Se por um lado, é por 

meio destes instrumentos que pode vir a cidadania, vozes como Levi-Strauss (2000) 

afirmam que a função primária da escrita é a de dominação. Em uma sociedade 
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desigual como a nossa, faz-se necessário assumir tal prática como libertadora. É 

pelo uso dos mesmos meios de alienação que pode dar-se a libertação. 

Nagamini (2006, p. 103) chama a atenção ainda para o fato de que, como 

consumidor em potencial e voraz, a criança - e eu ampliaria o raciocínio aos jovens 

também - tem um papel muito importante na circulação do capital e que por isso 

mesmo precisam do trabalho do adulto crítico para romper com essa posição e 

construir sua cidadania: 

 

as regras de comportamento, que antes tinham apenas um caráter moral 

e social, agora dizem respeito também a uma forma de consumir, 

estabelecendo fatores de identificação. A criança se reconhece muito mais 

pelo “ter” do que pelo “ser” (NAGAMINI, 2006, p. 103; grifos da autora). 

   

Em uma das poucas obras que discute o uso do cinema em sala de aula, 

Napolitano (2008) afirma que não é o uso do cinema ou de qualquer recurso didático 

“agradável” que resolverá a crise vivida pela educação. Segundo o autor: 

 

é preciso que a atividade escolar com o cinema vá além da experiência 

cotidiana, porém, sem negá-la. A diferença é que a escola, tendo o 

professor como mediador, deve propor leituras mais ambiciosas além do 

puro lazer, fazendo a ponte entre emoção e razão de forma mais 

direcionada, incentivando o aluno a se tornar um espectador mais 

exigente e crítico (NAPOLITANO, 2008, p. 15). 

 

Como elemento articulador entre currículo/conteúdo, habilidades e 

conceitos, o uso de filmes em sala de aula, segundo o autor (2008), auxilia no 

desenvolvimento de competências e habilidades, como leitura e produção de textos, 

na interpretação de códigos verbais e não verbais, melhoram a habilidade narrativa, 

descritiva, artística e intelectual, culminando em uma capacidade mais crítica 

sociocultural e político-ideológica. Almeida parece concordar com Napolitano sobre 

a importância do cinema em sala de aula quando assevera que:  
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é importante porque traz para a escola aquilo que ela se nega a ser e que 

poderia transformá-la em algo vívido e fundamental: participante ativo da 

cultura e não repetidora e divulgadora de conhecimentos massificados 

muitas vezes já deteriorados, defasados (ALMEIDA, 2001, p.12). 

 

Napolitano (2008, p. 20) levanta dois tipos de cuidados necessários à seleção 

e uso do filme em ambiente escolar:  

a) adequação à faixa etária e etapa de aprendizagem escolar; 

b) adequação ao repertório e aos valores socioculturais mais amplos e à 

cultura audiovisual especifica do grupo de alunos envolvidos na atividade. 

Carrièrre (1995), na introdução de seu livro “Ensaio sobre a análise fílmica”, 

lembra que quando os africanos muçulmanos, após a primeira grande guerra, eram 

convidados a sessões de cinema pelos europeus e, por causa diplomática não 

poderem recusar o convite, mas por motivo religioso não poderem contemplar a 

face humana, fechavam os olhos no início da projeção do filme, abrindo-os apenas 

ao final. O autor questiona se às vezes não teríamos também alguma incapacidade 

que nos impediria de ver um filme:  

 

por muitas razões, algumas não muito claras e outras que não podemos 

admitir, nós vemos com deficiência. Recusamo-nos a ver, ou então vemos 

algo diferente. Em todo filme, há uma região de sombra ou uma reserva 

do não visto. Que pode ter sido posta lá pelos autores, intencional ou 

deliberadamente. (CARRIÈRRE, 1995, p. 10). 

 

Mesmo porque, todo tipo de expressão verbal, pictórica, social ou teatral, 

sobrevive graças às memórias reconhecidas ou não reconhecidas, fonte de 

conhecimentos, pública ou privada, que brilha com maior ou menor intensidade 

para uns que para outros.  

Quem se envereda pelo caminho da análise de filmes coloca-se, ou deve 

colocar-se, em outra posição que o espectador comum. Este, ou é passivo diante do 

texto que lhe serve de lazer ou é analítico de forma instintiva, diferente do crítico que 

conscientemente trabalha sobre o filme. Enquanto o analista se coloca distante do 
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filme, a fim de buscar indícios sobre os quais analisa, o espectador comum deixa-se 

guiar pela obra, identificando-se com ela.  

Vanoye e Gliot-Lété elencam alguns obstáculos à analise de um filme. 

Alguns desses obstáculos dizem respeito ao tipo de linguagem: “sua natureza de 

pluralidade de códigos proíbe pensar em qualquer ‘reprodução verbal’” (2008, p. 10; 

grifo do autor), porque, diferentemente da linguagem verbal, no filme acontece a 

transposição, transcodificação do que pertence ao visual, enquanto o verbal usa o 

escrito para explicar o escrito; há pois uma homogeneidade de significantes. Outros 

obstáculos são de ordem psicológica na tentativa de desvendamento dos efeitos 

provocados no espectador e como o filme faz para produzir tais efeitos.  

Em 1988, Jorge Furtado produziu Ilha das Flores, com duração de 12 

minutos, financiado pela Casa do Cinema de Porto Alegre, para a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; o vídeo compõe a coletânea Curta os Gaúchos. Este 

filme era para ser mais um documentário sobre tratamento de lixo. No entanto, Ilha 

das Flores satiriza as marcas textuais do modo expositivo de representação, 

distanciando o espectador, que, a priori, espera uma leitura passiva em relação ao 

tema. 

O curta é construído de forma hipertextual, em que as associações são as 

mais diversas, como a localização geográfica da colheita de tomates, as 

características humanas e suas diferenças para com o tomate e o porco, o 

surgimento do comércio e do dinheiro, a alimentação da família, doenças causadas 

por alimentos estragados, conceito de lixo, história e ilha (JESUS, 2005).  

Em meio a tantas associações, percebe-se a ironia dos termos utilizados, 

bastante enciclopédicos, pondo a ciência como detentora do saber:  

 

Furtado impressiona ao usar de forma diferente termos cotidianos. A 

definição de dinheiro é associada a Cristo e este, ao judeu. 

Sincronicamente com a locução: ‘os judeus possuem o telencéfalo 

altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres 

humanos’, aparecem imagens do holocausto. Na maior parte da película, 

o documentarista utiliza conceitos de dicionário. Até o momento em que 
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se chega na Ilha das Flores: um vazadouro de lixo, onde mulheres e 

crianças esperam, do outro lado da cerca, os porcos terminarem para 

poder recolher o máximo de detritos em períodos de cinco minutos 

(JESUS, 2005). 

 

Este curta enquadra-se entre as produções modernas de documentários, 

uma vez que mescla as fronteiras da subjetividade e da objetividade, com sonhos, 

alucinações; além disso, mescla também estilos, como documentário e ficção 

(VANOYE; GLIOT-LÉTÉ, 2008).  

O termo documentário foi usado por Grierson (o termo já era usado antes 

dos anos 20) para designar seu próprio trabalho e acolhido por vários outros 

diretores como instância, pelo menos provisória, do cinema não ficcional (CARROL, 

2004). Segundo Carrol, Grierson definiu o termo documentário como “tratamento 

criativo das ‘atualidades” (apud CARROL, 2004, p. 70), termo este entendido como a 

realidade a que se pensava que o cinema poderia exclusivamente tratar. Como se 

vê, o sentido dado por Grierson é hoje muito reduzido. Porém, ainda não é simples 

definir os limites do documentário, porque o campo da não ficção é bastante amplo. 

Para Ramos (2004, p. 163), “o documentário pode ser definido, de forma breve, como 

uma narrativa que estabelece enunciados sobre o mundo histórico”. O modo como 

se enuncia nos documentários difere-se dos filmes ficcionais, embora os modos 

possam ser trocados ou amalgamados, criando os fake documentaries: no Brasil, 

por exemplo, a obra de Jorge Furtado exaure-se nessas brincadeiras, cara à 

sensibilidade estética contemporânea (RAMOS, 2004, p. 164).  

Alguns autores, como Metz, afirmam que “todo filme é um filme de ficção” 

(apud CARROL, 2004, p. 73), visto que ambos, ficção e não ficção tomam as mesmas 

estruturas, como flashbacks, vários tipos de tomadas etc.  

Outros, porém, ainda creem em uma separação entre os campos. Carrol 

(2004) propõe um conceito interessante de “indexação”, uma classificação baseada 

no modelo comunicativo de intenção-resposta de Grice. Grosso modo, seria ficção o 

que o receptor entender como tendo tal intenção por parte do emissor, isso seria a 

intenção ficcional e a contrapartida, a postura ficcional, que se refere à pretensão do 
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autor para que o público adote uma determinada postura em relação ao seu texto. 

Não é pertinente a este trabalho uma discussão mais profunda sobre o assunto, 

mas apenas para apontar ao fato de que a classificação de Ilha das Flores não é tão 

simples como se imagina. No entanto, cremos que seja possível categorizá-lo como 

não-ficção, uma vez que neste tipo de filme: 

 

o emissor desse tipo de estrutura de signos com sentido tem uma 

intenção assertiva que prescreve que o público adote uma postura 

assertiva com relação ao conteúdo proposicional do texto, com base em 

seu reconhecimento de que é isso que o emissor intenciona que ele faça 

(CARROL, 2004, p. 89). 

 

No início, Ilha parece um filme de ficção, mas vai mostrando-se o contrário 

no decorrer do texto. Da leveza e humor inicial, resta muito pouco ao fim do curta, 

bastante pesado e cortante, igualando-se à realidade que quer mostrar. 

Como disse acima, Carrol (2004) propõe a denominação de cinema de 

asserção pressuposta aos filmes de não ficção, porque, além de o público presumir 

que se deva entreter o seu conteúdo proposicional como assertivo, pode também 

mentir. O documentário pressupõe uma intenção de verdade por parte do seu autor, 

o que não equivale a dizer que isso efetivamente se concretize.  

 

A construção do significado em Ilha das Flores 

 

No texto fílmico, “o conteúdo e a expressão formam um todo. Apenas sua 

combinação, sua associação íntima é capaz de gerar a significação” (VANOYE; 

GLIOT-LÉTÉ, 2008, p.42). Essa relação é bem explorada no Ilha das flores, uma vez 

que usa e abusa das imagens, às vezes concordando, às vezes opondo-se ao texto 

falado, como na cena em que afirma que “o ser humano é capaz de realizar diversas 

coisas com o dedo opositor e telencéfalo altamente desenvolvido como por exemplo, 
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plantar tomates” (texto falado, enquanto a cena é a da bomba H explodindo em 

Hiroshima). Essa dialética entre o mostrado e o falado percorre o curta todo.  

Independente do objetivo do filme, encena-se (e não se mostra) ali a 

sociedade. Pela escolha e organização dos elementos constituintes, uma película 

transita entre o real e o imaginário, mantendo relações com o mundo real: “pode ser 

em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa, ocultando aspectos 

importantes do mundo real, idealizando, amplificando certos defeitos, propondo um 

‘contramundo’ etc” (VANOYE; GLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 56), recurso maximizado em Ilha, 

principalmente no texto mostrado. A organização desses aspectos, os papeis sociais 

ou ficcionais, os esquemas culturais, as hierarquias formam um sentido final, os 

elementos que suscitam a identificação ou rejeição do espectador; este é o objeto de 

trabalho do analista.  

Esse processo acontece pela função social do filme: “testemunha o real, 

tenta agir nas representações e mentalidades, regula as tensões ou faz com que 

sejam esquecidas” (VANOYE; GLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 58). Não é por isso, no entanto, 

que se pode atribuir ao filme a descrição de toda a sociedade, suas nuances e sua 

trajetória histórica, sem perceber que temos ali um recorte pessoal, uma visão 

particular, como já acenou Carrol acima (2004).   

A leitura analítica do filme deve buscar alguns critérios, como o 

levantamento das metáforas e rede metafórica, gerados na sucessão de imagens 

que desfilam diante do espectador como decalque do sentido literal. Segundo 

Vanoye e Gliot-Lété (2008), o aparecimento das metáforas é percebido pela 

repetição, formas de insistência (planos e ângulos) ou de amplificação (aumentos, 

efeitos sonoros etc.), maior ou menor incongruência de uma imagem em relação à 

narrativa padrão realista. Esses elementos, principalmente a repetição, são 

constantes em Ilha, como por exemplo, o tomate, que percorre desde o início, 

quando é apresentado na plantação do Sr. Suzuki até o final, quando é dado aos 

porcos e proibido aos humanos.  

Para Vanoye e Gliot-Lété, as formas fílmicas curtas – spots, clips, curtas-

metragens documentários, poéticos ou ficcionais – são um bom início para o 
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exercício de análise: “os curtas-metragens são muitas vezes primeiras obras, às 

vezes esboços de obras futuras mais longas [...] mas podem inscrever-se na 

carreira de um cineasta de reputação” (VANOYE; GLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 107).  

Segundo Vanoye e Gliot-Lété, os curtas buscam produzir impacto de 

maneira mais evidente, com uma estrutura dramática mais direta:  

 

provavelmente porque a apreensão desses elementos não tem tempo de 

ser diluída nos meandros de uma história ou distraída pela identificação 

com personagens ou pelas emoções que, se envolvem, fazem-no de 

maneira rápida, aguda, como se ‘precipitassem’ (2008, p.114; grifo do 

autor). 

 

O curta Ilha das Flores tem uma montagem peculiar e sofisticada. Há 

saturação de informação verbo-visual, que ora coincidem, ora se opõem, há 

momentos de aceleração e outros mais lentos, variações das escalas de planos e de 

ruídos, há imagens de estúdio, externas e de arquivo, aliás, ao contrário do que 

ocorre com os ficcionais: “é restrita, na ficção, a utilização de imagens de arquivo 

com tomadas heterogêneas ao processo de realização de tomada para o filme” 

(RAMOS, 2004, p. 164). De início divertido e leve (veja a associação inicial criada pelo 

título do curta: Ilha das Flores (ambos os semas positivos, que dá margem ao 

trocadilho descoberto ao final do filme), vai se tornando denso à medida que o 

espectador deixa-se envolver pelo narrador. É como se o espectador desse uma 

carta de crédito ao narrador no início do curta, que o leva ao final dramático e 

denunciador de uma realidade esquecida. Essa foi a estratégia assumida por 

Furtado (1992, p. 63): “para convencer o público a participar de uma viagem por 

dentro de uma realidade horrível, eu precisava enganá-lo. Primeiro, tinha que 

seduzi-lo e depois dar a porrada”.  

A narração é outra estratégia também presente em alguns curtas. Ela pode 

ser completa ou incompleta, e provavelmente sua eficácia se dá por permitir a 

identificação do espectador com o lugar (VANOYE; GLIOT-LÉTÉ, 2008, p. 110-11): “o 

espectador identifica (inconscientemente) uma estrutura que ele conhece e 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

381 
 

identifica-se (não necessariamente de maneira estável) com um dos atores da 

história”.  

A narração inclusive auxilia na apresentação dos personagens dos curtas-

documentários, porque consegue inseri-los no filme de forma rápida e dinâmica, 

visto que não há, como nos longas-metragens, tempo de se construir as 

personagens de forma mais “natural”: 

 

também a figura do personagem é bastante comum no documentário. Ao 

contrário do cinema de ficção, e estabelecendo uma distinção com este, 

atores não costumam interpretar personagens no documentário, que são 

geralmente incorporados por pessoas comuns (Ramos, 2004, p. 164). 

 

No curta em tela, a voz do narrador é o fim condutor de toda a 

argumentação. Furtado utiliza-se da voz firme do ator Paulo José para conferir 

verdade e autenticidade a seu texto.  

 A narração é a responsável por conduzir a argumentação dos 

documentários. Nichols discute a facilidade com que os documentários fundem 

evidência e argumentação (o que se aplica diretamente a Ilha das Flores):  

 

o documentário traz em si uma tensão que nasce das asserções 

genéricas que faz da vida, ao mesmo tempo que usa sons e imagens que 

carregam a marca inevitável da singularidade de suas origens históricas. 

Esses sons e imagens acabam funcionando como signos. Carregam 

significados, embora, de fato, esse significado não seja inerente a eles, 

mas, ao contrário, lhes tenha sido conferido por sua função dentro do 

texto como um todo (2004, p. 52). 

 

Em Ilha das flores, a construção dos argumentos se dá de forma textual e 

cinemática. É evidente que as escolhas de imagens de estúdio ou congeladas 

hierarquicamente e ironicamente constroem o ponto de vista legitimado por 

Furtado. A consciência do filme acaba por substituir a nossa, numa trajetória de 

percepção e comprovação da realidade que “não se pode negar”. O processo de 

construção de significados sobrepõe-se aos significados construídos.    
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Epílogo 

 

A intenção deste texto era pontuar alguns critérios de análise para que se 

possa fazer bom uso de filmes em sala de aula, defendendo o ponto de vista de que 

os curtas-metragens apresentam-se como textos ricos e reais (oposto a textos 

artificiais didáticos), uma vez que podem ser apresentados e discutidos na mesma 

aula, ainda que seja de 45 minutos. Os curtas são tão bons quanto os longas-

metragens, ou até melhores, porque condensam os enredos, deixando apenas o 

estritamente essencial ao sentido do texto. O mesmo acontece com bons comerciais, 

que têm 30 segundos para veicular a mensagem. Nesse sentido, a escolha de Ilha 

das Flores foi bastante assertiva, porque permitiu uma análise rica, aberta não 

apenas ao texto verbal, como também aos muitos sentidos dos textos não verbais 

explorados pelo diretor.  
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História, corpo e movimento nas fotografias de Marcel Gautherot 

 

Judivânia Maria Nunes RODRIGUES1 

 

Resumo: Como pesquisadora de uma das práticas artísticas e culturais 

afro-brasileiras, a Capoeira Angola, busco nas imagens de fotógrafos que 

retrataram essa manifestação, dentre eles Marcel Gautherot, uma forma 

metodológica de abordagem histórica e artística que possibilita um diálogo corporal 

no campo da Arte-educação. Corpos e movimentos capturados através da imagem 

fotográfica, um instante, fragmentos de espaço/tempo que nos possibilita pensar o 

passado com os olhos no presente, trazendo outros significados para as imagens. 

Permitindo-nos pensar sobre a história, ao mesmo tempo em que, nos possibilita 

criar metodologias que possam contribuir para o aprendizado da Capoeira Angola, 

enfatizando o mesmo como processo educativo e artístico. Como capoeirista, há 20 

anos, artista e educadora, compreendo que decifrar as imagens da capoeira é, 

portanto, “entrar no jogo”, pensar sobre as possibilidades de jogar, se expressar e 

ensinar essa arte olhando para a história.  

 

Palavras-chaves: Capoeira Angola, Arte-educação, Imagem. 

 

Introdução 

 

São muitas as questões históricas que a prática artística e cultural da 

capoeira nos suscita. Uma das questões que vem sendo discutida ao longo da 

história é se a criação da capoeira seria africana ou brasileira. Neste sentido, a 

imagem nos auxilia, em conjunto com diversas pesquisas realizadas, a afirmar que 

a capoeira é uma criação brasileira, obviamente de raiz africana.  

                                                           
1
 Doutoranda do PPGArtes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Linha de Pesquisa: Arte, Cognição e Cultura, 
sob a orientação da Profª Drª Isabela Frade.  
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Os registros imagéticos brasileiros sobre a capoeira apresentam uma 

estética que exibe essa arte do corpo, que é possível ser interpretada como luta, 

como dança, como jogo, entre outras interpretações. Apesar de apresentar 

semelhanças com práticas artísticas e culturais africanas, tem características 

específicas, só registradas imageticamente no Brasil. Compõe, dessa forma, uma 

imagem singular, que contribui para à afirmação de D’ Amorim (2007), é uma 

criação brasileira, gestada em ventre africano.   

É possivel usar largamente essa produção imagética na área da educação 

das mais variadas formas. Na pesquisa que desenvolvo, me aproprio das imagens 

da Capoeira Angola, especificamente da produção fotográfica, para promover o 

aprendizado dessa arte com alunos, em propostas de Arte-educação. Instigo a 

leitura das imagens, e aqui no caso, das fotografias de Michel Gautherot, de forma 

que apresentem novos significados para as mesmas, possibitando a mediação para 

o diálogo corporal pretendido na prática do jogo. Uma forma de olhar para a história, 

e ao mesmo tempo, de criação de metodologias para a experiência de arte-

educação em questão. 

 

A representação visual da capoeira na história  

 

Os primeiros olhares que resultaram em representações sobre a capoeira 

foram lançados por estrangeiros em viagens exploratórias pelo Brasil. As primeiras 

imagens são datadas do período entre 1821 e 1823. Ferreira (2013) nos apresenta 

três artistas considerados pioneiros na representação da capoeira, o pintor e 

desenhista inglês Augustus Earle, o pintor e desenhista francês Jean-Baptiste 

Debret e o pintor alemão Johann Moritz Rugendas. O autor também afirma que, “A 

capoeira possui uma historicidade como prática corporal de cerca de 300 anos, 
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fundada nas reterritorializações e hibridizações da diáspora africana”. (FERREIRA, 

2013)2 

Ao longo desses 300 anos a capoeira sofreu muitas modificações na sua 

forma de representação, assim como na sua trajetória de afirmação enquanto 

prática artística e cultura afro-brasileira, hoje reconhecida, a partir de 2008, como 

Patrimônio Cultural Brasileiro, depois de um longo período de perseguição e 

discriminação. “Criminalizada dois anos após a extinção da escravidão, e em 

consonância com o projeto civilizador da República, durante muito tempo ela foi 

duramente reprimida e associada ao mundo da marginalidade” (DIAS, 2015, p.105).  

A capoeira, a princípio, como foi denominada, desmembra-se agora em três 

modalidades, a Capoeira Angola, a Capoeira Regional e a Capoeira Contemporânea. 

As duas primeiras são as principais modalidades conhecidas e inclusive, são as 

únicas reconhecidas por muitos mestres, que preferem não reconhecer a terceira 

modalidade, a Capoeira Contemporânea. Talvez, esse não reconhecimento dessa 

modalidade por alguns mestres se deva a falta de um mestre de referência para a 

mesma. A Capoeira Regional tem como referência seu criador, o Mestre Bimba, 

enquanto a Capoeira Angola tem como referência o Mestre Pastinha. Como 

praticante da Capoeira, há 20 anos, me refiro sempre no meu trabalho de pesquisa a 

Capoeira Angola, a qual pratico. 

Sobre a representação da capoeira ao longo da história, podemos observar 

uma das primeiras imagens dessa manifestação, a partir da obra do artista 

Rugendas. 

 

                                                           
2 FERREIRA, Bruno Soares. Imagens da Capoeira do Século XIX. 9° Encontro Nacional de História da Mídia – UFOP – Ouro Preto 
– Minas Gerais. 30 de maio a 1° de junho de 2013.  Sem numero de páginas. Acesso em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-
nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-midia-audiovisual-e-visual/imagens-da-capoeira-do-seculo-xix. 
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Óleo sobre tela de Johann Moritz Rugendas intitulada Jogar capoëra – 

Danse de la guerra (1835) 

 

Na imagem podemos observar movimentos corporais semelhantes ao que 

vemos hoje na prática da capoeira, a ginga, mas essa representação também nos 

apresenta as várias transformações ocorridas na capoeira, que pode ser a princípio 

observada pela não formação da roda, mas sim posicionamentos aleatórios, a falta 

do uso de uniformes por parte dos capoeiristas, assim como pela ausência de vários 

instrumentos hoje usados nas rodas de capoeira como o berimbau, instrumento 

considerado símbolo da capoeira. O que nos leva a entender essa prática como uma 

construção estética e cultural em território brasileiro.  

Rego (1968) diz que depois desses artistas, o grande mestre da 

representação da capoeira no Brasil, através do seu desenho magistral, foi o artista 

plástico Hector Julio Páride Barnabó, conhecido como Carybé. O autor diz que “(...) 

Carybé conseguiu suplantar todas as dificuldades, na captação e recriação dos 

complicados movimentos da capoeira, como nenhum outro artista do presente” 

(REGO, 1968, p.325). Cita também a obra do escultor Mário Cravo Júnior, e ressalta a 

plasticidade das cenas de capoeira que o artista produziu usando ferro como 

matéria prima.  

Quando o referido autor discorre sobre a relação da capoeira com as artes 

plásticas, não menciona a fotografia, mas sobreponho essa como um dos mais 
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recentes e importantes registros visuais sobre a capoeira no Brasil. Kossoy (2001) 

diz que a fotografia é sempre um resíduo do passado, mas acrescenta também que 

o trabalho de criação do fotógrafo sempre existiu através dos efeitos óptico e 

químico, além do filtro cultural do mesmo. Nesta perspectiva, a fotografia na sua 

grande maioria, tem um pé no documento histórico, mas também no campo da arte. 

“Toda fotografia tem sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu 

motivado a congelar em imagem um aspecto do real, em determinado lugar e 

época” (KOSSOY, 2001, p.36). 

O tema da Capoeira Angola na fotografia é retratado de diversas formas e 

por vários fotógrafos profissionais e amadores no Brasil nas últimas três décadas. 

Mas se queremos olhar para um passado um pouco mais distante, é possível 

observar o olhar de fotógrafos estrangeiros sobre essa prática de arte do corpo. 

Dentre eles a obra de Marcel Gautherot, a qual é uma das fontes de inspiração para 

construir o discurso visual metodológico que media o diálogo corporal na 

experiência de Arte-educação que desenvolvo como projeto de pesquisa. A imagem 

do fotógrafo, além de possibilitar essa construção metodológica, desencadeia 

diversas indagações sobre a prática da Capoeira Angola na metade do século 

passado.  

Fragmentos de tempo/espaço que se materializam e se perpetuam, não no 

intuito de traduzir o passado, mas de estar aberta às múltiplas significações. “A 

fotografia é indiscutivelmente um meio de conhecimento do passado, mas não 

reúne em seu conteúdo o conhecimento definitivo dele” (KOSSOY, 2001, p.107). Neste 

sentido, a fotografia nos trás indícios do passado, mas ao mesmo tempo, abre 

espaço para diversas interpretações. E são nas “brechas” desse espaço que nos 

permitimos criar, pensar em construção de discursos a partir das imagens, não, 

obviamente, fechando para outras possibilidades de leituras, mas explicitando um 

pensamento metodológico e poético, através do olhar, de uma possibilidade de 

interpretação criativa.   
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Lendo imagens de Marcel Gautherot: uma criação metodológica 

em arte-educação  

 

Como amante da fotografia, assim como da Capoeira Angola, busco na 

associação entre as duas, uma forma de mediar o aprendizado de ambas. Ao 

apresentar as imagens do fotógrafo Marcel Gautherot aos alunos, crio um processo 

metodológico de aprendizado da Capoeira Angola, que irei abordar a seguir, ao 

mesmo tempo que amplio o repertório cultural, visual e artístico dos participantes 

do processo.  

Através desse repertório visual é possível acessar a discussão sobre a 

linguagem fotográfica, aprensentando o fotógrafo e a técnica utilizada pelo mesmo, 

sendo possível abordar questões como, enquadramento, profundidade de campo, 

composição, os diferente planos na fotografia, a utilização do filme preto e branco e 

da fotografia analógica, entre outras questões pertinentes a técnica. Ao fotógrafo e a 

técnica, acrescenta-se o tema, o assunto, são esses elementos que constituem uma 

determinada fotografia, “(…) que lhe deram origem através de um processo, de um 

ciclo que se completou no momento em que o objeto teve sua imagem cristalizada 

na bidimensão do material sensível, num preciso e definido espaço e tempo” 

(KOSSOY, 2001, p.37).  

O tema captado por Marcel Goutherot nos permite “entrar no jogo” da 

Capoeira Angola, o que resultou na criação de uma metodologia que dialoga com a 

proposta de mediação, que como capoeirista e arte-educadora, acredito ter uma 

dimensão artística, cultural, histórica e educativa. Essa criação metodológica a partir 

da imagem é baseda nos ensinamentos do Mestre Pastinha, o criador da Capoeira 

Angola, que dizia que no jogo da capoeira é preciso cuidar do corpo do outro, assim 

como você gostaria que cuidassem do seu próprio corpo.   

 

Ensinava, a partir da capoeira, que o respeito ao companheiro capoeirista 

devia ser semelhante àquele que se devia ter ao próprio corpo, na medida 

em que este comporta as forças e as contradições que movimentam a 
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natureza humana. O equilíbrio necessário à sua própria proteção era 

também necessário à preservação da integridade física do outro. Para 

isso, sempre buscou ressaltar que a capoeira não poderia ser vista 

enquanto uma manifestação cultural homogênea como, da mesma forma, 

não são homogêneos os corpos que praticam nem as intenções que levam 

homens e mulheres, crianças e adultos, à sua prática. (ARAÙJO, 2015, 

p.269) 

 

 

A autora fala sobre a filosofia desse Mestre em relação ao jogo da Capoeira 

Angola, que reflete também a filosofia de vida do mesmo. Nesta interseção entre as 

imagens de Marcel Gautherot e a filosofia do Mestre Pastinha, neste entre, surge a 

espacialidade no jogo, a qual denominei “Do Lugar-Entre”, uma criação 

metodológica, que transcende a espacialidade da capoeira e se transporta para a 

vida, para pensarmos sobre possibilidades de sermos no mundo.  

 

 

 

Imagem 1 - Foto: Marcel Gautherot, 1946, Salvador BA.  

Acervo do Instituto Moreira Sales 
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É exatamente nessa espacialidade entre os dois jogadores que coloco a 

ênfase do diálogo corporal, é nesse espaço que eu escolho e exercito atitudes, 

ações, que se refletem para além da roda de capoeira. Posso escolher 

corporalmente entre simplesmente frear meu corpo e avisar ao outro que ele corre 

perigo e precisa se mover rápido, sair dali, construindo um diálogo corporal com o 

outro, ou posso escolher machucar o outro, optando entre jogar com o outro ou 

jogar contra o outro. A Capoeira Angola, segundo o Mestre Pastinha, carrega na sua 

filosofia o jogar com o outro e não contra o outro.  

 

 

Imagem 2 - Foto: Marcel Gautherot, 1946, Salvador BA.  

Acervo do Instituto Moreira Sales 

 

Um jogo corporal de plasticidade singular, onde o espaço ente os dois 

jogadores se apresenta muito bem demarcado nas fotografias de Marcel Gautherot, 

o qual posso explorar, para questionar o cuidado com o outro no jogo. Tornar visível 

o que na efemeridade dos movimentos, muitas vezes não conseguimos ver. De 

acordo com Rouillè (2009) a fotografia tem o poder de tornar visível, o que nos é 

invisível a princípio. Como capoeirista, angoleira, como nos chamamos entre os 
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praticantes da Capoeira Angola, consigo identificar  nas imagens, que o jogo é de 

Capoeira Angola, o qual apresenta uma movimentação com características 

específicas, com movimentos rasteiros, mais próximos ao chão.  

Nesta perspectiva, é interessante observer que a Capoeira Angola, talvez 

pelo seu caráter teatral e artístico, que a difere da Capoeira Regional, a qual 

apresenta um caráter de luta, sendo chamada a princípio, de Luta Regional Baiana, 

sempre foi o foco de fotógrafos/artistas estrangeiros. Dentre eles, podemos citar 

além de Marcel Gautherot, Pierre Verger e Kurt Klagsbrunn. Sobre essa diferença 

de plasticidade exibida no jogo da Capoeira Angola, Nogueira nos diz que  

 

Mestre Bimba também já era amplamente conhecido como lutador, 

começando a apresentar suas posturas diferenciadas no sentido de criar 

a Capoeira Regional. Mestre Pastinha, com o apoio de outros mestres, 

institucionaliza no CECA3 a defesa da forma tradicional da capoeira, à 

maneira africana, e a batiza de Capoeira Angola, fazendo uma referência 

tanto aos angolanos que eram exímios capoeiristas quanto ao continente 

mãe (NOGUEIRA, 2015, p.287) 

 

A verdade é que “(…) o fotógrafo, sempre manipulou seus temas de alguma 

forma: técnica, estética ou ideologicamente” (KOSSOY, 2001, p.108). Esses artistas, 

valorizaram  a arte da capoeira, em específico aqui, a Capoeira Angola, produzindo 

imagens que dignificam visualmente seus praticantes, mesmo em um momento 

histórico de muito preconceito para com essa manifestação, preconceito esse que 

perdura, com menos intensidade, até os dias de hoje.     

As imagens aqui apresentadas instigam o diálogo sobre a historicidade da 

capoeira, como por exemplo, exibindo elementos como o local, o porto, suscitando a 

discussão sobre o trabalho de estivador, o qual muitos capoeiristas faziam nos anos 

de 1940, nos mostrando que o porto, nas horas vagas, era um dos locais de prática 

da capoeira. Muitos outros elementos sobre a história da Capoeira Angola podem 

ser explorados a partir das imagens de Marcel Gautherot. Seguindo essas duas 

formas de ollhar/interpretar as imagens, do ângulo histórico, e do direcionamento 

                                                           
3
 Centro Esportivo de Capoeira Angola – CECA, fundado em 1941 pelo Mestre Pastinha. 
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criativo/metodológico “Do Lugar-Entre”, tem sido possível estabelecer o diálogo 

corporal e visual sobre a Capoeira Angola na pesquisa em questão.   

 

Considerações finais  

 

A imagem sem dúvida é um importante elemento na formação humana. 

Desde os tempos mais remotos, como o da arte rupestre, encontrada nas cavernas 

de Lascaux, a imagem se fez presente para comunicar, mostrando a expressão 

humana através da linguagem visual. Nesta perspectiva, essa linguagem, que 

envolve diversas técnicas como a pintura, a escultura, a gravura, a fotografia, o 

grafite, entre outras, tem um amplo repertório de possibilidades educacionais e 

artística, e tem sido utilizada de diferentes formas ao longo da história.     

Na contemporaneidade as imagens se fazem mais presentes do que em 

qualquer outro período histórico, devido as diversas formas de propagação das 

mesmas através das novas tecnologias. Neste sentido, é de extrema importância, 

que nos educadores, nos apropriemos das mesmas, numa perspectiva de educação 

do olhar, para podermos questioná-las enquanto uma forma contundente de 

comunicação e expressão, que muitas vezes são usadas como forma de 

manipulação. Ao questioná-las, podemos nos descobrir como potenciais produtores 

de imagens, para expressarmos pensamentos, ideias, desejos, as subjetividades, 

que povoam nossos pensamentos e sentimentos.    

A partir das imagens fotográficas de Marcel Gautherot, encontro a 

possibilidade de criar um processo metodológico de materialização poético/visual, 

para mediar o aprendizado da manifestação artística e cultural da Capoeira Angola a 

partir das premissas do seu criador, o Mestre Pastinha. Essas premissas, em 

conjunto com imagens que fazem parte da história da Capoeira Angola, se 

apresentam como valorosos ensinamentos, passíveis de serem explorados no 

campo da Arte-Educação.   
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Balas Zéquinha: o uso dos álbuns de figurinhas criados pelo governo, na 

educação cidadã e na educação escolar 

 

Camila JANSEN DE MELLO DE SANTANA1 

 

Resumo: Utilizando, como objeto de pesquisa, os dois álbuns de figurinhas 

do Zequinha, criados pelo governo do estado do Paraná entre as décadas de 1970 e 

1980, para uma campanha de aumento de arrecadação de Imposto sobre a 

Comercialização de Mercadorias (ICM), examinei algumas possibilidades do 

processo de educação informal e formal possibilitados por este material. O Álbum 

Clube do Zequinha, foi analisado em conjunto com reportagens publicadas em 

periódicos da época e com entrevistas presentes no documentário Zequinha Grande 

Gala, e nos permitiram perceber como essa coleção de figurinhas e suas legendas 

orientaram, de maneira informal, não institucionalizada, o comportamento da 

população, principalmente de crianças, em busca do cidadão ideal. O álbum da 

Caravana do Zequinha, por sua vez, apresentou um formato diferente e foi utilizado 

em escolas no ensino da Geografia e História do Paraná, o que nos permitiu abordar 

estratégias de ensino com o uso de álbuns de figurinhas. 

 

Palavras-chaves: Zéquinha, Álbum de figurinhas, Educação 

 

Este trabalho, resultado de algumas leituras e questões levantadas no 

processo de pesquisa de meu doutorado, visa pensar as possibilidades da utilização 

de álbuns de figurinhas nos processos de educação formal e informal de crianças. 

Os álbuns que serão analisados correspondem a duas coleções de imagens do 

mesmo personagem: o Zéquinha. 

Zéquinha foi personagem criado por desenhistas-litógrafos da Impressora 

Paranaense por encomenda da empresa de doces curitibana A Brandina. De 

                                                           
1 Professora Colabora da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Doutoranda na Linha de Pesquisa “Arte, Memória e 
Narrativa” – AMENA, do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob orientação da Profª Drª 
Rosane Kaminski. Instituição financiadora: CAPES. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

396 
 

propriedade de quatro irmãos poloneses, a fábrica de doces criada em 1928, lançou, 

em 1929, uma bala composta por uma mistura de açúcar e água que, após 

transformada em caramelo recebia essências de sabores diversos. A bala, embora 

considerada ruim, conquistou grande sucesso em decorrência de sua embalagem, 

ilustrada com imagens de um personagem fictício, o Zéquinha, que vivia situações 

diversas nas ilustrações. 

O personagem fora criado com o intuito de identificar as balas perante os 

doces concorrentes, atrair público interessado em colecionar as diferentes imagens 

protagonizadas por Zéquinha e ainda servir de garoto-propaganda para o produto, 

emprestando inclusive seu nome para os doces, batizados como Balas Zéquinha. 

Os irmãos Sobania, Francisco, Eduardo, Antonio e João teriam se inspirado 

nas Balas Piolin, que eram vendidas em São Paulo desde 1927, e cujas embalagens 

eram compostas por mais de uma centena de situações vividas pelo personagem 

Piolin, palhaço incorporado pelo artista Abelardo Pinto, que era famoso à época em 

São Paulo. 

Essa coleção de imagens de Zéquinha começou com um total de 30 

ilustrações diferentes, passando posteriormente a 50, depois 100 e finalmente 200 

situações diversas vividas pelo personagem. Essas imagens representavam um 

sujeito comum, que vivia uma vida ordinária, e que, assim como qualquer pessoa 

real, vivia momentos de lazer, alegrias, tristezas e nem sempre apresentava um 

comportamento exemplar. 
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Figura 1: Zéquinha numa atividade de lazer, “pescando” (nº 3), em uma situação da vida privada, sendo 

“amoroso” (nº 121), exercendo o ofício de “lixeiro” (nº 6), um dos trabalhos em que é ilustrado e sendo 

“condenado” (nº 73) judicialmente. 

 

As Balas Zéquinha circularam por Curitiba e região de 1929 até 1967, 

momento em que a fábrica de balas que as produzia – que já não era mais a 

empresa dos irmãos Sobania -, parou de fabricar os doces e suas respectivas 

embalagens. Contudo, alguns anos depois Zéquinha é resgatado e passa a circular 

novamente por Curitiba e todo o estado do Paraná. 

O personagem foi resgatado no ano de 1979 por uma empresa de 

publicidade curitibana, a P.A.Z., que vencera uma concorrência para a criação de 

uma campanha estadual de arrecadação de ICM (imposto sobre a circulação de 

mercadorias) (MILLARCH, 1979). A proposta vencedora propunha utilizar o 

personagem Zéquinha, numa nova roupagem, para ilustrar a campanha e incentivar 

o aumento da arrecadação de impostos. 

O novo Zequinha trazia algumas características diversas do personagem 

original. A primeira mudança é a grafia de seu nome, que perdeu o acento. Temos 

também mudanças na representação do personagem: se o Zéquinha original 

apresentava várias expressões faciais, enfrentava momentos de dificuldade e 

tristeza e aparecia, por vezes representado de frente ao observador, às vezes de 

lado, o novo Zequinha sempre aparecia de perfil e sorrindo, vivendo situações 

positivas e cotidianas e nenhuma tristeza, dificuldade ou mesmo agindo de forma 

duvidosa ou imoral 
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Outra mudança significativa era o fato do personagem não vir mais 

acompanhado de balas. Se inicialmente Zéquinha havia sido criado para identificar e 

estimular a venda de doces da empresa dos Irmãos Sobania, ilustrando as 

embalagens dos caramelos, o novo Zequinha não podia ser comprado pela 

população, mas era adquirido em troca de notas fiscais de compra de produtos 

diversos. A população paranaense era convidada a exigir a nota fiscal de suas 

compras e leva-la a locais previamente identificados, nos quais receberia, em troca 

das notas fiscais entregues, envelopes contendo 10 figurinhas do Zequinha ou um 

álbum para colá-las. Não havia mais doce, e agora era necessário completar o 

álbum, inexistente na versão anterior do personagem, com a colagem de todas as 

ilustrações de Zequinha para que se pudesse concorrer a prêmios diversos. 

A campanha de arrecadação de impostos foi denominada ICM das Crianças 

e teve três fases distintas. A primeira fase durou outubro de 1979 a 21 de dezembro 

de 1979, a segunda fase da campanha estendeu-se de 22 de janeiro de 1980 a 25 de 

abril de 1980 e a terceira etapa da campanha teve início em 25 de setembro de 1980, 

encerrando-se em 08 de janeiro de 1981. 

As duas primeiras fases do ICM das Crianças  tiveram, como tema, o 

Clube do Zequinha, no qual o personagem protagonizava, em figurinhas 

autocolantes, 200 diferentes situações cotidianas, sociais e festivas, que marcavam a 

história, lugares, eventos característicos do Paraná. A terceira fase da campanha 

teve a temática Caravana do Zequinha, na qual duzentas novas imagens, que 

mesclavam ilustrações e imagens fotográficas impressas em papel que não era 

autocolante, compunham um total de dez grandes paisagens do Paraná. 
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Figura 2: Imagem de uma das páginas do álbum “Clube do Zequinha”, em que o personagem aparece visitando 

vários locais do Paraná. 
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Figura 3: Imagem de uma das páginas do álbum “Caravana do Zequinha”, em que o personagem faz o roteiro do 

trigo. 

 

São estes dois álbuns do Clube do Zequinha e da Caravana do Zequinha, 

que serão analisados neste artigo. O álbum do Clube do Zequinha será estudado de 

forma a compreender como este contribuiu para a educação informal de crianças 

em fins da década de 1970 e início de 1980. Para tanto, focaremos nossa análise nas 

legendas das imagens, que apresentam a atividade realizada por Zequinha e um 

breve texto explicativo da importância desta ação. O segundo álbum, da Caravana do 

Zequinha, nos permitirá perceber os usos deste material tanto na educação 

informal, quanto na educação formal, através do estudo dos textos que 

acompanham as imagens do álbum e também de reportagens de jornal, que 

apontam a utilização deste material nas escolas estaduais e municipais do Paraná. 

O ICM das Crianças foi um programa de incentivo de arrecadação de 

impostos criado no segundo governo Ney Braga (1979-1983). A proposta da 

campanha era aumentar a arrecadação de impostos “sem qualquer aspecto de 
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agressão ao comerciante – mas sim o fazendo integrar-se neste espírito 

comunitário-social do pagamento do imposto devido. E nada melhor do que atingir 

as crianças como motivação” (IBIDEM). 

O público infantil começa a despontar como nicho de mercado consumidor 

de artefatos próprios à sua faixa etária, em torno da década de 1860-1870, com 

brinquedos e algumas publicações periódicas voltadas às crianças. (GOULART, 1989, 

141-144) Esses produtos tinham, em grande medida, uma função educativa, 

característica destacada por Goulart quando aponta que nas décadas de 1870 e 1880 

“foram introduzidos produtos que, operando informação e fantasia, atuavam entre o 

formalismo escolar e o informalismo das brincadeiras”. (IBIDEM, P. 142) 

No que tange as figurinhas, também encontramos a preocupação de unir a 

brincadeira com o processo de aprendizagem. A utilização de figurinhas como 

elemento de atração ao público infantil é uma ação que já ocorria há tempos, tanto 

no Brasil como no exterior. Em pesquisa de mestrado defendida em 1989 por Paulo 

Cezar Alves Goulart, intitulada "Álbum de figurinhas: configurações e história”, o 

autor aponta que, já em fins do século XIX e início do XX, 

 

Três aspectos seriam relevantes para a aceitação das figurinhas: 1) 

permitiam organizar coleções de cartões; 2) suas imagens praticamente 

constituíam uma galeria portátil de acontecimentos e pessoas os mais 

diversos; 3) traziam formas sumárias de conhecimento, gênero 

simplificado de enciclopédias visuais em miniatura. (IBIDEM, P. 30-31) 

 

A associação entre figurinhas e o processo de aprendizado, principalmente 

infantil, torna-se rapidamente um dos motes das coleções de figurinhas. Há álbuns 

que exploram exatamente essa aproximação entre estes dois universos do lúdico e 

do educacional, como pode-se perceber pelo História do Brasil, da Bhering, 

Companhia S/A. 

 

“Se desde o surgimento das figurinhas manifestava-se uma vertente 

didática, em História do Brasil concretizou-se o propósito de transformá-

las instrumento pedagógico: 1) Integrando-as, formalmente, ao circuito 
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das Escolas Públicas; 2) Tendo uma elaboração baseada em programa de 

ensino primário; 3) Assemelhando-se, enquanto produto a livros adotados 

curricularmente, com vantagem significativa em relação a eles: a profusão 

de ilustrações e, ainda mais, coloridas; 4) Aliando um procedimento lúdico 

(a coleção) às obrigações escolares à medida em que ‘applicar as 

gravuras constitue processo pratico de fazel-o gravar.’” (IBIDEM, P. 177-

178) 

 

O álbum do Clube do Zequinha, que circulou nas duas primeiras fases da 

campanha de arrecadação de ICM trazia elementos que nos permitem associá-lo a 

um processo educativo. Esse sentido didático se dá principalmente na leitura das 

legendas que acompanham as imagens. 

 

 

Figura 4: Imagens do álbum “Clube do Zequinha”, nas quais encontramos o personagem protagonizando ações 

que remetem a atividades econômicas importantes para o Paraná e sua administração, como quando aparece 

“colhendo café” (nº146), ou visitando a “Cidade Industrial” de Curitiba (nº 160), projeto de urbanização da capital 

paranaense em que houve a atração e concentração de fábricas de diferentes ramos econômicos numa região 

ao sul da cidade. Também vemos Zequinha “tomando banho” (nº 1) e sendo um “bom colega” (nº 89). 

 

É possível perceber, com a leitura das legendas, que além da informação 

indicando a situação vivida por Zequinha, encontramos informações sobre obras do 

governo do Estado ou Prefeitura de Curitiba, menção a festividades regionais do 

Estado, que movimentam a economia 

O discurso estatal se faz presente, exaltando obras realizadas pelo governo, 

como a Rodovia do Café, ou pela prefeitura de Curitiba, como a Cidade Industrial. 
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Além disso, encontramos elementos que denotam alguns ensinamentos cotidianos 

do governo, como a preocupação com a higiene, o cuidado ao dirigir e outras ações 

várias que demonstram uma ação educativa do governo não apenas dirigida às 

crianças, mas também aos adultos. A coleção de 200 ilustrações e suas respectivas 

legendas, todas contendo elementos que demonstrem preocupação com os 

cuidados de higiene diários, ou com a vida em sociedade, com a exaltação de obras 

que tragam uma ideia de progresso ou mesmo ações de demonstrem um 

comportamento modelo, servem para criar uma ideia do que seria o cidadão ideal 

do Paraná. 

Essa idealização do cidadão e a ação educativa do governo do estado sendo 

transportado por um suporte ilustrado, atingia crianças e adultos, principalmente 

por utilizar um ícone da identidade paranaense, não agradava a todos. É possível 

perceber a insatisfação e questionamentos levantados em torno dessa releitura de 

Zequinha em reportagens publicadas no contexto da campanha. Na reportagem 

veiculada pelo periódico Correio de Notícias, encontramos a fala de Valêncio Xavier, 

que afirma que “o humorado Zequinha das balas das décadas de 20 e 40, virou o 

sem graça e posudo cartola que fiscaliza a corrupção do poder econômico na 

declaração dos tributos ao Estado” (ENGAJAMENTO..., 1979), e acrescenta: 

 

Se o comerciante é desonesto não dando nota fiscal porque o governo não 

diz isso a ele? Porque usa as crianças, o povo? Por que a camapnha de 

propaganda não ressuscitou o “seu talão vale um milhão”? Naquela 

campanha o povo trocava as notas fiscais por um cupom e ganhava 

prêmio em dinheiro. Não mexia com a estrutura ideológica da pessoa e 

nem a estava usando como fiscal. 

 

A insatisfação de parcela da população pode ter provocado mudanças na 

campanha do ICM, levando a uma reformulação do álbum, sua proposta e imagens. 

Em setembro de 1980 tem início a terceira fase da campanha, na qual grandes 

mudanças são percebidas. Abandona-se o Clube do Zequinha e tem início a 

Caravana do Zequinha. 
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A Caravana do Zequinha traz nova configuração do álbum, com imagens 

que não eram figurinhas autocolantes, mas imagens impressas em papel e 

acondicionadas em envelopes contendo 10 imagens, que continuavam sendo 

trocadas por notas fiscais em postos autorizados. Contudo, as imagens contidas nos 

envelopes não traziam Zequinha executando atividades cotidianas, mas visitando 

diferentes espaços geográficos do Paraná. Embora no álbum anterior houvesse 

algumas imagens de Zequinha visitando localidades distintas do Estado, nesta nova 

coleção o foco das ilustrações não era o personagem, mas a paisagem por ele 

visitada. 

Na Caravana do Zequinha encontramos um roteiro de viagem pelo estado 

do Paraná nas páginas da esquerda, enquanto que, as páginas da direita são 

preenchidas por um mosaico de imagens ilustrativas ou com aparência fotográfica, 

que remetem ao percurso percorrido pela caravana na página anterior. Cada 

mosaico de imagens é composto por vinte retângulos ilustrados que, ao serem 

colocados nos locais indicados, formam uma paisagem na qual poucas vezes 

Zequinha aparece, o que é criticado pela população: 

 

““No final da segunda fase do Clube do Zequinha, foi anunciado em vários 

meios de comunicação que as crianças continuassem guardando as 

figurinhas. No entanto, nesta nova etapa, as figurinhas, assim como o 

álbum, foram totalmente remodelados. 

(...) 

Mesmo que muitos dos participantes façam queixas quanto às mudanças, 

o secretário (Edson Guimarães) salienta que esta é a maior campanha de 

todo o país e muitos Estados já aderiram a esta “Caravana” e ainda 

existem aqueles que pedem informações sobre experiências anteriores. E 

se a campanha perdeu em número de participantes porque os álbuns não 

trazem as figuras do Zequinha, ele ganhou em termos de motivação 

geográfica”.(CARAVANA..., 1980) 

 

Apesar da pouca presença do personagem neste segundo álbum, o álbum 

da Caravana do Zequinha conquistou fãs entre os professores da educação formal 

pública paranaense. Ao apresentar, no roteiro da caravana presente nas páginas 
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esquerdas do álbum uma série de informações históricas, econômicas e sociais a 

respeito da formação e desenvolvimento paranaenses, e trazer, nas páginas da 

direita, elementos visuais que ilustram os principais temas citados no roteiro, o 

álbum da Caravana do Zequinha conquistou espaço junto a professores de escolas 

municipais e estaduais do ensino fundamental, principalmente aqueles 

responsáveis pelas disciplinas de história , geografia e ciências, que encontravam 

no material mais elementos relacionados às suas áreas de ensino e conhecimento. 

O interesse de professores da educação formal pelo álbum chegou aos jornais, 

como podemos perceber na informação do jornal Diário do Paraná, no qual o 

Secretário de Finanças do estado do Paraná à época, “Edson Guimarães fala que 

muitas escolas já pediram álbuns para que os alunos pudessem obter muitas 

informações sobre os pontos turísticos do Paraná”.(CARAVANA..., 1980) 

O álbum de figurinhas da Caravana do Zequinha adentrou o espaço 

educacional formal como outros haviam feito anteriormente, caso do álbum História 

do Brasil, da editora Bhering, anteriormente referenciado. A diferença entre o caso 

do álbum História do Brasil e da Caravana do Zequinha se deve à instituição que tem 

seu discurso veiculado através dos textos e imagens. No primeiro, temos uma 

editora, que produz os álbuns, selecionando temática, imagens e textos com o 

intuito de angariar consumidores, usando como atrativo a função educativa informal 

e formal dos volumes. No segundo caso encontramos o governo do estado do 

Paraná utilizando um veículo impresso de grande apelo junto à população infanto-

juvenil, e mesmo adulta – já que vários dos adultos dos anos 1970 e 1980 eram 

crianças durante o período de circulação do Zequinha em conjunto com as balas -, 

para estimular a arrecadação de impostos e, simultaneamente, divulgar seu 

discurso junto à população. 
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Nossas impressões: visualidades da arte na educação infantil 

 

Milene Loredana Venancio dos SANTOS1 

Orientadora:  Carla Juliana Galvão ALVES
2
 

 

Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa-ação realizada na 

educação Infantil, que mostrou que as crianças são capazes de compreender 

conceitos e elaborar formas mais complexas de pensar, comentar e fazer arte 

quando o professor dá os subsídios necessários, estimulado as com imagens, 

explorações sensoriais e exercícios de percepção adequados ao seu nível cognitivo. 

Fundamentam nossas reflexões Jorge Larossa, Mirian Martins, Paulo Sans e Stela 

Barbieri.  A pesquisa permitiu observar o envolvimento de crianças de 03 a 04 anos 

de idade na realização de atividades inspiradas na imagem da obra Ponte Japonesa 

e o Lago de Ninféias em Giverny, 1899, do pintor impressionista Claude Monet. A 

partir dos conceitos propostos pelo artista, realizamos práticas artísticas envolvendo 

a paisagem local da escola (jardim) com exercícios de observação de luz e sombra. 

O trabalho realizado mostrou a importância de oportunizar o contato com imagens 

de arte desde cedo, já que ele pode aprimorar a percepção sensorial, e incentivar 

um olhar mais atento para o mundo, ampliando a capacidade criadora infantil.  

 

Palavras-Chave: Arte, Educação infantil, pintura impressionista.  

 

Introdução 

 

Toda criança, desde cedo, tem contato com o conhecimento social, 

apresentando interesses e necessidades de acordo com o contexto cultural no qual 

está inserida. Nos mais diversos contextos culturais, a criança tem contato com a 

arte de várias maneiras, tanto no ambiente familiar quanto no social, desde o seu 
                                                           
1
 Estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais/PARFOR da Universidade Estadual de Londrina. 

2
 Orientadora, docente no curso de Licenciatura em Artes Visuais/PARFOR da Universidade Estadual de Londrina. 
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nascimento, o que nos leva a pensar sobre sua importância e papel no ambiente 

escolar desde os primeiros anos. Este trabalho resulta de uma pesquisa-ação 

realizada com crianças da Educação Infantil e teve por objetivo refletir sobre as 

possibilidades de trabalho a partir de imagens da arte.3 

 Para as crianças da Educação Infantil as experiências são fundamentais, 

pois para elas o ver, sentir e experimentar são essenciais no processo de 

construção da aprendizagem. As vivências experimentadas por cada uma são 

únicas e formarão as memórias conscientes e inconscientes em suas mentes, e em 

algum momento de suas vidas essas informações aprendidas na infância serão 

úteis, pois como diz Barbieri: 

 

No cotidiano, vivemos uma infinidade de situações. No decorrer de um dia 

apenas, vemos muitas pessoas; sentimos muitos cheiros, temperaturas, 

texturas; mergulhamos no ritmo e na cadência da cidade. Por mais que 

uma situação seja volátil e passageira, pode sempre ser uma experiência, 

e cada uma delas contribui para fazer de nós o que somos. Mas as 

experiências mais marcantes, que nos tomam e nos transformam, muitas 

vezes podem acontecer em um milésimo de segundo e nos marcar para o 

resto da vida (BARBIERI, 2012, p.30).  

 

Destacamos então o valor da arte no processo de ensino-aprendizagem, 

dado que, por meio dela que o ser humano é instigado a ser perceptivo, produtivo e 

criativo. 

O ensino da arte na Educação Infantil no estado do Paraná está 

fundamentado no desenvolvimento de um indivíduo crítico, oportunizando 

experiências e vivências que ajudem a desenvolver potenciais cognitivos básicos, 

como a capacidade de refletir, ter percepção, expressar suas emoções, 

compreender valores, sentimentos, associados aos comportamentos éticos e 

estéticos, e a ter uma visão questionadora do mundo que está ao seu redor.   

                                                           
3
 A elaboração do projeto e sua aplicabilidade surgiram pela necessidade da realização do estágio do curso de Artes Visuais da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) do programa PARFOR/Artes Visuais. 
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A pesquisa da qual resulta este trabalho foi realizada em um centro 

municipal de Educação Infantil4 (CMEI) com crianças de 3 a 4 anos de idade do nível 

III B. São crianças com pouco acesso à cultura devido aos diversos fatores que 

limitam e inviabilizam sua participação em eventos e espaços culturais. Entre esses 

fatores podemos citar a falta de recursos financeiros das famílias e a pouca 

existência de eventos culturais no município, sendo a escola o principal local acesso 

a bens ou manifestações culturais para elas. 

Como a escola também tem um jardim, que os professores, juntamente 

com as crianças, ajudam a manter, consideramos que este tema poderia oferecer 

uma gama de possibilidades de trabalho com a percepção e a produção artística e, 

ao mesmo tempo, de interações interdisciplinares. E escolhemos o artista Monet, 

que teve a paisagem, particularmente o jardim como tema de muitas de suas 

pinturas.  

Por fim, estabelecemos o fio-condutor de nossas ações – Monet na 

Educação infantil: ver, sentir e experimentar –, com o objetivo de apresentar às 

crianças alguns conceitos básicos de arte, proporcionando-lhes conhecer o artista, 

sua obra e realizar atividades que valorizassem a expressão de sua criatividade, o 

desenvolvimento de suas potencialidades artísticas, e despertassem o interesse 

pela arte a partir do contato com obra Ponte Japonesa e o Lago de Ninféias em 

Giverny, 1899, de Claude Monet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI)4 Vicente de Conti, localizado no município de Porecatu, Paraná. Para que fosse 
possível a realização deste projeto obtive a autorização da diretora Ana e supervisora Marcilene, e contei com a colaboração 

efetiva da secretária Maria e das professoras Fabiane, Fernanda, Eliane e Alexandra. 

Fig. 1. Obra Ponte Japonesa e o Lago de Ninféias em Giverny, 1899 óleo sobre tela, 63,5 x 66, 04 cm. 
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Um movimento em busca da presença da arte na Educação 

Infantil 

 

A infância é uma fase da vida da criança que permite-lhe experimentar, 

refletir e aprender sobre vários temas. É na Educação Infantil que aprendemos os 

ensinamentos que levaremos para nossa vida adulta. No entanto, muitas vezes se 

subestima a capacidade das crianças nessa faixa etária, de acessar de alguma 

forma às imagens artísticas. Ainda que as diretrizes curriculares nacionais da 

Educação Infantil (BRASIL, 2010, p.18) afirmem que é dever da escola “[...] garantir à 

criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens [...] ainda são poucos os 

professores que levam essa categoria de imagens para as salas de aula da 

Educação infantil. Não nos deteremos aqui a analisar as razões para essa situação, 

mas elas giram em torno da falta de conhecimentos sobre as teorias do 

desenvolvimento expressivo infantil, das teorias do desenvolvimento da 

compreensão estética, ou mesmo das abordagens contemporâneas sobre o ensino 

de arte. E acabam contribuindo com um distanciamento de alguns grupos e 

comunidades com a arte. Como observa Barbieri: 

 

O fato é que a formação em artes nas escolas deixa muito a desejar, 

consequência de uma defasada formação de professores, que através dos 

tempos tem privilegiado fórmulas e receitas, sem a necessária vivência ou 

reflexão, sobretudo no que se refere à arte contemporânea. (BARBIERI, 

2012, p.145) 

 

Na Educação Infantil as atividades de arte, muitas vezes, são ligadas a datas 

comemorativas e a trabalhos manuais. Porém, este cenário com fórmulas e receitas 

prontas, que não instigam a criatividade nas crianças, tem mudado. Segundo 

Barbieri (2012, p. 145), o professor que tem a oportunidade de aproximar-se do 
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universo da arte e de conhecer seu contexto histórico, consegue ter um pensamento 

reflexivo sobre seu trabalho e busca mudanças em suas práticas.   

A arte é campo de conhecimento que possibilita à criança desenvolver sua 

imaginação, percepção, criatividade, afetividade e socialização; além de contribuir 

para o desenvolvimento de suas funções cognitivas. É também um meio pelo qual a 

crianças pode expressar sentimentos e compreensões a respeito do mundo e de 

seu cotidiano. Mas é no meio escolar que a criança tem a possibilidade de 

contextualizar esses conhecimentos, e perceber a presença da arte como forma 

particular e ao mesmo tempo social de representação e de manifestação cultural.  O 

que justifica a obrigatoriedade do ensino de arte nas instituições de Educação 

Infantil.     

 A legislação brasileira atual, lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB nº 9.394/96) determina que: “O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover 

o desenvolvimento cultural dos alunos”. (BRASIL, p.15) 

A mesma lei garante o direito da criança ao ensino da arte desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio. Mirian Celeste Martins destaca a importância 

sua importância no campo escolar, visto que: 

 

[...] a arte é importante na escola, principalmente porque é importante fora 

dela. Por ser um conhecimento construído pelo homem através dos 

tempos, a arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser 

humano tem direito ao acesso a esse saber. (MARTINS, 2010, p.12) 

 

Quando a criança entra em contato com a arte passa a ter um novo olhar 

para o ambiente ao seu redor, tornando-se mais crítica e observadora dos detalhes 

que antes não eram percebidos. Dessa forma:  

 

Tratar a arte como conhecimento é o ponto fundamental e condição 

indispensável para esse enfoque do ensino da arte, vem sendo trabalhado 

há anos por muitos arte-educadores. Ensinar a arte significa articular três 
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campos conceituais: a criação/produção, a percepção/análise e o 

conhecimento da produção artístico/estético da humanidade, 

compreendendo-a histórica e culturalmente. (MARTINS, 2010, p.12) 

 

A criança conhece a arte presente em seu cotidiano como expressão de sua 

perspectiva. Podemos observar que todas as crianças gostam de rabiscar ou 

desenhar nas paredes, no chão, na terra e no papel, é a partir destas experiências 

que ela se apropria da arte. Mas é também por meio dessa atividade que a criança 

elabora percepções e compreensões a respeito de si e do mundo. Barbieri relata 

que: 

 

A imaginação e a criatividade das crianças não têm limites, o que favorece 

o desenvolvimento de sua potência e a exploração e apropriação de suas 

múltiplas linguagens, ampliando suas formas de expressão. O trabalho 

com a arte na educação infantil é um dos passos para cultivar essa 

vitalidade natural. (BARBIERI, 2012, p.18) 

 

Esses processos de expressão ocorrem por meio das experiências que o 

professor de arte proporciona, a partir das quais que a criança aprende a expressar-

se, ampliando, seu desenvolvimento perceptivo, produtivo e criativo. 

A realização deste projeto representou um movimento de mudança em 

minha metodologia de ensino da arte na Educação Infantil. Por meio de atividades 

de experimentação artística, busquei estimular as crianças a praticar suas 

habilidades criativas.  

As atividades do trabalho realizado foram organizadas de modo a 

contemplar três eixos: Monet e sua obra, experiências de observação de sombras e 

atividades no jardim. Essas atividades foram realizadas no decorrer de dezesseis 

encontros.   

 

Apresentando Claude Monet 
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O surgimento da fotografia no século XIX gerou uma crise no mercado 

artístico que era regido basicamente pela pintura de registro, mas também 

possibilitou aos artistas explorarem sua criatividade e liberdade. É neste cenário 

que surge o movimento impressionista, nascido da necessidade de mudança e da 

reinvenção de novos modos do fazer artístico.  

O pintor Claude Monet (1840-1926) é um dos precursores do movimento 

Impressionista, cujo nome tem origem em uma provocação a respeito de sua obra 

“Impressão: sol nascente” (1984). O pintor trouxe uma nova perspectiva para a arte e 

a pintura de observação; com suas pinceladas ágeis ele buscava representar as 

cores da paisagem sob influência da luz. Sua pintura era realizada rapidamente 

para que a tonalidade cromática da paisagem observada não mudasse com o 

movimento do sol, uma vez que ele tinha como objetivo captar a efemeridade do 

instante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciei as atividades contando para as crianças um pouco sobre a história do 

pintor, enquanto observávamos fotos do artista e de seu jardim. Valorizei o fato de 

que o artista gostava de cuidar das plantas de seu jardim. As crianças gostaram de 

saber que o nome da primeira esposa de Monet era Camille, já que na turma havia 

Fig. 2. Claude Monet (1840-1926)  
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uma criança com o mesmo nome. Como na Educação Infantil o lúdico também é 

fundamental para o processo de aprendizagem, usei dois livros de literatura infantil 

para contar essa estória: Linéia no jardim de Monet5 e Érica e os impressionistas6.  

De acordo com Abramovich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ler histórias para as crianças, sempre, sempre. É suscitar o imaginário, é 

ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, e encontrar 

muitas ideias para solucionar questões - como os personagens fizeram é 

estimular para desenhar, para musicar, para teatralizar, para brincar. 

Afinal, tudo pode nascer de um texto (ABRAMOVICH, 2006, p.17). 

 

As crianças acharam engraçado saber que Linéia era o nome de uma flor e 

se interessara principalmente quando perceberam que Érica, personagem da 

segunda história, entrava nos quadros do museu. As histórias proporcionaram às 

crianças conhecerem um pouco mais sobre a vida de Monet e suas obras.  

Em outro momento, observamos também a obra Ponte Japonesa e o Lago 

de Ninféias em Giverny, e as crianças reconheceram a ponte que havíamos visto nas 

fotos. Enquanto observávamos as imagens, fui fazendo alguns questionamentos até 

que elas percebessem também as sombras no lago representadas na pintura. Ao 

apresentar imagens para as crianças é importante refletir sobre nossos objetivos e 

intenções, uma vez que não há necessidade nesse momento da escolaridade de 

priorizar conteúdos da História da Arte, mas sim de oportunizar o acesso e o 

conhecimento sobre a arte e suas manifestações, e sobre os artistas e suas ideias. É 

importante saber que a produção dos artistas está intrinsecamente relacionada à 

vida. A esse respeito diz Barbieri: 

 

Obras de arte falam sobre a própria arte, sobre perguntas, ideias, sobre a 

vida. Para podermos lidar com arte e imagens com as crianças, podemos 

nos debruçar sobre o assunto. Perceber o que as imagens estão nos 

dizendo, sobre o que elas nos falam. Tudo que, de alguma maneira, se 

relaciona com nossa percepção está relacionado a nossa experiências 

                                                           
5
 Linéia no jardim de Monet, Christina Bjork, Salamandra, 1992. 

6
 Érica e os impressionistas, James Mayhew, Moderna, 2002. 
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estíticas.  O conhecimento sobre arte ampliando nosso olhar, mobiliza 

nossa percepção, nos põe a pensar (BARBIERI, 2012, p.129). 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valorizando o lúdico como chave para a aprendizagem na Educação 

Infantil, assistimos também a uma animação em stop motion feita com 

modelagem7. As crianças acharam o vídeo engraçado, reconhecerem novamente o 

quadro, Ponte Japonesa e o Lago de Ninféias em Giverny, e a esposa de Monet, 

Camille, no quadro Mulher com um parasol – Senhora Monet e seu filho. Eles 

gostaram tanto que pediram para revê-lo várias vezes! Em uma roda de conversa, 

perguntei para as crianças o porquê de estarmos aprendendo sobre as sombras. 

Um aluno respondeu: “Por causa das sombras nos quadros de Monet”.  

Em outra aula, apresentei outras versões da Ponte Japonesa feitas por 

Monet, e as crianças realizaram a leitura das imagens analisando as cores, as 

sombras reproduzidas e a localização da ponte na composição das obras. Essa 

conversa foi preparou as crianças para a realização de uma pintura com tinta 

guache sobre papelão. Usamos fitas isolantes para fazer a ponte (figs. 4 e 5).  

 

                                                           
7
 Claude Monet: Arte em massinha. Conheça Grandes Artistas. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=NzcSsc1MeNU. Data de acesso 11/04/2016  

  

Fig. 3. Crianças realizando leitura de imagem da obra Ponte 

Japonesa. Acervo particular. 
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Ao final do projeto realizamos uma exposição para as outras turmas da 

escola. As crianças estavam animadas e com o meu auxílio elas relataram aos 

visitantes que suas criações representavam a ponte japonesa e o lago de ninféias 

em Giverny, do pintor Claude Monet. Como afirma Barbieri: 

 

Expor os trabalhos das crianças possibilita, de fato, que haja interação e 

troca entre elas. Ao mesmo tempo, valoriza suas produções e possibilita 

que façamos relações entre o que é está exposto e obras de arte, 

elementos da natureza, entre outro inúmeros tipos de imagens. (Barbieri, 

2012, p.132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de conheceram um pouco sobre a história e obras do artista Monet, o 

desenvolvimento do projeto proporcionou às crianças momentos de compreensão 

sobre o conceito de artista, como pessoa que produz obras de arte.  

 

Figs. 4 e 5: Crianças pintando com tinta guache em base de papelão, para a sua representação da ponte 

japonesa. Acervo particular. 

 

Fig. 6: Alunos observando suas pinturas em exposição. Acervo particular.                             
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Desenhando com as sombras 

 

Na Educação Infantil as experiências são de fundamental importância no 

processo de aprendizagem da criança, pois ela só se apropria do conhecimento 

quando vivencia os fatos. Especialmente quando se trata da arte, as 

experimentações sensoriais, plásticas e sonoras permitem explorar refinar e 

favorecer a percepção corporal, espacial, visual e sonora. Esse pensamento me leva 

a refletir sobre a fala do autor Jorge Larossa quando diz que [...] “a experiência não 

é aquilo que passa por nós, mas aquilo que passa em nós, aquilo que fica gravado 

nas nossas entranhas (LARROSA, 2014, p.154).  

Sabendo disso, para que as crianças compreendessem as poéticas de 

Monet sobre observação da incidência da luz nas cores dos objetos que ele pintava, 

realizamos várias experiências de luz e sombra, iniciando pela observação da 

sombra do próprio corpo. Cada criança tentou desenhar a sombra de um colega no 

chão com giz de lousa, e embora muitas apresentassem dificuldade, a maioria 

tentou fazê-lo. Para a maioria delas foi uma grande descoberta perceber a presença 

de sua própria sombra. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Crianças observando e desenhando com a própria sombra. 

Acervo particular. 
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Depois as crianças realizaram a projeção de sombras por meio da audição 

de músicas infantis de nosso repertório cotidiano e tentaram formar diferentes 

sombras no chão usando as mãos. Criamos várias cenários de experimentação para 

que elas compreendessem este fenômeno de ausência de luz. Foram essas 

possibilidade de produzir sombras que fizeram com que as crianças percebessem a 

relação entre as sombras observadas na pintura e as suas próprias.  

Fomos também ao jardim da escola para observar as sombras das plantas 

e fizemos um passeio pelos arredores da escola para observarmos as sombras dos 

objetos. Pelo caminho, as crianças foram identificando e apontando as sombras das 

árvores, dos postes de luz, do ônibus e dos carros em movimento. Como atividade 

de produção, propus que elas pintassem a sombra de um colega em uma folha 

grande de papel Kraft, utilizando tinta guache preta. O produto final não 

correspondeu exatamente ao formato do corpo, pois elas ainda estão desenvolvendo 

sua coordenação motora fina e suas pinceladas não são precisas. Mas a proposta 

tinha mais a intenção de trabalhar com a percepção do que com a representação, já 

que a maioria das crianças desse grupo encontra-se na fase das garatujas.  

No dia seguinte mostrei para as crianças uma apresentação de slides com 

cinco imagens de sombras de animais e frutas para que as crianças os 

Figs. 8 e 9: Alunos desenhando a sombra do corpo de um colega. Acervo particular 
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identificassem e organizei um teatro de sombras8 com a história “Chapeuzinho 

Vermelho”, que havia sido escolhida pelas crianças. Durante a apresentação elas 

ficaram atentas e reconheceram cada um dos personagens. 

 

 

Para finalizarmos esse eixo, realizamos um experimento usando lanternas 

coloridas. As crianças, duas de cada vez, manipularam as lanternas coloridas, 

focalizando a luz na parede, e posteriormente nas mãos. As experimentações com a 

luz e as sombras mostraram para cada criança uma nova perspectiva, pois, percebi 

que antes elas não tinham observado sua existência ou se observaram não sabiam 

o que era. O que me leva a concordar com Barbieri, quando afirma que,  

 

 A luz causa encantamento. É uma importante fonte de investigação para 

as crianças. Podemos oferecer projetores e lanternas para que 

experimentem as diferentes opacidades dos objetos brinquem com a 

sombra e cores (BARBIERI, 2012, p. 127). 

                                                           
8 Para a dramatização utilizei data show para projetar a luz, fantoches de sombras e uma estrutura de apresentação de teatro 

de fantoches com um tecido de T.N.T branca preso na frente. 

Fig. 10: Apresentação de teatro de sombra, com a estória 

Chapeuzinho Vermelho. Acervo particular.                             
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A luz sempre nos causa encantamento, porém sua ausência também 

reproduz formas que nos deixam intrigados e fascinados. Não foi diferente com as 

crianças.    

 

Descobrindo o jardim da escola  

 

O contato com a natureza é algo empolgante para as crianças, pois elas 

observam plantas todos os dias em sua rotina, no quintal de suas casas, no caminho 

para a escola, enfim, em vários locais. Porém, são raras as oportunidades que elas 

têm para plantar uma flor ou uma árvore. Lembrando que Monet tinha o hábito de 

pintar as plantas de seu jardim, realizamos o plantio das sementes de girassol no 

jardim da escola, para que posteriormente elas pudessem desenhar ou pintar as 

flores plantadas. Observei que todas as crianças tiveram dificuldade em tocar a 

terra, não queriam sujar as mãos, comprovando nossa afirmação de que são raras 

as oportunidades como essa.  

Fig. 11. Experiência com lanternas coloridas. Acervo particular.                             
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A atividade durou algumas semanas e as crianças realizaram um 

revezamento para regar diariamente as sementes de girassol. Porém, um dia 

tivemos uma triste surpresa ao chegamos ao jardim e percebermos que os brotos 

de girassóis haviam sido devorados pelas formigas. 

Na sequência das atividades realizamos um passeio para observar os 

jardins presentes nas casas nos arredores da escola, com ênfase nos diferentes 

tipos de flores e suas cores, bem como das árvores e outras plantas. Esta atividade 

vai ao encontro do pensamento de (BARBIERI, 2012, p. 124) que defende ser 

importante “conhecer as belezas naturais do lugar onde vivemos, cada plantinha 

que existe onde trabalhamos, estudamos, por onde passamos”.  

 

 

Fig 12: Crianças plantando sementes de girassol. Acervo particular. 

Figs. 13, 14 e 15: Modelagem a partir da observação de uma planta. Acervo particular.                             
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Em uma ida ao jardim da escola, pedi às crianças que escolhessem uma 

flor e elas escolheram um hibisco. Conversamos sobre as características da planta, 

cores e estrutura, e propus que realizassem a modelagem da flor a partir da 

observação, o que foi realizado com alguma dificuldade. Mas foi possível perceber 

que a maioria delas compreendeu a estrutura da planta, representando a flor, com 

caule e folhas (figs. 13, 14 e 15).  

Em outra atividade realizada no jardim da escola, cada criança escolheu 

uma flor para desenhar em uma folha grande de papel Kraft. Perguntei para cada 

criança sobre as cores que eles estavam vendo na planta, depois cada uma 

procurou na caixa de giz pastel oleoso, as cores da planta escolhida, já que a maior 

parte deles não as conhece pelo nome.  

No decorrer da atividade pude observar que todas as crianças tentaram 

olhar para flor ao desenhar, algo que não conseguiram realizar na atividade anterior 

de modelagem de uma flor. 

 

 

 

 

Fig. 16: desenho de observação de flores do jardim da escola com giz pastel oleoso sobre Kraft. Acervo 

particular.                             
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Observando-as, pude perceber que o desenho é algo que as envolve, em 

um processo assim descrito por Paulo de Tarso Cheida Sans:  

 

[...] a criança possui aguçado senso de observação sobre tudo que 

acontece ao se redor. Graças a essa capacidade, ela se concentra quando 

desenha, refletindo em sua interpretação gráfica o seu conhecimento, 

interesse, sentimento e gosto sobre as “coisas”. (SANS, 1994, p. 38) 

 

 

 

 

O jardim da escola foi um local de grande inspiração para as crianças, pois 

foi por meio dele que elas puderam fazer a relação entre realidade e a obra de 

Monet. Também nos forneceu materiais para criação de um trabalho coletivo com 

objetos coletados, como folhas, pedras e galhos. Coloquei o papel Kraft no chão e 

um de cada vez escolheu um objeto, agregando-o ao trabalho. 

 

Figs. 17 e 18. Desenho de observação das flores do jardim da escola. Acervo particular.                             
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Fizemos também uma colagem coletiva com recortes de imagens de 

jardins, árvores e flores, que as crianças escolheram em revistas.  Uma vez que 

elas ainda não manuseavam a tesoura, eu recortei as figuras escolhidas por elas. 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento deste projeto vai ao encontro da proposta de ensino da 

arte que Martins defende quando diz, 

  

 A recepção que você faz do mundo através de seus sentidos, percepção, 

imaginação, intuição, intelecto não é passiva; você não é um mero 

Fig. 19: Obra coletiva produzida com objetos coletados no jardim da escola. 

Acervo particular.                             

 

Fig. 20. Aluno colando imagem de planta em produção coletiva. Acervo 

particular.                             
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receptáculo de informações, influências, conhecimentos etc. Na verdade, 

você seleciona o que toca. Por isso, faz um recorte da realidade, através 

do seu modo de ver o mundo, do seu jeito de viver a vida e de emocionar-

se ou não frente aos fatos, de pensar sobre eles; chorar, rir, amar, sofrer, 

agir, interpretar, expressar. Dessa forma, o resultado de qualquer 

produção artística que você faça terá, inevitavelmente, a sua marca, a de 

sua história, da sua ótica, fruto do ser único que você é. (MARTINS, 2010, 

p. 73) 

 

O trabalho com arte possibilita para as crianças uma nova perspectiva de 

mundo, na qual elas criam e reinventam seu jeito de fazer a arte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O propósito deste trabalho foi sistematizar e desenvolver um projeto de 

trabalho a partir da poética do artista Claude Monet, que envolvesse 

experimentações artísticas, a percepção da luz e das sombras, e exploração do 

jardim da escola. Ele proporcionou às crianças conhecer um pouco sobre a história 

do artista Claude Monet e algumas de suas obras, e compreender o conceito de 

artista, como pessoa que produz obras de arte. 

As experiências com a luz permitiram às crianças a descobrir sua 

existência, bem como a das sombras. Em diversos momentos foram oportunizadas 

situações que privilegiaram a percepção visual, sensorial e sonora, resultando em 

elaboradas representações e identificações nos momentos de produção plástica em 

desenho, pintura ou modelagem tridimensional. 

O trabalho no jardim da escola também foi muito importante, pois foi por 

meio dele que as crianças fizeram relação entre realidade e a obra de Monet. Foi em 

uma atividade no jardim que pude observar que apesar dos alunos estarem na fase 

da garatuja, ao tentar desenhar uma flor, algumas crianças deixaram de fazer 

rabisco descontrolados e passaram a elaborar representações. Observei que 

algumas não conseguiam dar formas específicas ao desenho que estavam 
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representando no papel, mas ao manusear a massinha para modelar flores, todas 

conseguiram. 

Temos o péssimo hábito de subestimá-las pela sua idade duvidando de sua 

capacidade, mas as crianças são capazes de compreender conceitos e elaborar 

formas mais complexas de pensar, comentar e fazer arte quando o professor dá os 

subsídios necessários, quando as estimula com imagens, e exercícios de percepção 

adequados ao seu nível cognitivo. Embora nem todas desenvolvam as atividades da 

mesma forma ou da forma como imaginamos, é importante acreditarmos e 

investirmos em propostas que incentivem o desenho, as explorações sensoriais e a 

percepção. 

O projeto também veio consolidar mudanças em minha metodologia para o 

ensino da arte na Educação Infantil. Antes do Parfor, eu era uma professora leiga na 

área de Arte e pautava meu trabalho em datas comemorativas e confecção de 

lembrancinhas. Raramente apresentava um artista para as crianças e quando o 

fazia apenas mostrava uma imagem da obra e depois entregava uma cópia 

impressa para colorir. As reflexões e práticas realizadas pelos professores do curso 

de Artes Visuais durante as aulas me proporcionaram a oportunidade de ampliar 

minha visão sobre a arte, assim como hoje eu proporciono a as crianças. Agora sou 

capaz de construir um constante processo criativo em minhas metodologias 

pedagógicas. 
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A demora na atualização das imagens arqueológicas nos livros didáticos 

 

Lucimara Andrade da Silva1 

Universidade Estadual de Londrina 

 

Esta comunicação tem o objetivo de analisar o atraso no uso de imagens 

de descobertas recentes da arqueologia nos livros didáticos. Buscando mostrar 

que a imagem é mais do que mera ilustração, além de ser um documento, contém 

informações que podem e devem ser utilizadas para a análise e construção de 

sociedades passadas. Ao analisar esse atraso percebemos que importantes 

descobertas como, as pinturas rupestres encontradas em Pirai do Sul poderiam 

contribuir no ensino, mas permanecem arquivadas e demoram anos para serem 

utilizadas. Talvez pela dificuldade de obter o direito patrimonial da imagem? Ou pela 

permanência desse ensino eurocêntrico restrito a uma cultura branca e 

contemporânea? Os resultados obtidos foram que as imagens que aparecem nos 

livros didáticos são quase sempre as mesmas e são em sua grande maioria de 

sítios estrangeiros. Portanto, é necessária uma reelaboração no ensino e no 

conteúdo dos livros didáticos. 

 

Palavras-chave: Imagens arqueológicas, livro didático, políticas públicas.  

 

Introdução 

 

As imagens arqueológicas são uma forma de suporte ao ensino de história, 

um meio de assimilar o conteúdo de forma mais rápida, são mais que somente 

ilustrações dos textos presentes nos livros didáticos, essa característica editorial de 

                                                           
1 Graduanda do curso de licenciatura em História pela Universidade Estadual de Londrina.  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

429 
 

ver a imagem visual como mera ilustração de impressos, foi construída 

historicamente em meados da década de 1970. O uso da imagem de registros 

arqueológicos, pode ser de diferentes formas, como um auxílio ao pesquisador no 

campo, além do mais, pode também contribuir nas diferentes praticas pedagógicas 

e culturais presentes no processo de ensino aprendizagem. No entanto de acordo 

Bueno, de uma maneira geral, atualmente as imagens aparecem quase sempre 

“associada a um texto escrito que cria uma forma verbal identificadora da 

informação não verbal”. (BUENO, 2011, p.68). Por meio da iconografia nos livros 

didáticos o estudante pode construir representações e por intermédio delas obtém a 

compreensão que possibilita construir uma determinada narrativa. 

Durante muito tempo no Brasil a produção dos livros, fazia uso de imagens, 

vistas como “meio de comunicação subordinado ao texto”.(BUENO,2011, p. 70) 

Porém aos poucos a imagem deixou de ser ilustração e adquiriu visibilidade e 

passou a ser problematizada tanto no meio acadêmico quanto no escolar, porém 

ainda se percebe que as imagens arqueológicas permaneceram em segundo plano, 

as poucas imagens utilizadas nos livros didáticos são quase sempre as mesmas 

como se a arqueologia fosse um estudo antigo e ultrapassado, não mais praticado 

nos dias atuais. A relação entre o ensino de história e o uso de imagens 

arqueológicas encontram empecilhos em razão desta ser pouco desenvolvida no 

uso de imagens pré-históricas, criando uma ideia de que a humanidade somente 

passou a existir após a criação da escrita, negligenciando os indígenas e que até 

mesmo a arqueologia demonstra por meio da análise de vestígios a existência muito 

anterior.  

A arqueologia contida nos livros didáticos é majoritariamente eurocêntrica, 

com a presença de uma história que privilegia os feitos ocidentais e é extremamente 

etnocêntrica, mostrando somente imagens de grandes impérios europeus, quase 

não se tem a presença de imagens que demonstram que existia uma população 

antes da colonização. O uso dessas imagens é em sua maioria consequência desse 

ensino positivista que se restringem a grandes feitos e grandes heróis. Aliás outra 

dificuldade no uso de imagens arqueológicas é o fato do conteúdo ser baseado 

somente em documentos oficiais, que resulta em um ensino restrito a cultura 
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branca e contemporânea. Em consequência dessa forma de abordar conteúdos nos 

livros, surgem várias dificuldades no processo de ensino aprendizagem, 

principalmente a do professor de como usar a imagem. Portanto é essencial que 

haja uma reelaboração nos conteúdos e no uso das imagens.  

As imagens visuais contêm significados e o estudante pode relaciona-la 

com diferentes tipos de informação e de cultura. De acordo com Bueno, para que a 

iconografia do livro didático de história seja considerada um documento “é 

necessário que está seja vista com um documento histórico no ambiente escolar”. 

(2011, p. 73). Para fazer o uso da imagem como auxilio pedagógico é essencial 

compreender que as imagens são selecionadas pelos autores, ilustradores e 

editores todas tendo em vista suas ideologias. A imagem ela é feita com uma 

intenção, tendo o objetivo de trabalhar temas históricos. Sendo que são obtidas pela 

relação entre o conhecimento acadêmico e os meios editoriais. É perceptível que as 

mudanças nos livros didáticos ocorrem de forma tênue e são introduzidas aos 

poucos nas práticas pedagógicas. 

 

O atraso na renovação das imagens arqueológicas nos livros 

didáticos 

 

Os livros didáticos são os principais veículos de informação impressa, a 

maior parte das imagens que os estudantes veem estão presentes neles, por causa 

disso possui uma certa “exclusividade como meio de informação, sendo um dos 

poucos veículos passiveis de ser folheado pela parcela da população com condições 

econômicas carentes”. (ALMEIDA, Silvia; MENDONÇA, Ricardo; VAZ. Paulo. 2006, p. 

4). Dessa forma os livros contêm um discurso, tido como o autorizado que, que é 

visto como uma fonte confiável e verdadeira, principalmente nos livros didáticos de 

história.  Sendo que este discurso tem a autorização do MEC, em que o governo 

aprova o conteúdo que acredita ser pertinente. Além disso segundo Souza o 

material pedagógico dos livros didáticos traz:  
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Seu conteúdo pré-estabelecido, sob a influência dos grupos editoriais e 

atendendo às seleções e recomendações de acordo com as 

determinações das autoridades educacionais governamentais, ou seja, do 

Ministério de Educação e Cultura/MEC, por meio do Plano Nacional do 

Livro Didático/PNLD, que gerencia a composição dos livros a serem 

utilizados nos vários componentes curriculares das diversas séries da 

educação básica e ensino. (SOUZA, Suely dos Santos. 2014, p.16) 

 

Ou seja, o livro é mais do que um material didático, pois em sua produção 

passa por “um processo de relações e interesses, por parte de seus editores e 

autores que fazem a análise do conteúdo” (SOUZA, 2014, p.16) Nesse sentido contém 

ideologias de seus produtores e também disseminam conteúdos que o estado quer, 

dessa forma, também é um reprodutor de discursos e o professor deve ter cuidado 

em seu uso. Além disso, antes de serem enviados para as escolas é necessário que 

o livro seja recomendado pelo guia didático, que fica responsável por distribuir uma 

resenha crítica sobre o exemplar, aliás deve vir com uma avaliação do MEC 

atestando que seu conteúdo está dentro dos padrões exigidos. Em seu processo de 

criação é perceptível uma preocupação demasiada com o conteúdo escrito, já sua 

parte visual é dada menor importância, a tarefa de cuidar do aspecto visual fica a 

cargo de profissionais que segundo, Almeida e Mendonça: 

 

Planejam, pesquisam, criam e tratam essas ilustrações, tais como 

pesquisadores iconográficos, ilustradores, diretores ou editores de arte e 

projetistas gráficos. Trata-se de especialistas em suas respectivas áreas 

que costumam (ou deveriam) trabalhar sob a supervisão dos editores 

educacionais. (ALMEIDA, Silva; MENDONÇA, Ricardo; VAZ, Paulo, 2006, 

p.6)  

 

Percebemos, que a iconografia do livro didático é composta de imagens 

escolhidas por esses profissionais, que tem o consentimento de seus autores e 

editores. Portanto, esses profissionais preferem fazer uso de imagens que facilitem 

a parte burocrática de seu trabalho que são os direitos patrimoniais de uso das 

imagens, ou muitas vezes escolhem pela preferência em seguir modelos europeus. 
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Na maioria das vezes os profissionais desconhecem praticas pedagógicas e não tem 

relação com os meios educacionais e acabam por utilizar imagens que muitas vezes 

nada acrescentam no ensino e negligenciam importantes fontes iconográficas.  

A parte visual do livro é muito mais que ilustração do conteúdo e devem ser 

priorizadas imagens que estimulem o ensino que reforce a identidade pessoal e que 

estimule um ensino que mostre a diversidade e que priorize também imagens 

recentes para que o aluno possa associar o ensino de história com questões atuais e 

com informações que já possuem tornando assim o ensino mais considerável.  

Nesse sentido, uma área que pode contribuir com a iconografia é a 

arqueologia que é um estudo que visa analisar por meio de vestígios as sociedades 

passadas, por meio deste é possível perceber que as populações que viveram em 

outras épocas produziram cultura e eram diferentes entre si. A arqueologia e suas 

imagens podem auxiliar na elaboração do plano de ensino que passe a valorizar a 

diversidade cultural e étnica, não só privilegiando grandes homens, mas dando 

destaque aos povos marginalizados, para que estes passem a ser vistos como parte 

da história. Além disso, poucas são as imagens relacionadas a cultura indígena que 

mostram seu papel, sua existência como a civilização antes da formação de outras, 

as únicas imagens que aparecem nos livros são imagens rupestres, pintadas nas 

cavernas quase sempre as mesmas, não tendo relação com a história Brasil e sim 

sendo sítios arqueológicos de outros países.  

“Os livros didáticos ao serem concluídos e aprovados passam por uma 

etapa em que são lidos por professores que fazem correções e sugestões do que 

deve ser acrescentado”. (BUENO, 2011, P.73) O principal problema enfrentado é que 

estes livros carregam a carga ideológica de seus autores, muitas vezes pautados no 

ensino positivista. Aliás, diversos são os problemas e inadequações em relação a 

pré-história e o uso das imagens, principalmente em razão da falta de informação 

sobre a arqueologia ou da forma irrelevante como é tratada e aborda uma visão 

eurocêntrica, resultado das ideologias que avaliam e determinam o conteúdo a ser 

publicado nos livros didáticos. A maioria das imagens que frequentemente 

aparecem nos livros didáticos de história são quadros em sua maioria de pintores 
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consagrados em que são retratadas cenas importantes da história. Somente se tem 

o uso de imagens arqueológicas dos períodos neolítico, paleolítico ou de grandes 

impérios como o Persa, ou de civilizações como os micênicos. 

 A imagem a seguir mostra exatamente isso, foi retirada de um livro 

didático em que poucas páginas abordavam a pré-história e somente tem imagens 

desses períodos, no restante do livro as imagens são somente de grandes impérios. 

 

 

A domesticação de animais, atividade característica do período neolítico. Biblioteca do Estudante Moderno, 2000, 

p. 4 

 

 Aliás outra imagem que também aparece muito, é intitulada “a 

comunicação do homem através da imagem “ pintura rupestre na caverna Lascaux 

na França que tem cerca de onze mil. Até mesmo é utilizada em estudos sobre o 

ensino da pré-história, aliás também é ressaltada em sistema didáticos de 

representação, no ensino especial mostrando como um registro histórico, uma 

forma de analisar, como era marcado a época de plantação, as estações chuvosas e 

a pratica da caça. A imagem permite mostrar todo um sistema de relações. 
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                          A Comunicação do Homem através da Imagem, Caverna de Lascaux (França). O uso na imagem 

no ensino de História, PDE 2008. 

               

 

Percebemos então que até mesmo em pesquisas sobre o ensino, são 

utilizadas imagens descobertas feitas a vários anos. Apesar dessas descobertas 

serem importantes e que devem ser ressaltadas, a permanência constante do uso 

de imagens como essas que já são muito conhecidas, faz com que descobertas 

recentes fiquem relegadas a segundo plano. Além disso, na maioria dos livros 

didáticos de História poucas páginas, menos de dez são atribuídas para o uso de 

imagens rupestres em sua maioria preenchidas por pinturas como a da caverna de 

Lascaux.  Uma das poucas imagens destacadas são a da Serra da capivara, sitio 

arqueológico, em momentos quando é ressaltado os primórdios dos homens, suas 

práticas. O continuo uso das mesmas imagens nos livros, pode ser um dos 

responsáveis pelo desconhecimento dos patrimônios arqueológicos do Brasil pela 

população, talvez se houvesse um ensino que se destaca algumas dessas imagens, 

os alunos teriam uma consciência sobre a importância patrimonial e não haveria 

tantas depredações de sítios. 

 Apesar de se ter um desenvolvimento das tecnologias digitais de captação 

e a produção das imagens audiovisuais, em suma do desenvolvimento de uma 

arqueologia digital com processo de segmentação da imagem. Nos livros ainda 

permanecem o uso de imagens frequentemente as mesmas e sempre com uma 

perspectiva eurocêntrica. Segundo Barreto, “a arqueologia brasileira teve influência 

de modelos europeus e norte-americanos. A rejeição, a um passado com origens 
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indígenas pela sociedade”, preferindo seguir modelos que não correspondem a pré-

história nacional. (BERRETO, 2000, p. 33) “O livro didático é tido como um 

disseminador do conhecimento sistematizado e uma ferramenta de auxílio ao 

professor em sala de aula” e muito contribui com o aprendizado do aluno. 

(SANTIAGO; DIAS. 2007, p. 1). Porém os professores encontram dificuldades ao fazer 

o uso de imagens, principalmente em razão de não realizarem uma análise do 

conteúdo contido na imagem, tendo a noção de que o autor tinha uma motivação, a 

imagem é quase sempre vista como ilustração do conteúdo. Negligenciando que a 

imagem, portanto, deve fazer uma articulação com o texto, sendo uma fonte de 

informação sobre determinada época, além disso, é um recurso que permite um 

conhecimento significativo e prazeroso. São vários os desafios do uso da imagem no 

livro didático, tendo em vista que toda fonte contém influência das condições sociais 

de sua produção e discursos representativos da realidade. Dessa forma a imagem 

deve ser analisada de forma crítica e não como uma verdade absoluta. Salientando 

que houve um avanço no tratamento da imagem, em que deixou de ser vista como 

mera ilustração de texto.  

Porém são necessárias mudanças nas políticas públicas que 

regulamentam os critérios avaliativos e também na legislação que visa a renovação 

de imagens nos livros didáticos, tendo em vista o atraso no uso de fotografias de 

descobertas recentes. Essas dificuldades no uso da imagem e no péssimo ensino é 

resultado da enorme distância entre políticas educacionais e a realidade escolar. 

Apesar de dinamizar o uso de fontes, é necessário que existam leis que busquem 

atualizar os livros de didáticos, pois o ensino deve caminhar ao lado das novas 

descobertas e pesquisas, sempre se atualizando.  

 

A importância das imagens arqueológicas das descobertas 

recentes 

 

A iconografia arqueológica teve “início no século XIX, mais precisamente no 

ano 1852, foi influenciada profundamente pelo evolucionismo”, como uma forma de 
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reconstruir a origem do homem com base no eurocentrismo. (SILVA, Sergio F. S. M; 

MÜTZENBERG, Demétrio; CISNEIROS, Daniela. 2012, p.141) . A negação das origens 

indígenas, faz com que o ensino da pré-história seja baseado somente em modelos 

europeus com o uso de imagens arqueológicas de sítios estrangeiros, sendo que no 

Brasil as primeiras imagens foram realizadas 1893 em São Paulo. Ainda que 

existam várias imagens que retratem nossas origens indígenas, quase nenhuma é 

usada nos livros didáticos, podemos perceber que a grande maioria das imagens 

são de impérios ou civilizações europeias.  

O estudo da pré-história tendo como suporte o uso de imagens 

arqueológicas é fundamental, pois contribui para a formação da identidade dos 

estudantes e a questão da identidade está muito presente nas origens do homem. O 

principal problema no atraso da renovação das imagens é a permanência das 

referências europeias e o esquecimento de origens do homem na américa, esse 

ensino tem a função de descontruir essa visão eurocêntrica, para que os alunos 

compreendam que não existe somente uma história dos primórdios dos homens. A 

pré-história é um estudo muito importante e a presença de imagens arqueológicas 

são essenciais nos livros, por essa razão descobertas recentes devem ser 

ressaltadas nos livros e também em sala de aula, pois “são uma parte do patrimônio 

cultural dos homens e contem valor para todas as sociedades e seus registros são 

uma excelente fonte de informação” (JÚNIOR, 2010, p.15). 

  É por causa das inúmeras questões exaltadas que a arqueologia 

detém grande importância para a sociedade e por isso deve ser evidenciada e suas 

imagens devem ser atualizadas, atribuindo assim maior destaque nos livros 

didáticos, o estudo da arqueologia contribui para a formação do cidadão, a 

diversidade cultural e étnica, sendo esse um conhecimento adquirido em sala de 

aula, podendo então valorizar os vestígios deixados pelo homem nos primórdios de 

sua origem. A arqueologia tem uma função primordial no ensino, pois possibilita 

ressaltar a importância que cada grupo tem na no processo histórico, com os 

vestígios de suas práticas sociais como: 
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A utilização de materiais líticos, domínio do fogo, conhecimentos obtidos 

em relação ao meio ambiente, a domesticação de animais e plantas, o 

processo de produção da cerâmica, desenvolvimento da comunicação e 

processos de relacionamentos do homem com o meio e com os demais 

indivíduos. (SILVA, Sergio F. S. M; MÜTZENBERG, Demétrio; CISNEIROS, 

Daniela. 2012) 

 

 Dessa forma é um conhecimento que reforça a reelaboração dos conteúdos 

nos livros didáticos de história. É por meio do uso de imagens de descobertas 

recentes, que percebemos que os livros didáticos devem ser repensados 

priorizando imagens atuais, como a descoberta da pintura rupestre no interior do 

Paraná, o registro foi feito pela arqueóloga do museu Paranaense Cláudia Parellada 

em Piraí do Sul a vinte cinco anos. As imagens contêm, segundo Parellada, “cerca 

de 120 personagens, pessoas, seres fantásticos e animais, estes podem compor 

parte de uma história contada pelos antepassados”. (PARELLADA, 2014, p. 1) A 

pintura se localiza em espécie de parede a cerca de sete metros acima do chão de 

difícil acesso, a pintura foi feita a pelo menos quatro mil anos pelo povo Jê. Essa 

imagem apesar de ser importante não foi agregada no ensino, como essa outras 

também somente foram arquivadas. 
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                      Pessoas, seres fantásticos e animais (Foto: Cláudia Parellada/Arquivo Pessoal) 

          

Além, dessas outras descobertas foram realizadas e imagens foram tiradas 

em Campos Gerais, Castro e Tibagi. Por meio dessas descobertas percebemos que 

há um atraso na atualização das imagens arqueológicas nos livros didáticos que 

demoram anos para serem publicadas, em razão da grande burocracia que 

regulamenta o uso de imagens e também da questão autoral.  Ainda que existam 

várias imagens arqueológicas recentes, muitas delas não são conhecidas e nunca 

foram usadas em livros didáticos, talvez por questões autorais em que o direito 

patrimonial é cedido para publicação, mas salvaguardando os direitos autorais, 

muitas vezes em razão da dificuldade de obter o direito sobre a fotografia, faz com 

que os editores e autores acabem por usar imagens que já pertencem ao domínio 

público.  

 

O uso de imagens arqueológicas no ensino  

 

As pinturas rupestres podem ser desenhos pintados ou entalhados nas 

rochas de cavernas pré-históricas, são registros que compõem parte do 
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conhecimento cientifico e disciplinar. Para ser compreendida em sua totalidade a 

imagem arqueológica deve estar vinculada a um texto e pode conter informações 

significativas para a pesquisa. Nos livros didáticos as imagens arqueológicas são 

abordadas no estudo da cultura dos diferentes povos, sendo, portanto, um 

documento historiográfico. De acordo com Harp, ” a imagem arqueológica detém 

quatro propósitos fundamentais, sendo eles: a aquisição e registro de dados; 

análise, interpretação e comunicação de informações”. (HARP, 1975, p.11). Dessa 

forma percebemos que há um desenvolvimento no estudo desses registros que não 

são somente ilustrações, essas imagens são evidencias de um passado e o registro 

delas é importante para se estudar mais profundamente o sitio e também como 

uma forma de transmitir informações que auxiliam no entendimento da arqueologia.  

Para que o uso da iconografia arqueológica seja significativo no ensino, o 

professor deve questionar: 

 

O que faço desse instrumento, realmente auxilia o meu aluno nesse 

processo? Ele realmente apreende conteúdo e conhecimento? De que 

maneira as imagens que passam por nossos olhos nos afetam ou 

refletem aspectos da sociedade em que vivemos? (LITZ, Valesca Giordano, 

2008. Pág. 5) 

 

  A partir desses questionamentos, o professor pode então formular uma 

metodologia de intervenção em sala de aula, sendo que as imagens devem ter 

relação com o conteúdo estudado e devem estimular seu senso de observação e da 

percepção.  Ao usar uma determinada imagem em sala de aula, temos que levar em 

consideração o conhecimento prévio do aluno, associando a imagem a informações 

que ele já possui.  

O uso da imagem muito contribui no aprendizado e na construção do 

conhecimento, mas para que o conhecimento seja relevante é necessário que 

imagem seja explorada da forma correta, e para que a interpretação dela seja 

substancial deve ser associada a um texto para se compreender mais 

profundamente o período histórico que aborda. “Dessa forma, se constituirá em uma 

autêntica fonte de informação, de pesquisa e de conhecimento, a partir da qual o 
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aluno pode perceber diferenças e semelhanças entre épocas, culturas e lugares 

distintos”. (LITZ, Valesca Giordano, 2008. Pág.1) 

Os professores encontram dificuldades no uso da imagem e para que essa 

não seja vista como somente ilustração do conteúdo é necessário que o professor 

compreenda seu significado e que entenda que há diversas formas de intepretações 

e para que este não somente ressalte o que é visível, além disso, o professor deve 

fazer uma análise da imagem que não reforce os discursos construídos pela 

sociedade. Ao se trabalhar com imagens tem que levar em contar que estas 

possuem “inspirações e anseios, assim como condutas e ideologias, as imagens 

herdam de seus criadores sentidos e significados”. (COELHO, 2012, p.445).  A 

imagem integra parte de um conjunto de práticas culturais de relações que se 

alteram, o pesquisador deve compreender a imagem, tendo em vista as condições 

em que foi produzida. A imagem representada no livro didático de história tem a 

função de explicar ou enfatizar um conteúdo. De acordo com a análise de Baptista:  

 

Os livros de Ensino Fundamental e Ensino Médio têm pontos em comum, 

um deles é a utilização da imagem, porém o livro didático do Ensino 

Fundamental possui mais imagens que o do Ensino Médio e estas apenas 

enfatizam a compreensão da fonte escrita. Em sala de aula ela pode ser 

usada como fonte histórica para enfatizar uma determinada época ou até 

mesmo de fatos atuais, porém ao usar a imagem o professor deve ter 

cuidado ao mostra-la ao aluno, pois não deve ser considerada um retrato 

fiel aos fatos e sim como uma representação. (BAPTISTA, Chirlaine 

Gomes, 2013, p. 6) 

 

Dentro do estudo da arqueologia a imagem tem a função de documentar a 

pesquisa de campo e de comunicar as atividades e resultados das pesquisas 

arqueológicas em sala de aula, palestras e eventos. Segundo Collier, a imagem 

arqueológica pode ser usada: 

 

Para mensurar, contar e comparar. Um dos problemas no pouco uso de 

imagens nos livros didáticos é por causa que as imagens produzidas por 

pesquisadores e arqueólogos, durante seu trabalho é que estas são vistas 
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como registros da cultura material, sendo somente um registro de dados 

da escavação. (COLLIER, 1995, p.139)  

 

Portanto, as imagens muitas vezes são arquivadas e poucas são 

divulgadas, quase nenhuma é usada em livros, o que é uma perda, pois seu uso 

muito agregaria no ensino, as imagens além de ser um documento, contém 

informações que podem e devem ser utilizadas para a análise e construção de 

sociedades passadas. 

 

Considerações finais 

 

A imagem antes vista como ilustração nos livros didáticos se tornou uma 

fonte histórica, cujo uso contribui para aprendizado, por meio dela conseguimos 

várias informações sobre a história, o contexto social e cultural em que foi 

registrada. Aliás contém elementos que proporcionam a estimulação do senso de 

percepção, observação e interpretação. Na arqueologia a imagem tem a função de 

auxiliar o pesquisador e o arqueólogo durante a escavação e a análise de dados do 

sitio.  Apesar da imagem contribuir no ensino, na maioria das vezes os professores 

encontram desafios em seu uso, acabam por não analisar, utilizando-a somente 

como ilustração. 

  Além disso, até mesmo os livros didáticos negligenciam o uso de imagens 

arqueológicas, presença delas é mais frequente nos livros do ensino fundamental, 

porém a maioria das imagens são de quadros e documentos, as poucas imagens 

que aparecem são de templos, monumentos, castelos ou vestígios de grandes 

civilizações.  Aliás na parte do conteúdo pré-história, em que há um maior uso de 

imagens, sendo elas rupestres, que deveria ensinar aos alunos, sobre os 

primórdios do homem, os livros seguem modelos europeus, o que oculta a pré-

história nacional e presença indígena. As poucas imagens utilizadas são de pinturas 

rupestres encontradas em outros países, já há alguns anos. Esse uso constante das 

mesmas imagens, pode ser consequência da dificuldade de se conseguir o direito a 

usar a imagem, além disso, também pelos critérios avaliativos que ainda são 
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pautados nesse ensino positivista, aliás também pela maior facilidade no uso de 

imagem que já pertencem ao domínio público, ou mesmo pela preferência 

ideológica de seus autores e editores.  

Portanto para que haja um ensino significativo com o uso de imagens e 

para que estas sejam atualizadas e que ressalte descobertas recentes é necessário 

que seja feita uma reelaboração no ensino e no conteúdo dos livros didáticos, 

buscando um ensino que mostre que a história pode ter diversas interpretações, 

realçando a diversidade cultural e étnica, para poder formar alunos conscientes de 

suas origens e também da importância do patrimônio arqueológico. 
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O filme “O menino do pijama listrado” no ensino de História: 

considerações sobre uma pesquisa em Educação Histórica 

 

Rebecca Carolline Moraes da SILVA 

Dra. Marlene Rosa Cainelli (orientadora) 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

 

Resumo: Este trabalho busca tecer considerações sobre o percurso de uma 

pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual de Londrina. A pesquisa em questão tem como problema 

norteador a busca pelos resultados que o uso do filme histórico “O menino do 

pijama listrado”, de 2008, em sala de aula pode obter na relação entre fonte histórica 

e os sujeitos do aprender – os alunos. Neste âmbito, pesquisa se desenvolve à luz 

do campo da Educação Histórica, visando, portanto, estudar as ideias históricas dos 

alunos ao utilizar o filme escolhido como fonte em sala de aula e tendo como 

proposta metodológica a aula-oficina (BARCA, 2004). Neste trabalho, aborda-se o 

estudo piloto desenvolvido com alunos de ensino médio na cidade de Londrina, 

realizado com a finalidade de refinar os instrumentos da pesquisa em questão. O 

estudo piloto foi ponto de partida para a elaboração de hipóteses em relação ao 

tema, a partir das quais outros questionamentos surgiram, de modo a estruturar a 

continuidade da pesquisa. 

 

Palavras-chaves: Educação Histórica, filme histórico, ensino de história, 

aula-oficina. 

 

 

Este texto é referente ao percurso de uma pesquisa ainda em 

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação, em nível de 

                                                           
1 Mestranda em Educação na Universidade Estadual de Londrina, sob orientação da Profa. Dra. Marlene Rosa Cainelli, com 
financiamento da CAPES. 
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Mestrado. Aqui, busca-se abordar a apresentação do trabalho, bem como a 

justificativa para realização do mesmo, observando os pontos que direcionam a 

elaboração da dissertação - hipóteses e questionamentos de partida – e, ainda, a 

análise do estudo piloto realizado2. 

O problema norteador desta pesquisa se encontra na busca dos significados 

que podem ser obtidos, para a aprendizagem histórica, da relação entre o filme 

histórico escolhido e os sujeitos do aprender (os alunos), tendo como ponto central a 

multiperspectividade de olhares sobre a história. 

Desta maneira, esta pesquisa em desenvolvimento se insere no campo da 

Educação Histórica, que é uma linha de pesquisa que tem como pressuposto teórico 

a natureza do conhecimento histórico e como pressuposto metodológico a análise 

das ideias que são manifestadas “em e acerca da História” (BARCA, 2001, p. 13), sem 

dispor de um critério generalista de categorização dos níveis de pensamento. 

Conforme Barca (2005), os pesquisadores  

 

[...] têm centrado a sua atenção nos princípios, tipologias e estratégias de 

aprendizagem histórica, sob o pressuposto de que a intervenção na 

qualidade das aprendizagens exige um conhecimento sistemático das 

ideias históricas dos alunos [...] (BARCA, 2005, p. 15). 

 

O entendimento sobre as ideias históricas dos alunos leva à investigação 

sobre o desenvolvimento do pensamento histórico dos mesmos, pois busca-se 

alinhar as estratégias de ensino (e, portanto, de aprendizagem) a processos como:  

 

a análise de causas e efeitos das mudanças ao longo do tempo; a 

realização de inferências a partir de diferentes fontes históricas, com 

suportes diversos (fotografia, pinturas, documentos escritos, depoimentos 

orais, cultura material); a seleção de fontes para confirmação ou refutação 

de hipóteses; e a apreensão da multiperspectividade histórica 

(GERMINARI, 2014, p. 807). 

 

                                                           
2 A análise do estudo piloto também foi abordada na comunicação intitulada “O uso do cinema como proposta metodológica em 
Educação Histórica”, apresentada no XV Encontro Regional de História, organizado pela ANPUH-PR em 2016. 
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O entusiasmo por este tema vem da trajetória desta pesquisadora em sua 

graduação, quando teve a oportunidade de participar do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), aliado ao interesse na pesquisa das 

relações entre História e Cinema, inclusive materializado em seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, no qual analisou as relações entre narrativa e historiografia do 

filme aqui abordado.  

“O menino do pijama listrado” foi lançado em 2008, dirigido por Mark 

Herman, que também elaborou o roteiro, e foi produzido pela Heyday Films. Este 

filme é adaptação do livro homônimo, escrito por John Boyne; tendo em vista que o 

filme suscita elementos próprios da linguagem fílmica, que não são mobilizados na 

literatura, apenas o filme é fonte para este trabalho. 

O filme tem um total de 94 minutos, desde a apresentação até os créditos 

finais, que são usados para contar a história quotidiana de uma família (marido, 

mulher e um casal de filhos), entre os anos de 1939 e 1945, durante a Segunda 

Guerra Mundial. Essa família alemã é composta por Ralf (o pai) que é militar da SS, 

sua esposa Elsa e os filhos Gretel e Bruno; de maneira geral, todos demonstram 

apoio ao Partido Nazista. A família se muda de Berlim para uma região campestre 

bem distante da capital alemã porque o pai recebeu uma promoção – foi-lhe 

delegada a função de ser o comandante de um dos campos de trabalho para judeus, 

ou pelo menos é isso que sua esposa e filha pensam (Bruno, o filho mais novo, é 

muito pequeno ainda e não entende muito bem o que está acontecendo em seu 

país). 

Neste âmbito, a história é conduzida de maneira a representar o 

empreendimento da “Solução Final” para os judeus da Alemanha. Vale lembrar que, 

aqui, a palavra representação é usada no sentido proposto por Chartier (1991), ou 

seja, o filme não tem pretensão de reconstruir a História e, portanto, não deve ser 

visto como espelho do real, mas sim como um mediador que mostra, através de 

uma imagem presente (no caso, uma imagem em movimento), um objeto ausente. 

Considerando isto, o filme é a imagem representacional do objeto-História. 
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Tendo a fonte em vista, foi realizado um estudo piloto no Colégio Estadual 

Polivalente, situado em Londrina, em novembro de 2015, no formato de uma aula-

oficina (BARCA,2004), a qual foi realizada na Semana de Humanidades da escola, 

numa sala de 3º ano do ensino médio. Em Educação Histórica chamamos de estudo 

piloto, as formas de refinamento dos instrumentos de pesquisa. Sendo assim, a 

aula-oficina se deu em quatro momentos: primeiramente, sem dar uma explicação 

sobre a finalidade da aula, foi aplicado um questionário de conhecimentos prévios 

abordando a relação dos estudantes com a filmografia; em um segundo momento, 

todos os presentes assistiram ao filme “O menino do pijama listrado” (2008); em 

seguida, foi aplicado um questionário de análise fílmica, com as questões 

formuladas por Napolitano (2003); por fim, foi realizada uma roda de conversa entre 

os presentes para avaliação de suas próprias respostas nos dois questionários 

aplicados e para relacionar as perguntas dos questionários com o filme assistido. 

Desta maneira, o corpus documental do estudo piloto é composto por um 

questionário de conhecimentos prévios respondido por 15 alunos e um outro 

questionário de análise fílmica respondido por 14 alunos (um a menos pois um dos 

alunos precisou ir embora na hora do intervalo). Neste momento cabe ressaltar 

algumas das respostas que motivam esta pesquisa. 

Em relação ao questionário de conhecimentos prévios: o público presente 

na aula-oficina era de quinze alunos, com idade entre 16 e 18 anos. Quando 

perguntado sobre a relação dos alunos com filmes, todos relataram gostar de 

assistir a filmes, tendo sido comédia o gênero mais citado e ficção científica o menos 

citado. A maior parte dos estudantes assistem aos filmes pela internet e pela 

televisão, sendo a frequência de um a três por semana. Quando indagados sobre a 

influência das cores de um filme em seu entendimento, a maioria afirmou acreditar 

que haja influência, principalmente no que diz respeito a como o espectador se 

sente sobre o que está assistindo. Em relação à trilha sonora, as respostas foram 

similares. 

Ainda no primeiro questionário, foi perguntado sobre filmes de temática 

histórica, a fim de investigar se estes fazem parte da cultura histórica destes alunos, 
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além das questões mais específicas sobre a temática do filme que seria 

apresentado (Segunda Guerra Mundial, nazismo e campos de concentração). A 

maioria dos alunos respondeu que não costumam assistir a filmes de tema 

histórico; entre os que responderam que sim, o filme “Tempos Modernos” 

(possivelmente apresentado na própria escola) e filmes que buscam representar a 

Idade Antiga foram predominantes. Sobre a Segunda Guerra Mundial, a maioria 

evidenciou os bombardeios, incluindo as bombas atômicas em Hiroshima e 

Nagazaki. A respeito do nazismo, muitos ressaltaram a questão da “superioridade 

da raça alemã”, a figura de Hitler e o genocídio empreendido. Em relação aos 

campos de concentração, a maioria citou os judeus como vítimas destes espaços e 

alguns alunos individualmente citaram outros grupos sociais também vitimados. 

Um ponto interessante a se ressaltar é o de que dois alunos se referiram aos 

campos de concentração como campos de “refugiados”, provavelmente pelo 

contexto da crise de refugiados sírios na Europa, que estavam fugindo da guerra. 

A última questão a se ressaltar no questionário de conhecimentos prévios é 

a que indagava a respeito da veracidade dos fatos apresentados nos filmes de tema 

histórico. A pergunta foi formulada da seguinte maneira: “você acha que os filmes 

históricos mostram verdades sobre o passado? ”. Nenhum aluno respondeu que 

não, três alunos responderam que “às vezes” mostram, um aluno respondeu que os 

filmes mostram verdades “parcialmente” e 11 alunos responderam que sim. Vale 

ressaltar que, entre as explicações para as respostas dos que disseram “sim”, a 

predominância foi para a “revelação de fatos” e, entre as explicações dos que 

responderam “às vezes”, dois disseram que é um ponto de vista do diretor (que 

pode ser verdade ou pode ser manipulado por este); um aluno respondeu que o 

conteúdo do filme influencia no presente. 

Após este primeiro questionário, os participantes assistiram ao filme 

escolhido. Tendo, então, assistido, os estudantes responderam ao segundo 

questionário já mencionado. Quando indagados se aprenderam alguma coisa com o 

filme, a maioria novamente ressaltou a presença dos judeus no campo de 

concentração, alguns evidenciaram o caráter de verdade histórica do filme e, ainda, 
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houve uma citação do reforço ao aprendizado que já havia sido desenvolvido na 

escola.  

Em relação aos personagens, os que os alunos mais gostaram foram os 

meninos Bruno e Shmuel, que representavam a bondade, ingenuidade e inocência, 

em oposição aos personagens que representam o nazismo: Tenente Kotler, o pai de 

Bruno (comandante do campo de concentração) e Gretel (irmã de Bruno), que foram 

os menos apreciados.  

As cores e as músicas utilizadas na película costumam mexer com as 

emoções dos espectadores. Sobre as cores utilizadas na composição do filme, a 

maioria dos alunos respondeu acreditar que influenciaram em como se sentiram 

em relação ao mesmo, evidenciando sentimentos como tristeza, angústia, 

sofrimento, dó e inconformidade; um estudante sugeriu que se o filme fosse em 

preto e branco seria ainda mais forte a recepção dramática da película. Em relação à 

trilha sonora, novamente a maioria dos alunos respondeu que influenciou na 

percepção sobre o filme, principalmente em relação ao sentimento de tristeza e 

tensão – alguns sugeriram usar músicas mais dramáticas, mais calmas ou 

instrumental.  

A última questão a se ressaltar do questionário de análise fílmica é a 

seguinte: “Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros? Descreva as cenas 

que você achou especialmente bem coerentes e fiéis à realidade. Quais sequências 

que parecem menos realistas? ”. Por ser uma questão longa e com várias perguntas 

dentro de si, a maioria dos alunos não respondeu de maneira completa. No entanto, 

cabe evidenciar algumas das respostas mais significativas. Metade dos alunos 

considerou todos os eventos apresentados como fiéis à realidade e três alunos 

responderam que “nem todos”. Entre as cenas consideradas “reais”, destacaram a 

maneira como os judeus eram tratados pelos alemães, a morte dos judeus no 

campo e a ideia de que os alemães (de fora do exército) não sabiam do genocídio. 

Entre as respostas para as sequências menos realistas (parte da pergunta que 

poucos responderam), um aluno respondeu que, em sua opinião, não há sequências 
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menos realistas e três participantes ressaltaram que os judeus no campo estavam 

“melhor nutridos” do que considerariam real.  

Desta forma, o estudo piloto mostrou que os filmes fazem parte da cultura 

histórica dos alunos, pois, mesmo que a maioria tenha relatado não costumar 

assistir a filmes de temática histórica, vários destes foram citados na exemplificação 

e, ainda, a maioria respondeu que considera o representado nestes filmes como 

verdade histórica.  

Essas ideias são, desta maneira, o ponto inicial para o aprofundamento da 

pesquisa a respeito da relação de jovens estudantes do ensino médio com o filme 

histórico escolhido, objetivando o aprendizado histórico mutiperspectivado. 

A partir do estudo piloto, formulamos algumas teses e hipóteses em 

relação ao tema de pesquisa: 

- Filmes fazem parte da cultura histórica dos alunos; 

- Alunos confundem representação histórica no filme com “verdade” 

histórica; 

- Alunos têm dificuldade na compreensão da multiperspectividade em 

História; 

- Tempo de aula é um fator desfavorável para atividades fílmicas; 

- É possível utilizar filmes na metodologia da Aula-oficina. 

A partir destas questões, outros questionamentos surgiram e nos 

centramos nos seguintes para a elaboração da pesquisa de campo:  

- Como o uso de filmes pode colaborar no desenvolvimento do pensamento 

histórico? 

- Como organizar uma aula-oficina tendo como documento histórico um 

filme atual de temática histórica? 

- Quais as concepções de alunos na leitura de um filme histórico? 
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- Como o filme “O menino do pijama listrado” (2008) pode ser usado em sala 

de aula para gerar a multiperspectividade de olhares sobre a História? Isso é 

possível? Se não, quais as possibilidades? 

Assim, os passos seguintes nesta pesquisa são a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa finais e o trabalho de campo. A partir dos dados coletados 

será realizada a análise qualitativamente pautada na Grounded Theory (Teoria 

Fragmentada), buscando uma categorização das ideias dos alunos, tanto sobre o 

filme enquanto fonte histórica quanto sobre a eficácia da utilização do mesmo na 

construção de um conhecimento histórico multiperspectivado. 
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A fotografia que registra e a literatura que conta: A linha tênue entre 

ficção e realidade no romance O Pintor de Batalhas 
 

Juliana TEIXEIRA RAIZE1 

 

Resumo: A câmera que dispara, o obturador que captura, a lente que mira. 

A ligação entre fotografia e guerra vai muito além do jogo de palavras. Trata-se de 

uma relação que tem seus primeiros registros datados da segunda metade do 

século XIX e que, deste período até então, caminha entre o perigo e a aventura 

criando estereótipos e arrebatando vidas. Essa dualidade também se encontra 

registrada em livros, seja de modo romanceado ou como relatos autobiográficos. A 

presente analise busca compreender essa relação entre verdade e ficção, traçando 

um paralelo entre o acadêmico e o informal. Para tanto, utilizar-se-á referencias 

biográficas de Susan Sontag, em conjunto com o romance de Arturo Pérez-Reverte, 

O Pintor de Batalhas, e o livro relato, oriundo de uma parceria entre o jornalista 

Daniel Schelp e o fotógrafo Andre Liohn, Correspondente de Guerra. 

 

Palavra chave: Fotografia de guerra, literatura, fotojornalismo 

 

INTRODUÇÃO 

 

O fascínio e o terror caminham lado a lado quando se trata de fotografia de 

guerra e conflitos. Essa dualidade é vista tanto em termos profissionais, quanto 

imagéticos.  Quando se refere ao fotógrafo, cria-se a ideia de alguém aventureiro, 

com vasto conhecimento de mundo, que leva uma vida sem rotina, sempre em 

busca de desafios e um pouco de diversão. Já sobre a imagem o que se verifica é a 

estetização de algo que naturalmente choca: a morte, a dor, o sangue. 

                                                           
1
 Mestranda em Comunicação Visual pela instituição Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
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A romantização sempre foi parte do contexto do fotógrafo e também da 

guerra. Quando se inicia a cobertura imagética dos conflitos, meados da segunda 

metade do século XIX, a cobertura fotográfica apenas atesta a tranquilidade 

imaginada nos campos de batalha. Não se fotografa corpos destroçados, membros 

dilacerados, sangue esgotado de corpos sem vida... não se registra a morte. A morte 

e a dor são relegadas ao plano imaginário e ao esquecimento. 

Esse esquecimento seletivo sofrerá alguma mudança após a primeira 

guerra mundial quando se inicia o que se denomina como “Era do fotojornalismo 

moderno”. A partir daí a dor e o sofrimento passam a ser recorrentes, pautados e 

buscados pelos fotógrafos como um meio de incitar reações à sociedade que 

acompanha os acontecimentos há distancias seguras. O que não significa 

exatamente que os conceitos base tenham desaparecido. Ao contrário, o fascínio e a 

idealização ainda são fatores presentes no meio profissional e também no meio 

ficcional que reconta e inventa historias baseando-se em realidades muitas vezes 

imaginadas. 

Neste contexto, tem-se uma linha tênue entre realidade e imaginação. 

Tendo como base que a ficção nada mais é do que o fruto do pensamento social no 

qual seu autor está inserido, é possível encontrar um discurso verdadeiro em obras 

romanceadas? Para responder a essa questão faz-se necessário trabalhar pelo 

método comparativo, onde a análise de um romance e um relato histórico, aliado a 

bibliografia que trate academicamente do tema, sejam utilizados de modo a um 

complementar o outro na busca por traços de realidade que permeiam a ficção. 

Para tanto, aliam-se aqui duas obras que tratam sobre fotojornalismo em 

áreas de conflito. O romance de Arturo Perez-Reverte, O Pintor de Batalhas, e o livro 

relato de Diogo Schelp e André Liohn, Correspondente de Guerra. Um relato 

imaginário e uma quase auto biografia, teoricamente opostos mas que possuem 

traços que os assemelham e ajudam o espectador a compreender o contexto do 

qual está seguramente distante.  

A escolha do livro de Perez-Reverte não ocorreu aleatoriamente. O autor foi 

jornalista e correspondente de guerra durante 21 anos. Com vasta experiência em 
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campo é possível inferir que seu livro tenha traços dessa realidade vivenciada. Em 

contrapartida, Correspondente de Guerra é atestado pelos relatos de seus autores, 

sendo Schelp editor executivo de uma revista semanal e também correspondente 

internacional e Liohn fotojornalista especializado em conflitos. Ambos fazem do livro 

um relato de memorias e experiências. 

Para corroborar com as narrativas apresentadas, busca-se fontes que 

auxiliem no embasamento teórico tais como Susan Sontag, nome consolidado no 

campo de estudo da fotografia e seus desdobramentos, em seu livro Diante da Dor 

dos Outros trata sobre foto choque. Tendo essa base como plano de fundo, busca-se 

traçar um paralelo na intenção de compreender como a ficção e a realidade se 

entrelaçam e auxiliam na percepção do que é tratado como verdade. 

 

SOBRE IMAGENS E CONFLITOS   

 

A guerra é um tema sedutor e essa fascinação sobrevive ao tempo. 

Sobrevive às revoluções pelas quais o mundo da fotografia passa de tempos em 

tempos e também a concorrência com outras mídias, como é o caso da televisão por 

exemplo. A imagem fotográfica e o fotojornalismo como um todo instiga o 

observador, cria narrativas e provoca reações adversas. Porém nem sempre foi 

assim.  

Inicialmente, os jornais não trabalhavam com fotografias apenas com 

gravuras que ilustravam as notícias veiculadas. Essas gravuras serviam apenas 

como meras imagens para exemplificar o que continha nas reportagens e não 

possuíam grande destaque junto ao público. Contudo, o desenvolvimento da forma 

de captar imagens avança e torna possível a reprodução fotográfica e, 

principalmente, o envio de fotógrafos a campo.  

Um dos primeiros a serem enviados foi Roger Fenton para cobertura da 

Guerra da Criméia (1854-1855). Porém devido as restrições de seu tempo 

(tecnológica e geográfica), Fenton esteve longe dos campos de batalha e registrou 
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uma guerra limpa e sem grande choque. Em um segundo momento, temos as 

fotografias de Mathew Brady da Guerra Secessão (1861-1865), nesse período muito 

já tinha sido conquistado no campo tecnológico e a importância da fotografia já 

estava alicerçada. Inicia-se aí a corrida pelas imagens em primeira mão e já se 

entende a fotografia como prova da realidade, o então denominado espelho do real. 

Sobre realidade, Susan Sontag (2003) discorre em muitos pontos em seu livro Diante 

a Dor dos Outros, entre eles a escritora afirma que “ Em nome do realismo, permite-

se – exige-se – que se mostrassem fatos desagradáveis, brutais. ” (SONTAG, 2003, 

p.46). Permite-se o que se denomina como foto-choque. 

Os equipamentos modernizavam-se, as imagens ganhavam espaço e novas 

publicações acabavam surgindo. O mundo passou a contar com a ideia de apenas 

“apertar um botão” como propagado pelo slogan da Kodak no final do século XIX. A 

fotografia estava em quase toda parte e acessível a quase todos, da dona de casa, 

que registrava a família, ao fotojornalista, que percorria o mundo em busca de 

imagens. Nesse novo contexto, a vida do fotojornalista tornou-se muito mais 

produtiva. O profissional já não precisava carregar quilos de equipamentos e 

tampouco gastar tantas horas para obter uma imagem. As novas tecnologias 

auxiliaram não apenas um, mas todos os fotógrafos em áreas de conflitos. De 

repente o desafio não era mais a locomoção ou a revelação do filme fotográfico, o 

desafio passou a ser sobre sobrevivência em campo. 

A calmaria encarada por Fenton durante a Guerra da Criméia tornou-se 

uma lembrança distante. O novo contexto contava com novos desafios e necessitava 

de um novo tipo de relacionamento entre os profissionais iconográficos e os 

militares. A parceria entre as partes tornou-se fundamental. Tão fundamental que 

muito países souberam como aproveitar-se disso, manipulando o que seria 

publicado em revistas e jornais de forma a enaltecer os feitos e manter a aprovação 

da população em relação às intervenções bélicas.  

Essa proximidade com tropas trouxe uma dualidade quanto ao exercício da 

profissão. Se por um lado tinha-se o suporte por parte das tropas e a relativa 

segurança, por outro lado enxergava-se com os olhos do exército e a cobertura 
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passava por uma parcialidade notável. Daniel Schelp (2016) aponta alguns efeitos 

dessa “parceria” no livro Correspondente de Guerra. Segundo autor, como os 

governos passam a ter noção da importância do que é publicado, todas as 

reportagens estavam sujeitas ao crivo de um sensor antes da divulgação. Schelp 

ainda complementa seu pensamento: “ Como a maioria das notícias que saiam nos 

jornais mais pareciam comunicados oficiais dos comandos dos exércitos, os 

correspondentes que buscavam algo diferente tinham que se arriscar para valer na 

busca por uma boa história. ” (SCHELP, 2016, p.31). E se a história fosse realmente 

boa, o risco seria corrido. 

 

AINDA SOBRE CONFLITOS 

 

A Segunda Guerra intensificou a pratica da censura e cada vez mais 

fotojornalistas tiveram de procurar formas alternativas de cobertura. O risco 

aumentava, mas ainda se tratava de uma guerra em campo. Os conflitos ainda 

ocorriam em locais distantes da cidade e com inimigos muito bem delineados. 

Entretanto esse contexto estava alterando-se para algo mais complexo e de difícil 

definição.  

A Guerra Fria mudou esse cenário, dando novos contornos aos conflitos e 

deixando inimigos, militares e correspondentes mais próximos. Toda progressão 

em busca de uma imagem tornou-se um risco ainda maior. Um exemplo dessa 

questão é o conflito do Vietnã. Conforme explicado por Schelp: 

 

“A Guerra do Vietnã acrescentou dois novos fatores de risco aos 

fotojornalistas: primeiro, a ausência de um front bem delimitado e, 

segundo, do ponto de vista das potências ocidentais, a dificuldade de 

identificar os inimigos, que nem sempre usavam uniformes ou estavam 

onde se esperava que estivessem, além de serem fisicamente 

indistinguíveis dos aliados do Vietnã do Sul.” (SCHELP, 2016, p.40) 
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Os riscos eram maiores e a necessidade de imagens também. Trata-se 

aqui a segunda metade do século XX onde a fotografia havia conquistado o público, 

possuía publicações exclusivas (revistas como a Life, Vu e Paris Match) e já dividia 

atenção com uma nova forma de mídia: a televisão. Se anteriormente a censura em 

campo de batalha fazia com que fotógrafos corressem riscos para ter imagens 

melhores, agora a televisão tornava-se o concorrente natural. Era preciso destacar-

se, era preciso gerar impacto, chocar o receptor. Conforme citado por Sontag em 

Sobre Fotografia (2004) “ Fotos chocam na proporção em que mostram algo novo” 

(SONTAG,2004, p. 30). Era preciso arriscar ainda mais em um novo contexto de 

batalhas onde os riscos se tornavam cada vez maiores. 

A mesma câmera que disparou o obturador também foi alvo de disparos até 

meados da Segunda Guerra, porém o avanço bélico e a mudança na configuração 

dos conflitos fez com que essas mesmas lente que capturaram imagens também 

fossem capturadas e mantidas como refém a partir das décadas de 60 e 70. Trata-se 

aqui da guerra que chega ao seu período de maior risco aos profissionais. Já não se 

tem o perigo eminente de tiros e bombardeios, mas um contexto onde o jornalista e 

fotografo valem muito mais vivos e capturados. É o período de surgimento de 

grupos milicianos que compreendem que os correspondentes podem ser rentáveis 

como reféns. O medo deixa de ser a morte e passa a ser o sequestro. 

A situação agrava-se ainda mais no início da década de 90 e idos dos anos 

2000. Mais grupos insurgentes aparecem no cenário internacional e o risco aos 

fotógrafos e profissionais de jornalismo se agrava. Hezbollah, al Qaeda, Estado 

Islamico... os nomes multiplicam-se. Após o ataque terrorista aos Estados Unidos 

em 2001 a tensão espalhou-se por completo. E os fatos mostram apenas como a 

violência vem aumentando. 

A Guerra Civil Siria, iniciada em 2011, é um dos acontecimentos que mais 

gerou sequestro e pedidos de resgate. Se inicialmente a tática era apenas extorquir 

dinheiro e financiar armamento. O tempo mostrou ao Estado Islamico que era 

possível criar uma ideologia do terror onde todos se veriam ameaçados, 

constantemente perseguidos e assim tivessem sua liberdade cerceada. 
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Ainda buscando visibilidade para a causa, o grupo jihadista dominou os 

meios de comunicação com vídeos de execução, fotografias e campanhas pesadas 

para recrutamento de novos voluntários. A tática de sequestro permaneceu como 

forma de renda. O cerco afunilou-se ainda mais para os jornalistas. Porém os 

profissionais seguiram trabalhando. A romantização em torno da figura do 

fotojornalista talvez tenha se dissipado em partes, porém ainda existe muita 

imaginação em relação ao que ocorre em zonas de conflito e como se faz o dia a dia 

desses profissionais. Imaginação essa que, por vezes, tornam-se enredos de filmes 

e páginas de livros. 

 

A FICÇÃO 

 

Parte da fascinação exercida pela fotografia de conflitos deve-se a ficção 

que romantizou a profissão colocando-a como algo isento de rotina, direcionada a 

pessoas aventureiras que faziam de seus profissionais seres humanos ímpares. 

Essa ficção está presente em grande escala em filmes e aparece também em 

alguns livros, como é o caso da obra O Pintor de Batalhas. 

Publicado na Espanha em 2006, a obra de Arturo Pérez-Reverte narra a 

história de um fotojornalista especialista em conflitos que, após anos de profissão, 

decide exilar-se em um farol à beira mar e empreender seu último projeto: a 

pintura de uma batalha nas paredes internas deste local. No decorrer de suas 

páginas ficcionais, o autor nos conta sobre as aventuras de seu personagem no 

mundo da fotografia quando ainda exercia a profissão como correspondente, suas 

impressões, seus traumas. O que se percebe conforme a leitura se desenvolve é a 

clara ligação com a realidade. Mais do que uma história inventada o que o livro traz 

é uma narração que contem muita veracidade. 

Toda essa veracidade não poderia ocorrer de outra forma. O próprio autor, 

Perez-Reverte trabalhou durante mais de duas décadas como fotojornalista em 

jornais espanhóis. Esteve em áreas de conflitos e vivenciou muitas das experiências 
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que conta em seus livros. Não apenas O Pintor de Batalhas possui traços de uma 

realidade vivida, mas também a obra literária (e posteriormente adaptada ao 

cinema) Territorio Comache conta sobre os horrores da guerra. Nesta última, o 

autor cita com frequência a Guerra de Eritreia (1977), conflito no qual trabalhou 

como correspondente. A fotografia mais do que uma profissão, tornou-se parte da 

memória e história do escritor e é por conta desta simbiose que se faz possível 

traçar paralelos entre ficção e realidade em seus livros. Tratando-os não apenas 

como mero romance, mas também como discursos ideológicos de seu criador. 

 

A FICÇÃO E A REALIDADE 

 

Iniciado com traços de simulação, o romance de Perez-Reverte logo entra 

no âmbito da fotografia e vai deixando rastros de pensamentos compartilhados fora 

do meio fantasioso. Discute-se então a importância da iconografia, o papel do 

fotógrafo e as dificuldades da profissão. Sendo que esta discussão é feita de forma 

ilusória e, ao mesmo tempo, crível.  

Já nas primeiras páginas, o autor nos confronta com a ideia do horror, da 

foto choque: “[...]. Mais tarde entrou em cena a fotografia [...] Mas até isso foi 

desprestigiado, não é? Mostrar o horror em primeiro plano se tornou socialmente 

incorreto. ” (Pérez-Reverte, 2008, p.15). O pensamento do personagem criado por 

Reverte tem grande similaridade com o que é apresentado por Susan Sontag em 

Diante da Dor dos Outros e, por conta disso, é possível inferir a influência da 

pesquisadora na vida do ex fotografo. É fácil compreender que mais do que a 

experiência pratica na produção de imagens Pérez-Reverte possui uma visão clara 

do mundo teórico iconográfico. 

Sobre o tema foto choque e impacto, Sontag aclara a ideia de que mais 

imagens podem gerar o efeito contrário ao desejado pelos profissionais da mídia. 

Em vez do trauma, o excesso leva o receptor ao costume. Para a autora “ Inundados 

por imagens do tipo que, no passado, chocava e causava indignação, estamos 
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perdendo nossa capacidade de reagir.” (SONTAG, 2003, p. 90). Deixa-se de 

solidarizar-se com a tragédia do outro, pois trata-se de apenas mais uma tragédia.  

Todo excesso gera uma falta e o excesso de fotografias leva a falta de 

sensibilidade por parte do receptor. Esse é outro ponto que O Pintor de Batalhas 

aborda em seus diálogos. Em determinada passagem, o escritor utiliza as 

memórias de seu personagem principal, Faulques, para levar ao leitor à seguinte 

reflexão:  

 

“De tanto abusarem dela, de tanto manipularem, há muito que uma 

imagem deixou de valer mais de mil palavras. Mas não é culpa sua. Não é 

seu olhar que se depreciou, e sim a ferramenta que você usa. Há fotos 

demais, não acha? O mundo está saturado de malditas fotos. ” (PÉREZ-

REVERTE, 2008, p. 75) 

 

A obra de Pérez- Reverte segue a linha ideológica de Susan Sontag em 

vários momentos. Trata-se quase de uma releitura romanceada. Em outro ponto 

importante do documento literário temos um diálogo entre o protagonista e o 

antagonista, Markovick, onde este último discorre sobre a arte de fotografar. O 

personagem considera que: 

 

“ [...]. Fotografar é enquadrar, e enquadrar é escolher e excluir. Salvar 

certas coisas e condenar outras... Mas nem todo mundo consegue 

fazer isso: encarnar o juiz de tudo o que se passa ao seu redor.” 

(PEREZ-REVERTE, 2008, p. 137) 

 

O pensamento de Arturo Pérez- Reverte reflete de forma clara o 

posicionamento defendido por Sontag. A similaridade é notável quando a ensaísta 

norte americana defende a ideia de que “ [...] a imagem fotográfica, na medida em 

que constitui um vestígio, não pode ser simplesmente um dispositivo do que não 

aconteceu. É sempre a imagem que alguém escolheu; fotografar é enquadrar e 

enquadrar é excluir. [...]”. o autor de O Pintor de Batalhas bebeu em fontes teóricas 

para a composição de sua obra ficcional e isso, em momento algum, é um ponto 

negativo. Ao contrário: o que se vê é o enriquecimento da narrativa elaborada. 
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Os paralelos traçados entre realidade e ficção e a maneira que o escritor 

encontrou para conversar com o leitor sobre a importância da imagem como 

instrumento social é notável. Trata-se de uma obra sintética, porém rica em ideias, 

que reescreve o que pensadores contemporâneos já haviam publicado. Porém essa 

reescrita dá-se de forma muito mais atrativa ao grande público. São conceitos 

explorados em meio a diálogos ficcionais, clímax e desfechos que acabam por 

entreter o leitor enquanto o mesmo reflete sobre questões que passam do simples 

ato de apertar um botão ao fato de lidar com questões complexas como ética e 

moral. 

Outra obra que traça linhas importantes quanto a teoria e à pratica da 

profissão é o livro Correspondente de Guerra de Diogo Schelp e Andre Liohn. 

Tendendo mais a vertente realística, a obra é plausível de complemento à ficção 

visto que torna nítida uma realidade vezes fantasiada em filmes ou obras literárias. 

Em determinado trecho, André Liohn argumenta que:  

 

“Quero que as pessoas vejam e digam: “Então é assim? É isso que está 

acontecendo? Elas podem até tentar ignorar os fatos documentados nas 

fotos, mas, ao fazê-lo, já estão tendo que tomar uma decisão. É como se 

eu estivesse criando um trauma na representação que o espectador tem 

do mundo. ” (SCHELP e LIOHN, 2016, p. 138) 

 

Essa linha de raciocínio também é corroborada por Sontag. Para a 

pesquisadora “As fotos são meios de tornar “real” (ou “mais real”) assuntos que as 

pessoas socialmente privilegiadas, ou simplesmente em segurança, talvez 

preferissem ignorar.” (SONTAG, 2003, p. 12). A fotografia trabalha como um atestado 

de veracidade. Para a ensaísta é como se as imagens provassem os efeitos da 

guerra, a crueldade, insanidade e letalidade.  

Mais uma vez, vê-se teoria e realidade que se complementam. Textos de 

profissionais da área acadêmica que casam em seus discursos com profissionais da 

área do fotojornalismo. Relatos de experiências vividas em campo que podem servir 

como exemplo base na discussão sobre uso e importância da iconografia.  
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O livro de Arturo Peréz-Reverte também questiona a importância da 

fotografia em um de seus diálogos onde o personagem Faulques faz uma reflexão 

sobre a necessidade de saber se realmente suas fotos são a linha mais curta entre 

dois pontos, sendo esses pontos vida e morte (PEREZ-REVERTE, 2008, p. 99-100). 

Ainda trabalhando neste viés, Liohn termina seu capitulo em Correspondente de 

Guerra citando que “A função de um jornalista, em uma guerra, é relatar e 

documentar o que vê. Mas nem sempre isso parece suficiente. ” (SCHELP e LIOHN, 

2016, p.204). 

 

Conclusão 

 

A fascinação da fotografia de conflito e o exercício da profissão de 

correspondente de guerra criou lendas e fantasias em torno de uma realidade cruel 

e, muitas vezes, ingrata. Porém não apenas de ilusão vive a ficção e a possibilidade 

de utiliza-la como fonte de pesquisa quando bem analisada torna-se cada vez mais 

real. 

Se a ficção e a realidade caminham lado a lado quanto ao relato de fatos 

históricos, isso também é possível quando se trata de teorias sobre imagem e seus 

usos e funções. Aliar romances e filmes ao discurso de pesquisadores consolidados 

junto à academia enriquece a discussão e a torna mais acessível e de fácil 

compreensão ao grande público.   

Cabe ao pesquisador compreender formas viáveis de utilização dessas 

novas fontes, aproximando o que é produzido ao popular e o que é direcionado ao 

mundo acadêmico, criando campos para discussão e troca de experiências visando 

o entendimento da produção iconográfica e seus desafios. Conforme citado por 

Sontag: 
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“O problema não é que as pessoas se lembrem por meios de fotos, mas 

que só lembrem das fotos. Essa lembrança por meio de fotos ofusca 

outras formas de compreensão e recordação. ” (SONTAG, 2003, p. 75) 

 

Logo, o que se infere é a necessidade de utilização de todos os recursos 

disponíveis para análise e compreensão da fotografia como recurso de investigação 

social e historiográfica. É preciso recordar o papel da fotografia em décadas 

passadas e entender qual sua função neste novo mundo, moderno e efêmero. E 

para tanto, limitar-se a antigas fontes de pesquisa não é uma opção viável.  
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Resumo: O presente trabalho apresenta as perspectivas e desafios de um 

projeto sobre a utilização da linguagem audiovisual na formação de professores de 

Ciências e Biologia. Especificamente, relata a iniciativa da organização de dois Ciclos 

de Cinema, com temas de Bioética, Ciência e Cultura, ofertados para e pelos 

discentes de licenciatura do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual 

de Londrina, PR, Brasil. Os objetivos foram reconhecer o cinema como ferramenta 

importante nos processos de ensino e aprendizagem e aliar esse método à 

formação profissional concomitante à construção pessoal. Os filmes escolhidos para 

exibição contemplaram conhecimentos de diversas áreas, entre elas, científica, 

tecnológica, social e suas implicações culturais, econômicas, políticas e ambientais, 

com o intuito de motivar os estudantes na discussão de questões pertinentes à 

sociedade e ao cotidiano, influenciando, diretamente, no processo de formação 

crítica do professor. 

 

Palavras-chaves:cinema, formação inicial, professor 

 

Introdução 

 

Com o intuito de promover uma formação profissional mais crítica, humana 

e reflexiva em relação às questões cotidianas, o desenvolvimento do trabalho 

voltado à formação do professor de ciências e biologia se viu pertinentemente 
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adequado em meio ao momento histórico em que vivemos no nosso país, com o 

detrimento de diversos direitos básicos, repercussões de discursos fascistas, 

proliferações de atitudes preconceituosas em diversos graus, de gênero à 

orientação sexual, de cor da pele à religião praticante, ações essas refletidas 

diretamente no campo acadêmico, entretanto tão pouco exploradas na formação 

docente. 

Assim, tomamos por base a escolha de uma prática pedagógica não 

ortodoxa, levando até aos alunos a sétima arte, para que em conjunto pudéssemos 

discutir questões tão pertinentes que nos rodeiam, aprimorando tanto a construção 

pessoal, quanto cada vez mais o senso crítico profissional nas questões voltadas, 

sobretudo à ciência, tecnologia, sociedade e suas implicações culturais, econômicas, 

políticas e ambientais. Utilizando-se do cinema, olhando e explorando nos filmes as 

relações aos conteúdos exibidos de forma crítica e reflexiva, entendemos o meio 

cinematográfico como portadores de concepções, conceitos e valores que precisam 

ser reconhecidos e estudados, e que atuam decisivamente na formação profissional. 

Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo descrever as 

concepções de uma possível alfabetização científica na formação inicial do professor 

de ciências e biologia pautada nas questões acima citadas através de uma 

linguagem cinematográfica. Busca-se também colaborar com a mudança de 

postura e concepção acerca da utilização de filmes em sala de aula, considerando 

que o cinema propicia a ampliação do diálogo entre áreas de conhecimento 

distintas.  

 

Referencial Teórico  

 

Alfabetização científica e a Formação Inicial do Professor 

 

O ensino de ciências até o final do século XX foi pautado na perspectiva 

salvacionista de ciência e tecnologia, onde, num contexto mundial, o 
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desenvolvimento industrial de elementos tecnológicos, tornou-se necessário pra um 

posterior benefício à humanidade, sendo que naquela época, os estudantes eram 

preparados para a prática profissional direta, que não incluía questões de caráter 

reflexivo, tão pouco, questões voltadas à ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 

Entretanto, como os avanços tecnológicos ditam um ritmo sem precedentes na 

sociedade contemporânea, e geram profundas transformações na aquisição, 

organização e transmissão de conhecimento, obtê-lo se tornou muito rápido e 

prático a todos os cidadãos, modificando a realidade do ensino, das escolas às 

universidades, ocasionando assim uma transformação da ação docente, agregando 

uma contínua reflexão no convívio em sala de aula.  

Nos dias de hoje, frente a essa realidade, é fácil perceber a deterioração da 

alfabetização científica (POZO & CRESPO, 2009), onde o papel do professor de 

ciências se tornou o de mediador da transmissão de conteúdos e conhecimentos 

apenas científicos e não relacionados à CTSA, fomentando a discussão sobre a 

fragilidade da formação desse profissional. 

O distanciamento da realidade do professor frente à realidade do aluno 

demonstra que há uma falha marcante na formação do profissional, (MENEZES et al 

, 2012), fato que leva à iminência de novos formatos curriculares para a formação 

docente, buscando a integração do conhecimento científico à construções de ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente.  

Nesse aspecto, um currículo ideal se basearia num ensino capaz de auxiliar 

o estudante na construção de uma cultura científica, contribuindo para que este 

compreenda na ciência, a natureza e seus fenômenos, aspectos ambientais, 

questões sociais, culturais, econômicas e políticas (BISPO FILHO, 2013). 

Dessa maneira, segundo Bybee (1987), a alfabetização científica sobre 

questões CTSA, sonhadoramente, num currículo universitário, deve ser um tripé de 

objetivos, apoiados no conhecimento individual para fins culturais e competentes 

para a aprendizagem; na investigação científica e tecnológica para a tomada de 

decisões; e no desenvolvimento de valores através da abordagem de temas públicos 

e políticos, promovendo assim, diversas implicações, como o aumento do interesse 
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do estudante pela alfabetização científica e pelos temas abordados, levando-os a 

uma formação de pensamento crítico, raciocínio lógico e resolução criativa de 

problemas e tomada de decisões, consequentemente a uma formação elaborada do 

futuro profissional. 

Segundo Chassot (2003) alfabetização científica significa compreender a 

linguagem da natureza e do universo e descrevê-la a partir de conhecimentos 

sistematicamente adquiridos. Essa leitura é feita fundamentada pela ciência, uma 

linguagem edificada por homens e mulheres para tentar explicar o mundo natural, 

aquele em que exercemos parte, fazendo-nos nos entender melhor e entender o 

que nos cerca.  

Para Pozo (2009), tal alfabetização conduz o estudante a níveis mais 

complexos de conhecimento, o que caracterizaria uma “cultura científica”, frente às 

complexidades determinadas pela evolução científica e tecnológica do mundo 

moderno, suas aplicações, consequências e limitações.  

Neste sentido, a AC se mostra como uma maneira plausível para 

potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida, sendo 

uma preocupação em todas as instâncias da aprendizagem desde o ensino 

fundamental, até, sonhadoramente, o ensino superior (CHASSOT, 2003). 

 

Linguagem Cinematográfica e a Construção do Conhecimento  

 

É de falsa concepção metodológica ensinar conceitos científicos fora da 

realidade social, econômica, histórica e tecnológica, uma vez que esses princípios se 

tornam, relativamente, supérfluos em suas vidas, devido à falta de compreensão e 

noções de aplicabilidade em seu cotidiano (ARROIO, 2009).  

Nesse sentido, a alfabetização científica na formação do professor feita 

através de recursos didáticos não convencionais como o cinema, seria capaz de 

transformar a aprendizagem em algo relevante no cotidiano do estudante, tornando-
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se mais fácil de ser aprendida, relembrada e colocada em prática de forma mais 

reflexiva ante a sociedade e seu cotidiano. 

Justifica-se a escolha do recurso cinematográfico, pois se considerando o 

proposto por Arroio (2009), a linguagem audiovisual é facilmente contemplada pelo 

espectador, uma vez que nela há um reconhecimento em algum grau com a 

realidade em que vivemos, ocorrendo assim, uma integração individual com a 

mensagem transmitida, o que sem dúvida, colabora de forma rica à almejada 

alfabetização científica do aprendiz. 

Por conta disso, a inclusão de temas relacionados à CTSA ao currículo, se 

faz tão necessária, implicando na compreensão de que a ciência está presente na 

vida de todos os indivíduos, sendo um fator imprescindível para o desenvolvimento 

da cidadania. Dessa maneira, numa perspectiva CTSA a educação tem como objetivo 

a formação individual e a educação social, onde não apenas o conhecimento 

científico e tecnológico é contemplado, mas também a formação cidadã, incluindo 

valores éticos, princípios morais e democráticos, competências e habilidades 

técnico-científico-sociais (BISPO FILHO et al., 2013) e pluralidade de ideias.  

Nesta linha de raciocínio, a utilização do cinema como recurso na formação 

do professor ou mesmo na abordagem de conceitos, permite uma abordagem 

temática mais concisa, incluindo e contextualizando questões científicas, 

tecnológicas, socioeconômicas, culturais e ambientais no cotidiano dos nossos 

estudantes, promovendo assim, uma educação que problematiza o cotidiano e da 

realidade de cada um, onde a aprendizagem tornar-se-á mais significativa. 

Segundo Kornis (2008) “[...] a análise fílmica nos permite esclarecer as 

possíveis tensões contidas no filme e na relação com os diferentes contextos 

políticos e ideológicos de uma dada sociedade [...]” (p.30).  

Para Arroio (2009), quando um método não convencional é usado como 

recurso pedagógico, não somente o conteúdo esperado é transmitido, mas 

experiências individuais simbólicas de todos os tipos se agregam ao valor da 

representação realista do aprendizado, como emoções, sentimentos, atitudes, 

ações, conhecimento. Por conta de tamanha realidade, filmes criam um impacto 
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muito positivo sobre a formação do aluno, além de despertar interesse sobre temas 

científicos.  

Dessa maneira, a principal razão para adotarmos perspectivas 

socioculturais como planos de fundo teórico de análises é nosso foco na 

compreensão da relação entre comunicação e aprendizagem no contexto 

sociocultural, compreendendo assim que em contextos sociais diferentes, aprende-

se de jeitos diferentes, aprendendo então através da comunicação entre os 

interlocutores, não da descoberta. É exatamente isso que ocorre na abordagem 

cinematográfica. 

 

Metodologia 

 

A organização dos Ciclos de Cinema faz parte das atividades do Projeto de 

Ensino e Formação Docente ligado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID, subárea de Ciências Biológicas), financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da 

Educação (MEC), em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, UEL PR. 

Em sua segunda edição (anos de 2015 e 2016), o Ciclo de Cinemacom os 

temas de Bioética, Ciência e Cultura, foi desenvolvido com estudantes de licenciatura 

do Curso de Ciências Biológicas. Também foram convidados professores atuantes 

na Educação Básica e Superior.  

A equipe organizadora selecionava e analisava os filmes de acordo com 

discussões prévias no grupo maior e as delimitações sugeridas nas reuniões (tipo 

de filme a ser exibido, comerciais ou documentários, temas relevantes ou 

polêmicos, temáticas pertinentes para o momento econômico, social) (Quadro 1). 

A partir de tais delimitações, foram convidados profissionais, também de 

diversas áreas de atuação (biólogos, bacharéis em direito, pesquisadores e 

professores universitários da área da comunicação, filosofia, saúde, bioética, 
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ciências sociais, entre outros), para a discussão e explanação dos temas abordados 

em cada filme. 
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Quadro 1. Relação dos Filmes exibidos no 1º. e 2º. Ciclo de Cinema.Fonte: As autoras. 

 

 

 

FILME, DIRETOR E ANO ABORDAGENS CTSA PREVISTAS 

PHILOMENA 

Stephen Frears, 2013 

Produção britânica, francesa e norte-americana 

Leis de adoção; Religião 

Políticas públicas de saúde no Brasil; 

Representatividade da mulher, de homossexuais 

e negros na sociedade; Homofobia 

PHILADELPHIA 

JhonatanDemme, 1993 

Produção norte-americana 

A PELE QUE HABITO 

Pedro Almodóvar, 2011 

Produção espanhola 

Problemas psquiátricos 

Experimentação em humanos 

Conduta ética profissional; Autonomia Gênero e 

construção sociocultural 

Machismo; Cultura do estupro 

THE HUNTING GROUND 

Kirby Dick, 2015 

Produção norte-americana 

PARA SEMPRE ALICE 

Richard Glatzer e WashWestmoreland, 2014 

Produção norte-americana 

Autonomia do indivíduo 

Doença de Alzheimer 

O JOGO DA IMITAÇÃO 

MortenTyldum, 2014. Produção britânica e norte-

americana 

Ciência; Inovação tecnológica e suas 

consequências; 

Propagação da informação na atualidade 

A ONDA 

Dennis Gansel, 2008 

Produção alemã 

Regimes ditatoriais atemporais; 

Fascismo e a alteridade do indivíduo; 

Atual situação política brasileira 

BIUTFUL 

Alejandro González Iñarrítu, 2010.  

Produção mexicana  

Modos de produção do sistema capitalista 

Política & Corrupção 

Jogos de interesse de poder 

Atuação da indústria farmacêutica 

Responsabilidade social; agricultura 

Responsabilidade ambiental 

Engenharia genética; Alimentos transgênicos 

JARDINEIRO FIEL 

Fernando Meirelles, 2005. 

Produção britânica, alemã e queniana 

O MUNDO SEGUNDO A MONSANTO 

Marie Monique Robin, 2006 

Produção francesa, canadense e alemã 

SOYLENT GREEN  

Richard Fleischer, 1973 

Produçãonorte-americana 

Condições ambientais 

Realidades sociais  

GATTACA  

Andrew Niccol, 1997 

Produção norte-americana 

Engenharia genética  

Eugenia 

Teoria social 
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Apresentação dos Resultados e Discussão 

 

Normalmente os filmes escolhidos (após o estudo e análise) eram 

reproduzidos em sala apropriada durante o período noturno (turno que não havia 

aula para os estudantes participantes). A frequência era semanal, com duração de 4 

a 7 semanas. Após a divulgação do evento, eram organizadas as inscrições, 

confirmação dos mediadores das discussões e reflexões, e confecção dos 

certificados. 

A dinâmica consistia em assistir o filme e após o término dar espaço para o 

profissional delimitar suas impressões e finalmente abria-se a discussão para o 

plenário.  

Observou-se grande riqueza nos pontos levantados e nas articulações de 

cunho científico-cultural-social, tanto por parte dos mediadores, como por parte dos 

participantes do evento. 

 

Considerações finais 

 

O cinema, enquanto recurso audiovisual que reproduz imagens da 

realidade ou cria imagens que levam à reflexão e abstração sobre ela, constitui 

instrumento privilegiado na formação cultural dos sujeitos.  

Observou-se nesse relato que a exibição de um filme e a análise posterior 

do mesmo garante necessariamente transmissão de determinados conhecimentos 

– mesmo por meio de ficção – e pode conduzir a construção de outros a depender da 

recepção do espectador e de sua socialização anterior. 

Uma única produção fílmica pode ser útil para se trabalhar diversos 

conteúdos de diferentes disciplinas, por isso é necessário que o profissional da 

educação experimente situações de contato e reflexão sobre a utilização do cinema 
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como recurso didático. É nesta direção que o relato aqui compartilhado busca 

trabalhar. 

Propiciar esses momentos de reflexão e discussão frente à complexidade 

da sociedade humana minimiza a fragmentação de conhecimento imposta na 

academia durante a formação do professor. 

O contexto educacional que estamos inseridos vivencia, cotidianamente, a 

preocupação dos professores pela busca de inovações, novos caminhos 

pedagógicos que possibilitem uma abordagem reflexiva a partir da realidade dos 

alunos. educar o olhar é educar cientificamente.A dimensão política, social, e 

científica abordada em um determinado filme, cria um elo reflexivo de formação do 

indivíduo, reconhecendo a função social do seu papel na educação, bem como do 

desenvolvimento da crítica em detrimento do senso comum frente à sociedade e sua 

organização. 
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Luz, Câmera, Ação: A Produção de Vídeos e a Construção de Conceitos 

Sociológicos em Sala de Aula 

 

Graziele Maria Freire YOSHIMOTO 

(EPESMEL)1. 

David da Silva PEREIRA 

(UTFPR-CP)2. 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a produção de vídeos em sala de 

aula como um recurso pedagógico para a construção de conceitos sociológicos. A 

finalidade principal desse estudo foi o desenvolvimento de um produto educacional 

tecnológico para subsidiar a atuação de outros professores na Educação Básica, 

especialmente aos da disciplina de Sociologia. Para tanto, utilizou-se a pesquisa 

participante e qualitativa, que preconiza a colaboração de adolescentes e jovens na 

produção de vídeos a respeito da temática: Direitos Humanos. Dessa maneira, foram 

realizadas práticas pedagógicas relacionadas a didática Histórico-crítica de João 

Luiz Gasparin (2012) e as orientações propostas no Parecer CNE/CP N. 08/2012. 

Espera-se com essa investigação, oferecer uma contribuição para novos estudos a 

respeito da utilização de novas mídias no ambiente escolar, além de refletir sobre o 

protagonismo juvenil na construção de novos saberes.  

 

Palavras-chaves: Produção de vídeos, Ensino de Sociologia, Educação em 

Direitos Humanos. 

 

Introdução 

 

                                                           
1 Mestre em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-
LD). Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Instrutora de Qualificação Profissional na 
Escola Profissional e Social de Londrina (EPESMEL).  
2 Doutor em Ciência Política (UNICAMP). Mestre em Educação (UNICAMP). Mestre em Geografia Humana (USP). Docente e 
orientador do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN) - Mestrado Profissional - Linha de Pesquisa Ensino de 
Ciências Sociais - UTFPR - Londrina. Docente do Curso de Licenciatura em Matemática - UTFPR - Cornélio Procópio. 
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Na atualidade, os estudos relacionados a integração das tecnologias no 

ambiente escolar contribuem para o desenvolvimento de novas práticas 

pedagógicas. Por isso, esta investigação teve como princípio desenvolver ações que 

possibilitassem o protagonismo de jovens na construção de conceitos sociológicos, 

por meio da produção de vídeos em sala de aula. 

Desse modo, compreende-se que o desenvolvimento do protagonismo 

juvenil é fundamental no contexto escolar, uma vez que a sociedade moderna exige 

atitudes de autonomia no processo de aprendizagem dos sujeitos. Para Freire 

(2000), a autonomia ocorre quando há o exercício da “curiosidade epistemológica” e 

deve ser respeitada, pois isso é o princípio da constituição da dignidade humana. Ele 

afirma que: 

 

“O que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente exerce a 

capacidade de aprender tanto mais se constrói e se desenvolve o que 

venho chamando de ‘curiosidade epistemológica’ sem a qual não 

alcançamos o conhecimento cabal do objeto. É isto que nos leva, de um 

lado, à crítica e à recusa ao ensino ‘bancário’”. (FREIRE, 2000, p. 27) 

 

A construção da autonomia juvenil no espaço escolar pode ocorrer a partir 

da utilização de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Assim, Demo 

(2009) descreve que “[...] as novas tecnologias não inventaram a aprendizagem, 

trouxeram, por outra, muitas novidades úteis à aprendizagem [...]” (DEMO, 2009, 

p.62). Quando esse autor menciona as influências das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) na escola, relata que é necessária a criação de caminhos para o 

protagonismo de alunos no processo de construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o objetivo de produzir vídeos com alunos foi o de auxiliar a 

instituição de novos saberes por meio da materialização da autonomia dos 

indivíduos envolvidos nesse processo de ensino- aprendizagem. De tal modo, que 

sejam estruturadas metodologias pedagógicas capazes de consolidar o Ensino de 

Sociologia na Educação Básica, já que se espera que esse processo de ensino 

permita aos jovens se reconhecerem como produtores de novos saberes.  
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O Ensino de Sociologia contribuí para o desenvolvimento da consciência 

crítica e autônoma no processo de ensino e aprendizagem. Isso é considerado 

essencial para o fortalecimento da Educação em Direitos Humanos (EDH), previsto 

no Parecer CNE/CP nº. 08 de 2012. A EDH tem a finalidade de implementar os 

princípios da dignidade humana, da igualdade de direitos, do reconhecimento e 

valorização das diferenças, da laicidade do Estado, da democracia na educação, da 

transversalidade e interdisciplinaridade dos valores éticos, por fim, da 

sustentabilidade socioambiental dos espaços públicos (BRASIL, 2012, p. 9-10). 

Dessa maneira, foi essencial analisar os princípios da EDH para a 

participação dos jovens na produção de vídeos, já que houve a aplicação e a 

construção de um Produto Tecnológico Educacional voltado à realidade escolar.  

  

A EDH e a Proposta da Pedagogia Histórico-Crítica como 

fundamentos do protagonismo juvenil 

 

O Ensino de Sociologia está ligado aos princípios da EDH por procurar 

desenvolver metodologias de ensino que permitem a formação cidadã dos 

indivíduos. É importante esclarecer para a EDH o conceito cidadania é algo essencial 

para a vida em sociedade, por constituir a dignidade dos indivíduos.  

O Parecer CNE/CP nº. 08/2012 é um documento, entre outros, que 

direcionam as ações da EDH. Ele descreve que é preciso criar caminhos para a 

realização da EDH voltada para a democratização de uma educação política e cidadã. 

Por isso é considerada a ação protagonista dos sujeitos sociais na produção de 

saberes nesse processo, como objetivos da formação. Assim, escola deve ser 

entendida como o espaço e o tempo da EDH. É preciso considerar, nos ambientes 

educacionais, a troca de experiências pessoais e coletivas, pois “[...] Trata-se de um 

processo que se recria e reelabora na intersubjetividade, nas vivências e relações 

dos sujeitos, na relação com o meio ambiente, nas práticas pedagógicas e sociais do 

cotidiano e nos conflitos sociais [...] ” (BRASIL, 2012, p. 11) 
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Dessa maneira, a EDH contribui para que a pessoa ou grupo social 

reconheça-se como sujeito de direitos, já que sua finalidade é “[...] a formação para 

a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como 

forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural [...]”. (BRASIL, 

2012, p. 10) 

A EDH é constituída efetivamente nos espaços escolares como uma 

possibilidade de tornar a escola um lugar democrático, por meio da criação de 

metodologias de ensino que contemplem os conceitos de cidadania e de dignidade 

humana. Portanto, o Parecer CNE/CP nº. 08/2012 define a escola como a 

responsável por assumir o compromisso de formar pessoas conscientes do seu 

papel na sociedade em que vivem. Ele, denomina a escola como:  

 

“ [...] aquela que assume o compromisso de formar os indivíduos para 

serem atores sociais, ensina a respeitar a liberdade do outro, os direitos 

individuais, a defesa dos interesses sociais e valores culturais, 

objetivando o combate a todos os tipos de preconceito e discriminações 

com qualquer segmento da sociedade.” (BRASIL, 2012, p. 13) 

 

Para acompanhar esse caminho emancipatório a EDH tem lugar na escola, 

instituição que é o espaço e o tempo da formação humanizadora. Nesse processo, a 

EDH colabora para que os sujeitos que convivem na escola comecem a identificar-se 

como cidadãos, pois: 

 

• “Sob a perspectiva da EDH, as metodologias de ensino na educação 

básica devem privilegiar a participação ativa dos/ as estudantes 

como construtores/as dos seus conhecimentos, de forma 

problematizadora, interativa, participativa e dialógica. São 

exemplos das possibilidades que a vivência destas metodologias 

pode possibilitar: 

• Construir normas de disciplinas e de organização da escola, com a 

participação direta dos/ as estudantes; 

• Discutir questões relacionadas à vida da comunidade, tais como 

problemas de saúde, saneamento básico, educação, moradia, 
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poluição dos rios e defesa do meio ambiente, transporte, entre 

outros; 

• Trazer para a sala de aula exemplos de discriminação e 

preconceito comuns na sociedade, a partir de situação-problema 

e discutir formas de resolvê-las; 

• Tratar as datas comemorativas que permeiam o calendário escolar 

de forma articulada com os conteúdos dos Direitos Humanos de 

forma transversal, interdisciplinar e disciplinar; 

• Trabalhar os conteúdos curriculares integrando-os aos conteúdos 

da área de DH, através das diferentes linguagens, musical, 

corporal, teatral, literária, plástica, poética, entre outras, com 

metodologias ativa, participativa e problematizadora.” (BRASIL, 

2012, p. 14-5) 

 

O protagonismo dos jovens ocorre a partir dessa ideia de participação ativa, 

tomados como sujeitos na relação de ensino-aprendizagem. Desse modo, é que a 

EDH funciona como eixo temático e ao mesmo tempo orientador da luta pela 

garantia de direitos sociais, individuais e coletivos. Nessa perspectiva pedagógica, a 

situação vivida pelos educandos se torna um problema desafiador tanto para o 

educador quanto para os próprios alunos.  

A Pedagogia Histórico-Crítica de Gasparin (2012), foi utilizada nas diversas 

áreas do conhecimento, ou seja, em todos os níveis de ensino da Educação Básica. 

Isso é possível porque ela organiza formas de construir e contextualizar conceitos 

vivenciados no cotidiano. Portanto, buscou-se refletir se o aluno é sujeito do 

conhecimento nesse processo, capaz de realizar e desenvolver estudos sobre os 

conflitos que permeiam a sociedade, uma vez que: 

 

“Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 

as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 

todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de 

assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 

raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de 

reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmo não significa a 
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exclusão dos outros. É a ‘outredade’ do ‘não eu’, ou do tu, que me faz 

assumir a radicalidade de meu eu.” (FREIRE, 2000, p. 46) 

 

Nesse contexto, Charlot (2001) reflete a respeito da manifestação dos jovens 

em querer aprender. O autor ainda destaca que para esses sujeitos é fundamental 

entender a produção do saber. Ao movimentar-se para a atividade intelectual, o 

jovem vivencia experiências como indivíduo de desejos e de interesses particulares, 

por isso ao serem inseridos no processo de socialização escolar, há uma 

conscientização das relações sociais, bem como do reconhecimento de si como 

sujeito histórico e políticos. 

Charlot (2001, p. 28) ainda destaca que a relação do jovem com o saber é 

uma relação social e é possível compreender o porquê de os jovens de uma mesma 

classe social apresentarem comportamentos diferentes com o aprender. Assim: 

 

“Constata-se que os jovens das camadas populares, resistentes ou 

passivos frentes aos saberes escolares, fora da escola, podem adotar 

comportamentos que apresentam uma certa complexidade e que supõe 

aprendizagens aprofundadas. A perplexidade é ainda maior quando se 

constata que tais jovens, muitas vezes com poucos recursos para as 

tarefas escolares que envolvem a linguagem, revelam-se bem falantes 

nas interações grupais, ou na produção de textos de rap.” (CHARLOT, 2001 

p. 17). 

 

Ao refletir sobre os estudos de Charlot (2001, p. 24-7), a respeito da relação 

do jovem com a constituição do saber, pode-se destacar que a educação possibilita a 

humanização dos sujeitos, além de permitir a socialização de diferentes tipos de 

conhecimento. Desse modo, toda relação com o saber é também uma relação 

consigo e com o mundo. 

Nesse sentido, cabe ao formador estimular o processo de aquisição de 

conhecimentos pelos alunos a partir de elementos que estimulem a criatividade e o 

protagonismo desses sujeitos. 
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Práticas Metodológicas a partir de Tecnologias Educacionais 

 

Para desenvolver essa pesquisa, partiu-se da metodologia da pesquisa 

participante de cunho pedagógico-educacional, que entende a educação como um 

ato dinâmico e transformador da realidade vivida pelos sujeitos envolvidos durante 

os estudos.  

Dessa forma, essa investigação foi realizada junto com os alunos 

aprendizes da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (EPESMEL) que 

produziram vídeos a partir do eixo Direitos Humanos (DH). Trata-se de um grupo de 

aproximadamente 120 alunos. Essa instituição oferta o curso de Auxiliar 

Administrativo para um grupo maior de 780 aprendizes, que estudam no período 

matutino e vespertino. Esses jovens têm idade entre 15 e 19 anos e possuem 

diferentes realidades socioeconômicos. Em sua maioria, são pessoas desprovida de 

acesso à direitos considerados básicos como: a alimentação, a saúde, o trabalho, 

entre outros.  

Compreende-se que a pesquisa participante estabelece cuidados adicionais 

do investigador, sobretudo quando aplicada a realidade dos ambientes educacionais. 

Ela permite o desenvolvimento de reflexões a “partir” e “dentro” da realidade 

socioeducacional, pois “[...] O que interessa é mergulhar na espessura do real, 

captar a lógica dinâmica e contraditória do discurso de cada ator social e de seu 

relacionamento com os outros atores, visando a despertar nos denominados o 

desejo da mudança e a elaborar, com eles, os meios de sua realização.” (OLIVEIRA 

& OLIVEIRA, 1999, p. 25). Nessa perspectiva de pesquisa, o pesquisador é uma 

pessoa com uma inserção social determinada e está condicionada a partir de uma 

visão de mundo.  

Dessa maneira, “[...] modela o ponto de vista a partir do qual ele ou ela 

interagem com a realidade [...]” (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 1999, p. 24). Por isso, a 

proposta de produção de vídeos está diretamente relacionada às experiências já 

vivenciadas pela professora investigadora e pelos alunos aprendizes. Assim, é 
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essencial o reconhecimento do protagonismo juvenil nesse processo de 

desenvolvimento das atividades vinculadas sobre o eixo Direitos Humanos (DH).  

Para tanto, é o que ocorre na proposta de produção de vídeos, posto que se 

trata de uma prática que se constitui por meio da troca de conhecimentos entre a 

professora investigadora e os alunos aprendizes. Portanto, de acordo com Oliveira e 

Oliveira (1999, p. 21-6), o educador na situação de investigador deve apreender as 

redes de relações sociais e os conflitos de interesse que compõe a sociedade na 

qual vive.  

Dessa maneira, é necessário que o educador vivencie as experiências e o 

trajeto percorrido pelos educandos na construção dos conhecimentos escolares. 

Assim como é necessário que ele entenda a paisagem sócio-política que se 

encontra a instituição de ensino. Assim, percebe-se que as práticas metodológicas 

dessas instituições, possuem abordagens que buscam desenvolver a participação 

cidadã. Destaca-se, nesse processo, um olhar a respeito desses sujeitos no acesso 

ao mundo do trabalho e aos direitos considerados básicos para a vida em sociedade. 

Nesse sentido, as análises de Oliveira e Oliveira são fundamentais para 

direcionar a investigação realizada, pois expõem que na pesquisa participante o 

objetivo do investigador é o de: “[...] contribuir para uma problematização e uma 

definição da prática vivida pelo grupo [...] ” (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 1999, p. 27). 

Narram que é imprescindível alcançar uma síntese militante (participante) e de 

cientista social (observador), sem sacrificar nenhuma dessas características. 

Com base nas ponderações desses autores, foram criadas ações 

motivadoras entre os sujeitos envolvidos no desenvolvimento dessa pesquisa, que 

admitiram participações ativas nas atividades propostas durante as aulas. Assim, 

cada turma de alunos aprendizes, organizada em grupos, analisaram criticamente 

sobre o papel social de cada indivíduo na constituição dos Direitos Humanos.  

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa e de aplicação do produto 

tecnológico educacional, a didática de Gasparin (2012) colaborou com as análises 

dos resultados. Portanto, foram divididos os passos dessa prática pedagógica em 

dois momentos. O primeiro, formado pela prática social inicial e problematização, foi 
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denominado de pré-produção dos vídeos, no qual os alunos tiveram o contato com o 

conteúdo a ser estudado e posteriormente pesquisado. O segundo se constituiu a 

partir da instrumentalização, da catarse e da prática social final, que foi 

caracterizado pela produção de vídeos, processo no qual ocorreram as filmagens, as 

entrevistas e as edições dos vídeos. 

No processo de produção de vídeos, avaliou-se as análises de Moran (2000), 

que descreve esse tipo de construção como uma enérgica que permite um 

aprendizado significativos, a partir dos itens: 

 

“Videoprodução - 1. Narrativas em vídeo sobre determinado assunto. 2. 

Pesquisa em jornais, revistas, entrevistas com pessoas. 3. Elaboração de 

um roteiro, gravação, edição, sonorização. 4. Exibição em classe e/ou em 

círculo interno. 5. Comentários positivos e negativos. Estabelecer a 

diferença entre a intenção e o resultado obtido.” (MORAN, 2000, p. 43) 

 

Moran (2000) propõe diferentes formas de uso da televisão e do vídeo na 

educação escolar. O trabalho com o vídeo foi escolhido pela possibilidade de 

produzir inúmeros conteúdos de ensinos e podem ser utilizados com outras turmas 

de estudantes. Além disso, oferecem uma interpretação sobre o eixo estudado, que 

no caso dessa pesquisa foi Direitos Humanos. Portanto, os alunos construíram um 

conhecimento multidisciplinar por meio da disciplina formação humana. 

O vídeo como produção de saberes, foi resultado de uma prática docente 

em conjunto com os alunos aprendizes, por isso podem ser classificados em: 

 

“Vídeo como produção: i) como documentação, registro de eventos, de 

aulas, de estudos do meio, de experiências, de entrevistas, depoimentos. 

Isso facilita o trabalho do professor, dos alunos e dos futuros alunos. O 

professor deve poder documentar que é mais importante para o seu 

trabalho, ter o seu próprio material de vídeo assim como tem os seus 

livros e apostilas para preparar as aulas [...]. ii) como intervenção: 

interferir, modificar um determinado programa, um material audiovisual, 

[...] O professor precisa perder o medo do vídeo, o respeito que tem por 

ele, e interferir nele como interfere num texto escrito [...] iii) como 
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expressão, como nova forma de comunicação, adapta à sensibilidade 

principalmente das crianças e dos jovens. As crianças adoram fazer 

vídeos e a escola precisa incentivar o máximo possível a produção de 

pesquisa em vídeos pelos alunos”. (MORAN, 2000, p. 40-1) 

 

A elaboração dos vídeos sobre Direitos Humanos (DH) nos espaços 

escolares contribuiu para a aplicação do produto educacional. Isso permitiu aos 

educandos uma maior participação na construção de conceitos, a partir de um olhar 

crítico particular do Ensino de Sociologia.  

No emprego de recursos tecnológicos há a aprendizagens significativas, por 

isso os procedimentos desta investigação observaram as seguintes etapas: 1) pré-

produção (prática social inicial e problematização), 2) produção (instrumentalização 

e catarse) e 3) pós-produção (prática social final). 

A etapa de pré-produção dos vídeos foi dividida em quatro momentos em 

que os alunos aprendizes desenvolverão diferentes atividades. A primeira realizada 

foi a de pesquisa sobre o eixo DH. Na segunda foram apresentados os princípios da 

EDH. Na terceira, os alunos aprendizes confeccionaram cartazes a partir da seleção 

de temas relacionados aos DH, que foram apresentados por eles em sala de aula e 

expostos na Mostra de Projetos da instituição escolar. Na quarta, escreveram um 

roteiro para a produção de seus vídeos, que deveria conter as etapas de cada um, 

para esclarecer o desenvolvimento dos trabalhos.  

Pode ser observado nas imagens que seguem alguns desses momentos: 
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Figura 12: Produção de Cartazes 

 

 

Figura 13: Sala de Exposição dos Vídeos 

 

Durante produção de vídeos, foram empregados os passos de Moran (2000) 

e de Costa (2005), organizados em oficina técnica (como elaborar vídeos), produção 

(filmagens e seleção de imagens da internet), edição (montagem de imagens e sons) 

e apresentação dos vídeos (meio de socializar o que os alunos aprendizes 

aprenderam). Foi nessa etapa que os alunos aprendizes produziram o vídeo a partir 

do recurso tecnológico, como filmadoras e celulares. Nesse momento se consolidou 

a  sistematização dos resultados da aplicação e da implementação do produto 

tecnológico educacional, pois proporcionou o momento do feedback do processo de 

produção. Essa etapa ocorreu durante a Mostra de Projetos da Epesmel, na qual os 
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alunos aprendizes e os educadores apresentam os trabalhos que realizaram em 13 

de dezembro 2015.  

 

Reflexões sobre os resultados 

 

Ao analisar os resultados da produção dos vídeos observou-se que os 

conceitos cotidianos que os alunos possuíam a respeito dos Direitos Humanos (DH), 

transformaram-se em conhecimentos científicos a partir da mediação realizada 

durante a pesquisa. Assim, considerou-se os estudos de Gasparin (2012, p. 115) 

sobre o processo de ensino-aprendizagem da metodologia histórico-crítica, na qual 

há a transformação do aluno em cidadão-crítico, um indivíduo que goza de sua 

autonomia na construção de novos saberes. Houve nesse contexto a realização de 

oficinas e de pesquisas na internet pelos alunos, em sala de aula, com o objetivo de 

conhecerem o tema.  

Para tanto, cada grupo de alunos propôs um tema para aprofundar em seus 

vídeos. Por isso, criaram roteiros para a produção dos vídeos. A filmagem, a seleção 

de cenas e a edição dos vídeos foram momentos importante, pois permitiram o 

acompanhamento do que cada aluno estava aprendendo por meio do processo de 

aplicação e implementação do produto tecnológico educacional. 

A construção dos vídeos, se apresentou como elemento essencial para 

avaliar o que realmente os alunos compreenderam por meio da metodologia 

aplicada. Além dos alunos apresentarem os vídeos, discutiram com a turma o que 

haviam aprendido e, nesse processo, reconheceram-se como sujeitos construtores 

de novos conhecimentos. Com o desenvolvimento do conjunto de atividades da 

produção dos vídeos, os alunos aprendizes conseguiram entender algumas 

dimensões do conteúdo, importantes para a compreensão dos DH. Na dimensão 

conceitual, compreenderam que DH são produzidos a partir dos reconhecimentos da 

realidade social vivida. Dessa maneira, esse procedimento permite a constituição 
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dos alunos aprendizes como sujeitos de direitos, já que começaram a se comportar 

como cidadãos e a considerar algumas responsabilidades que têm com a sociedade.  

Na etapa proposta por Gasparin (2012) denominada de “dimensão social”, os 

alunos aprenderam que a sociedade brasileira é marcada por contradições que 

indicam a existência de violações de direitos. Isso ocorre, a partir das desigualdades 

sociais, das disputas econômicas e das exclusões da participação política dos 

cidadãos. Para isso foi fundamental o trabalho com valores importantes para a 

construção de uma convivência integradora do diferente, do múltiplo e do plural ao 

processo social e à vida de cada um dos sujeitos participantes desta pesquisa. É 

evidente a contribuição do desenvolvimento dessa etapa para a formação da 

humanização do ser humano.  

O uso das novas tecnologias – identificadas nominalmente sob a expressão 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) – foram apropriadas por esses 

sujeitos de forma a viabilizarem o registro das entrevistas e demais atividades 

desenvolvidas nesta investigação de maneira autônoma. Esse protagonismo juvenil 

foi potencializado por meio da realização dos estudos de temas específicos 

relacionados ao eixo gerador Direitos Humanos (DH), tais como: direito à 

diversidade de gênero, a questão do feminismo, direitos sociais como direitos 

humanos, direito ambiental, direito à educação e concepção docente de cidadania. 

 

Considerações Finais 

 

É fundamental destacar que durante a condução das ações procurou-se 

promover a autonomia dos alunos como sujeitos investigadores, objetivando como 

resultado o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Isso ocorreu por meio da 

apropriação dos modos de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e pela mediação do conhecimento acumulado pelos adolescentes, de modo a 

permitir uma ampliação do letramento digital específico vinculado ao processo de 

conquistas e reconhecimentos de direitos.  
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Nesse contexto, O Ensino de Sociologia está relacionado nesse processo 

por meio da realização de um conjunto de possibilidades que o permitem dialogar 

com outros campos. Além disso, ele faz o uso de reflexões específicas que 

possibilitam a consolidação de conceitos como cidadania, dignidade humana, 

direitos humanos, autonomia, entre outros.  

Com esse propósito, esta pesquisa foi organizada para que houvesse uma 

integração acentuada no processo de produção dos vídeos como continuidade das 

reflexões dos sujeitos sobre as suas construções e criações de saberes, ao mesmo 

tempo em que foi implementado o produto tecnológico educacional a uma 

determinada realidade escolar. 
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Resumo: Pretende-se, neste trabalho, apresentar os resultados de uma 

pesquisa qualitativa, de caráter social e participante, enfocando a formação 

continuada de professores de dois estabelecimentos de Educação Básica, vinculados 

à Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Tal experiência é fruto da elaboração 

e aplicação de um produto educacional idealizado para o Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Londrina, com o intuito de subsidiar a 

criação de museus virtuais na escola a partir do uso de recursos Web 2.0. Para 

tanto, desenvolveu-se o curso cognominado “Museu Virtual na Escola: organização 

de acervos mediada por recursos Web 2.0” utilizando como modelo epistemológico a 

didática para uma Pedagogia Histórico-Crítica, proposta por João Luiz Gasparin 

(2012). Os resultados obtidos atestam a necessidade de formação continuada como a 

proposta nesse trabalho contribuindo com os debates que envolvem o uso 

consciente das novas tecnologias na escola, em detrimento a um mero treinamento 

técnico. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Participante, Formação Continuada, Pedagogia 

Histórico-Crítica, Web 2.0, Museu Virtual. 
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Introdução 

 

As musas da mitologia grega eram consideradas seres fantásticos que 

possuíam a capacidade de promover a criação artística e científica. Fruto da relação 

entre Zeus, pai dos deuses e dos homens, e Mnemosine, a deusa da memória, 

inspiravam a criatividade em nove diferentes áreas do conhecimento: a eloquência 

(Calíope), a História (Clio), a poesia lírica (Erato), a música (Euterpe), a tragédia 

(Melpomene), a música sacra (Polímnia), a comédia (Tália), a dança (Terpsícore) e, 

por fim, a astronomia e a astrologia (Urânia). O culto a tais entidades motivou a 

criação de um templo das musas, o Mouseion de Alexandria “[...] cujo objetivo era 

salvaguardar todas as obras humanas [...]” (ABUD; SILVA; ALVES, 2010, p. 132).  

Oriundas da memória, representavam aspectos diversos da produção 

humana, não apenas instigando sua criação, como também permitindo que eventos 

dignos de nota fossem rememorados. Nesta perspectiva, fica evidente a importância 

de museus, arquivos e bibliotecas como instituições protetoras de artefatos do 

passado, a exemplo das musas e seus templos.  

Na atualidade, no entanto, novas perspectivas sobre o museu consideram 

não apenas sua caracterização como templo, local de contemplação do passado, 

destacando as possibilidades de debates e produção de saberes no interior desta 

instituição, tal qual um fórum. Não se trata aqui, porém, de enfatizar a oposição 

existente entre templo e fórum, mas problematizar a visão sobre as exposições, 

dessacralizando os objetos, tornando-os próximos da realidade vivida. 

Neste sentido, surge a necessidade de redefinir o papel educativo do 

museu, levando em conta a forma como se procede organização dos acervos, em 

uma tentativa de reordenamento do passado, representando aquilo que importa à 

determinada sociedade para sua legitimação e formação da identidade. As novas 

tecnologias aproximam tais coleções da realidade de estudantes da Educação 

Básica, permitindo o acesso a objetos antes expostos apenas em espaços físicos a 

partir da elaboração de museus virtuais. 
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Com base nestes argumentos, elaborou-se e aplicou-se curso em formato 

semipresencial, hospedado em ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) 

Moodle, para a criação de museus virtuais a partir do uso de ferramentas Web 2.0. 

Esta atividade é fruto de produto educacional elaborado como exigência do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 

Natureza (PPGEN), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – 

Câmpus Londrina, para a obtenção da titulação de mestre.  

Determinados questionamentos nortearam a pesquisa, levantando a 

problemática para a elaboração do curso: O museu virtual pode ser utilizado na 

escola como instrumento de auxílio à organização e leitura de objetos e documentos 

em ambiente on-line? De que modo os professores da Educação Básica podem 

dinamizar suas aulas, via museu virtual, além de participar da discussão do seu 

uso? Estas indagações advém de preocupações próprias da ação docente e 

procuram por possibilidades de interação entre educador e educando, mediadas por 

recursos tecnológicos. 

Nesses limites, refletiu-se sobre os resultados que poderiam ser 

alcançados com a aplicação do produto educacional. Entre as hipóteses levantadas, 

considerou-se que o curso ofertado consistiria em uma contribuição para a 

formação continuada do professor em relação ao uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), especificamente, ferramentas Web 2.0. 

Além disso, cogitou-se a mudança de posturas tradicionais em sala de aula, 

fundamentando a prática na teoria da aprendizagem colaborativa, um processo no 

qual professores e alunos constroem o conhecimento em conjunto, dialogicamente. 

Segundo Leite et al (2005, p. 3) “A base da aprendizagem colaborativa está na 

interação e troca entre os alunos, com o objetivo de melhorar a competência dos 

mesmos para os trabalhos cooperativos em grupo”. Tal proposta, portanto, 

permitiria que docentes e discentes deixassem de ser apenas consumidores de 

informação e passassem a produzir novos saberes, tornando-se sujeitos do 

conhecimento (TARDIF, 2010). 
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Essa investigação justifica-se como contribuição ao Ensino de História, pois 

permite o reconhecimento da memória como formadora da identidade e de um 

discurso, ambos passíveis de análise para a produção de saber histórico escolar. 

Ademais, o museu virtual é um recurso que promove vivências e contatos com 

acervos e coleções, simulando experiências próprias de locais físicos. Considera-se 

aqui o papel educativo do museu, um espaço de reflexão crítica, em detrimento à 

mera contemplação ou a confirmação de uma suposta “neutralidade científica” 

(RAMOS, 2004, p. 20).  

Refletiu-se ainda sobre a possibilidade de trabalho multidisciplinar, 

envolvendo a análise do registro da memória a partir de diferentes aspectos da 

produção humana, envolvendo o conhecimento histórico, linguístico, literário, 

científico, enfim, todo aquele que faz parte da realidade escolar. Por isso a oferta da 

formação não se limitou aos professores de História, atendendo as demais 

disciplinas e permitindo que as discussões tomassem caráter plural. 

O principal objetivo foi analisar as possibilidades de uso do museu virtual 

na escola, como instrumento de auxílio à organização e leitura de objetos e 

documentos em ambiente on-line para a produção do conhecimento em sala de 

aula. Podem ser listados como objetivos específicos: 

utilizar as TIC como ferramenta de ensino na Educação Básica;  

possibilitar o contato de professores com diferentes linguagens de modo a 

permitir seu multiletramento;  

desenvolver um produto educacional que colabore com a prática docente.  

Para a conquista desta ampla finalidade, foi ministrado curso a professores 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná para que pudessem planejar e criar 

seus próprios museus. O foco foi a promoção de debates sobre o uso de recursos da 

Web 2.0, investigando sua aplicabilidade como instrumento de ensino. Além disso, 

procurou-se contribuir para a formação continuada de educadores interessados na 

temática, construindo coletivamente espaços interativos de discussão, interação e 

produção entre os professores via AVEA.  
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Participaram dessa prática vinte e três professores de duas escolas 

estaduais do município de Cambé, estado do Paraná: seis da Escola Estadual Valdir 

Umberto de Azevedo e dezessete do Colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi. Tais 

educadores colaboraram de forma significativa na pesquisa, cumprindo com o 

previsto nos fundamentos da pesquisa participante (PP), procedimento em que os 

sujeitos da pesquisa se envolvem em ações que modificam a prática cotidiana, 

participando ativamente na execução do projeto (RIZZINI, 1999). 

Tal abordagem é importante, pois considera os professores da Educação 

Básica como construtores de conhecimento, em detrimento à reprodução do que é 

produzido pela academia, viabilizando a reflexão crítica do docente sobre suas 

atividades correntes. 

Além disso, as ações foram planejadas considerando a didática da 

Pedagogia Histórico-Crítica, proposta por João Luiz Gasparin (2012), que preconiza 

cinco passos fundamentais que orientam a práxis pedagógica escolar: prática social 

como ponto de partida, problematização, instrumentalização, catarse e, por fim, 

prática social como ponto de chegada. É preciso destacar a necessidade de 

considerar as especificidades da comunidade escolar e seu projeto educacional. 

Com relação aos debates travados sobre o museu virtual, levou-se em 

conta que as TIC tornam acessíveis objetos distantes a partir da virtualização de 

coleções e acervos. Entretanto, como esse processo se constitui? É possível 

determinar as potencialidades e limites dessa nova forma comunicacional? O que o 

museu virtual tem de específico em relação ao museu presencial? 

 

O museu na era do virtual 

 

A plasticidade do tempo e do espaço transforma as relações políticas, 

econômicas, sociais, educacionais e culturais, promovendo a ocorrência de visões 

de realidade diversas. A noção de História é modificada pela sensação cada vez 

mais acentuada de distanciamento temporal. Ao comparar o século XX com um 
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passeio na montanha-russa, Nicolau Sevcenko (2001) defende que se vive na 

atualidade algo como uma “síndrome do loop”, em uma analogia à velocidade das 

mudanças, afirmando que “[...] no ritmo em que as mudanças ocorrem, 

provavelmente nunca teremos tempo para parar e refletir, nem mesmo para 

reconhecermos o momento em que já foi tarde demais” (SEVCENKO, 2001, p. 17). 

O autor argumenta também que, para permanecer orientado em meio a 

esse turbilhão, é necessário adotar estratégias de investigação com base em três 

especificações: 1) o desprendimento do ritmo acelerado das mudanças atuais, 

obtendo uma posição de distanciamento para a formação de um discernimento 

crítico; 2) a recuperação do tempo histórico, permitindo a avaliação do contexto, 

calculando a escala, a natureza, a dinâmica e os efeitos das mudanças em curso; 3) 

por fim, seria possível sondar o futuro a partir da crítica em perspectiva histórica, 

cogitando como as novas tecnologias provocadoras de transformações podem ser 

postas a serviço de valores humanos. 

Assim, a História assume o papel de contextualizadora do tempo presente, 

momento caracterizado pela liquidez das relações sociais e aceleração das 

transformações. Entender como os estudos históricos colaboraram nas análises da 

atualidade é de extrema importância refletir sobre possibilidades do porvir. A 

necessidade de debates que envolvam tais questões é fundamental, principalmente 

ao observar-se que mesmo a História se apresenta hoje como objeto de consumo, 

satisfazendo apenas o desejo mais imediato de sanar certas curiosidades. 

 

Os acontecimentos históricos, sobretudo aqueles que trazem marcas 

singulares em relação às nossas características culturais 

contemporâneas, transformam-se em objetos de desejo a serem 

consumidos como curiosidades e nostalgia – é ponto de apoio para um 

passado conhecido, frente às instabilidades do presente (ARRUDA, 2011, 

p. 7). 

 

Apesar disso, Arruda defende a utilização de recursos tecnológicos em 

práticas que envolvam a formação associada à diversão, em uma combinação 
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chamada por ele de edutaiment. Essa proposta prevê a construção de conhecimento 

histórico com o diálogo entre o sujeito e objetos presentes em ambiente virtual.  

Tal perspectiva preconiza a criação de novas estéticas as quais, para além 

da inovação no formato apresentado, representam a defesa de determinados 

discursos. Neste contexto, Santaella (2007, p. 255) argumenta que o conceito de 

estéticas tecnológicas envolve o “[...] potencial que os dispositivos tecnológicos 

apresentam para a criação de efeitos estéticos, quer dizer, efeitos capazes de 

acionar a rede de percepções sensíveis do receptor”. 

A autora afirma ainda que as novas tecnologias democratizam o acesso e a 

criação de bens culturais. Isso é possibilitado por ferramentas computacionais que 

simulam certas atividades, principalmente as que envolvem imagens e sons, o que 

era possível antes da popularização do uso do computador somente aos detentores 

de conhecimentos técnicos.  

Rojo (2012), igualmente, expondo a respeito da “pedagogia dos 

multiletramentos”, demonstra que a produção cultural na atualidade é caracterizada 

pela presença de híbridos impuros desde inícios do século XX, citando como 

exemplo a influência sofrida por Heitor Villa-Lobos, e sua música erudita, das 

cações populares do Grupo de Chorões de Anacleto (ROJO, 2012, p. 14-15). Ela 

reforça que, independentemente de rótulos que delimitam o popular e o erudito ou o 

marginal e o central, as manifestações culturais são caracterizadas por “[...] um 

processo de desterritorialização, de descoleção e de hibridação que permite que 

cada pessoa possa fazer ‘sua própria coleção’, sobretudo a partir das novas 

tecnologias” (ROJO, 2012, p. 16). 

Tal processo advém de apropriações de bens culturais realizadas pelos 

sujeitos que elaboram novas formas de expressão, com em seus próprios critérios, 

a despeito do cânone literário, musical, imagético. O resultado desses 

procedimentos é marcado pela multiplicidade de linguagens que dialogam no 

interior do texto contemporâneo: a publicidade, mesmo que impressa, agrega 

elementos visuais diversos; o vídeo incorpora diferentes sons e imagens, tornando-
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se um produto multimidiático; programas de edição permitem que consumidores se 

tornem produtores, que remixam seus interesses em um objeto multimodal. 

Essa interatividade entre sujeito e objetos diversos é evidenciada pelo 

caráter hipertextual e hipermidiático do texto contemporâneo. 

 

Uma das principais características dos novos (hiper)textos e 

(multi)letramentos é que eles são interativos, em vários níveis (na 

interface, das ferramentas, nos espaços em rede dos hipertextos e das 

ferramentas, nas redes sociais etc.). Diferentemente das mídias 

anteriores (impressas e analógicas como a fotografia, o cinema, o rádio e 

a TV pré-digitais), a mídia digital, por sua própria natureza “tradutora” de 

outras linguagens para a linguagem dos dígitos binários e por sua 

concepção fundante em rede (web), permite que o usuário (ou o 

leitor/produtor de textos humano) interaja em vários níveis e com vários 

interlocutores (interface, ferramentas, outros usuários, textos /discursos 

etc.) (ROJO, 2012, p. 23). 

 

Além dessa comunicação entre diferentes interlocutores, as mídias digitais 

possibilitam a colaboração e a produção de informações, práticas alicerçadas por 

recursos da Web 2.0. Tim O’Reilly (2005), cocriador do termo Web 2.0, evidencia, 

comparando aplicativos diversos, que a Internet na atualidade é uma plataforma que 

permite a autoria e o diálogo, promovendo a apropriação dos conteúdos 

apresentados e sua transformação, em oposição ao consumo de informações 

prontas.  

É plausível, portanto, que qualquer pessoa realize uma publicação on-line, 

mesmo que não possua grandes conhecimentos técnicos para a programação de 

espaços virtuais. Os sites pessoais cedem espaço a blogs e redes sociais, devido à 

facilidade de divulgação de conteúdo, ampliando as possibilidades de interação 

social.  

Na atualidade, as mídias digitais se fazem cada vez mais presentes, 

alterando a forma como decorrem as relações sociais em um processo que envolve 

a transformação, a adaptação e a organização de informações. De tais perspectivas, 
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advém o crescente interesse de pesquisas educacionais a respeito do potencial do 

mundo virtual para o ensino e a aprendizagem, considerando uma prática dialógica 

e interativa para a superação de métodos tradicionais ainda vigentes na escola. 

O museu virtual, espaço de simulação e imersão, deve ser entendido sob 

tais argumentos, permitindo a produção do saber não apenas pelos objetos 

apresentados, mas também a partir da forma como são expostos, possibilitando ao 

visitante a vivência de novas experiências. As múltiplas linguagens resultantes das 

mídias contemporâneas, que consideram importantes a estética e o subjetivo, “[...] 

proporcionam transformações cognitivas, mudanças na forma de pensar e 

relacionar saberes e raciocínios [...]” (ARRUDA, 2011, p. 5). 

Ao refletir sobre o museu virtual na ação docente e no ensino de História, 

Arruda (2011) argumenta que, o desenvolvimento tecnológico e os novos meios de 

comunicação modificam as relações do ser humano com o tempo, alterando a 

própria forma como se entende o tempo histórico. Disso decorre uma 

transformação no modo como se aprende História, como consequência da 

intensificação das trocas culturais promovidas pela superação das fronteiras 

temporais e espaciais por meio da rede mundial de computadores. 

Assim, o autor enfatiza a interatividade do museu virtual, característica que 

promove uma experiência diferente da visita presencial, permitindo que as ações, as 

escolhas e mesmo o layout do local possam ser manipulados pelo visitante. Quanto 

maior for a interatividade, mais significativa será a experiência. 

Não se trata, portanto, da mera reprodução do mundo material em espaço 

virtual. Trata-se do reconhecimento da existência de uma realidade concebida 

artificialmente a partir da relação homem-máquina. Sobre isso, Meneses (2007, p. 

57) ressalta que 

 

É no ciberespaço que se tem a possibilidade de mundo de pura 

informação, livre de seu substrato físico, configurável a vontade, 

infinitamente acessível, comportando a possibilidade de alterar 

sensações, novas percepções e o apagamento da materialidade, ilusão da 

mente descarnada. 
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O autor defende também que essas possibilidades de acesso e manipulação 

da informação não podem ser entendidas como reforço das especificidades do 

museu físico, ou uma alternativa a ele apresentada, e sim “[...] como geradores de 

uma nova personalidade, chave que tornaria obsoleto tudo o que até então 

constituíra um referencial para nossa percepção” (MENESES, 2007, p. 61).  

A própria forma como a memória é representada em um museu presencial 

pode ser diferente do organizado em ambiente on-line, tendo em vista que a 

experiência e o relacionamento com a cultura material possuem certas 

especificidades. As imagens virtuais, de modo diverso a objetos materiais, não têm 

a intenção de representar a realidade, e sim transformá-la, tomando caráter 

autônomo.  

Meneses (2007), entretanto, argumenta que, mesmo com as capacidades 

comunicacionais próprias destes recursos, ainda não é possível afirmar que há uma 

interação efetiva, principalmente devido à fragmentação da forma como se 

apresenta a expressão cultural. Disso decorre a individualização dos sujeitos, mais 

preocupados com seus códigos e textos em detrimento à opinião do outro. Ademais, 

ainda que valorize o potencial de sociabilidade do ciberespaço, o autor percebe a 

ocorrência de uma passividade gestualmente ativa: 

 

Na verdade (por enquanto), trata-se de um circuito fechado, em que tudo 

está programado: fora do previsto, não há interação, tal como num 

videogame ou, para usar uma imagem mais forte, tal como se dá com as 

experiências de estímulo-resposta para a cobaia do laboratório. Não há 

imprevisibilidade – e o potencial criativo a ela associado (MENESES, 2007, 

p. 62)     

 

Pierre Levy (1999), ao discutir sobre “o ciberespaço, a cidade e a 

democracia”, já havia reconhecido o desperdício do potencial criativo dos espaços 

virtuais, afirmando que “comunidades virtuais” não passavam de reproduções do 

ambiente material. O autor cita como exemplo a “cidade digital” de Amsterdã, 

recurso on-line que informa sobre horários de abertura dos serviços municipais, 
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catálogo das bibliotecas, enfim “[...] uma espécie de duplicação dos equipamentos e 

instituições da cidade clássica” (LEVY, 1999, p. 187). Para ele os museus virtuais são 

apresentados sob esta mesma perspectiva, não passando de “catálogos ruins na 

Internet”. No entanto, o autor indica alternativas ao seu uso, considerando a 

flexibilidade cada vez maior do ciberespaço 

 

Em vez de reproduções das exposições clássicas em sites ou displays 

interativos, seria possível conceber percursos personalizados ou então 

constantemente reelaborados pelas navegações coletivas em espaços 

totalmente desvinculados de qualquer coleção material. Mais pertinente 

ainda seria o encorajamento a novos tipos de obras: espaços virtuais a 

serem investidos e atualizados por seus exploradores (LEVY, 1999, p. 187-

188) 

 

Isto posto, é possível concluir que tais espaços possuem forte apelo 

pedagógico. Por serem ambiente virtual, são caracterizados pela acessibilidade e 

pela flexibilidade espacial e temporal, permitindo que estudantes tenham contato 

com objetos diversos, mesmo que não realizem visitas in loco.  

Além da ilimitada disponibilidade, as possibilidades de interação 

demostram outro importante diferencial. As novas formas de comunicação em rede 

mudam a percepção do espaço e do tempo, transformando relações e práticas. Em 

se tratando do museu virtual, sua função extrapola a proteção à cultura material, 

permitindo a manipulação, reorganização e a criação do que vai ser exposto.  

 

[...] o museu virtual pode ser espaço de construção – por aquele que o 

visita. Construção no sentido lato, de manipulação de objetos 

tridimensionais que emergem da tela do computador; possibilidades de 

reorganização de um espaço temporal, de um fio que se tenta narrar em 

um museu físico – fio que se emaranha e cria novas tramas com o mover 

dos mouses, ora reorganizando os espaços criados, ora criando seu 

próprio espaço de observação do passado (ARRUDA, 2011, p. 4)  
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A interatividade, consequentemente, torna o museu virtual mais 

interessante para o visitante, permitindo seu protagonismo em relação a objetos 

antes sacralizados e intocáveis. O autor afirma, no entanto, que poucos professores 

utilizam esses recursos, argumentando que: “[...] Há ainda poucos museus 

brasileiros com seu acervo digitalizado e os professores brasileiros possuem 

formação lacunar no uso das novas tecnologias digitais” (ARRUDA, 2011, p. 9). 

Por isso a importância de formações como a aqui proposta. Entretanto, 

quais seus objetivos? Que métodos foram utilizados? De que forma se organizou o 

AVEA?  

 

Museu Virtual na Escola a partir da didática para uma Pedagogia 

Histórico-Crítica 

 

Para que os princípios de uma pesquisa social e qualitativa fossem 

cumpridos, as práticas desenvolvidas durante o curso “Museu Virtual na Escola”, 

apresentado como produto educacional (YOSHIMOTO, 2016) junto ao PPGEN, foram 

planejadas a partir da didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, proposta por João 

Luiz Gasparin (2012). O autor prevê cinco passos que orientam a práxis pedagógica 

escolar: prática social como ponto de partida, problematização, instrumentalização, 

catarse e, por fim, prática social como ponto de chegada. É necessário enfatizar que 

tais preceitos são flexíveis e consideram as especificidades da escola e seu projeto 

educacional. 

As atividades do curso foram planejadas com base em consulta realizada 

com professores de duas escolas de Cambé-PR. Nessas ocasiões, solicitou-se aos 

gestores apoio para divulgar a formação entre os educadores, além da cessão de 

espaço em laboratórios de informática para a realização de encontros presenciais.  

A partir de então, houve a preparação do Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA) Moodle, software livre disponibilizado e mantido por uma 

comunidade de educadores denominada “Aprender Livre” (COMUNIDADE 
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APRENDER LIVRE, 2016). Para a realização das inscrições, utilizou-se formulário 

produzido em Google Docs, e disponibilizado link aos professores interessados na 

proposta.  

Não houve distinção por disciplina no momento da matrícula, 

oportunizando-se a formação de equipes de pesquisa multidisciplinar que refletiram 

sobre aspectos diversos da memória, construindo e analisando acervos que 

envolviam diferentes práticas escolares, que não apenas os relacionados aos 

conhecimentos curriculares de História.  

Vinte e três professores foram matriculados: dezessete do Colégio Estadual 

Maestro Andréa Nuzzi (CEMAN) e seis da Escola Estadual Valdir Umberto de 

Azevedo, instituição que funciona nas dependências do Centro de Atenção Integral à 

Criança (CAIC) Salomão Jorge Hauly.  

A carga horária foi dividida em três encontros presenciais, somando 12 

horas, e 28 horas dedicadas a atividades à distância, totalizando 40 horas. A escolha 

por uma formação na modalidade de ensino semipresencial permitiu a participação 

e a colaboração entre os envolvidos de forma assíncrona, mas também a 

socialização de saberes produzidos em encontros presenciais. 

Os primeiros encontros ocorreram nos dias 11 de abril de 2016, no CAIC, e 

13 de abril de 2016, no CEMAN, no período noturno, com datas e horários definidos 

previamente junto aos inscritos. Na ocasião, foi exposta detalhadamente a proposta 

da formação, apresentando o Moodle e auxiliando os cursistas a se cadastrarem e 

navegarem neste ambiente.  

No encontro, foi realizada também uma avaliação diagnóstica dos 

conhecimentos prévios dos professores-cursistas a respeito de conceitos relativos 

ao uso das TIC em sala de aula, a Web 2.0, o virtual e o museu virtual, aplicando 

instrumento de investigação denominado “vivência cotidiana do conteúdo”.  

Tal ação foi importante, pois permitiu avaliar o nível de desenvolvimento 

atual dos cursistas, determinando quais caminhos seguir em meio à prática docente 

baseado em etapa definida por Gasparin (2012) como Prática Social Inicial do 
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Conteúdo. O instrumento de investigação aplicado fez uso de questões de “múltipla 

escolha” (de múltiplas respostas ou resposta única) e de “resposta de texto longo”, 

na qual os cursistas puderam se expressar livremente, abranger aquilo que não 

conseguiram expressar nas perguntas anteriores, além de suas expectativas em 

relação ao curso. 

Realizado este momento presencial, iniciaram-se as atividades à distância, 

acompanhadas virtualmente em um processo de mediação entre o sujeito e o objeto 

do conhecimento, instigando a participação de todos nas atividades propostas 

(GONZALES, 2005, p. 40). Ademais, o curso foi observado e avaliado em todas as 

suas etapas, verificando sua aplicabilidade, resultados e satisfação dos professores, 

analisando também seu desenvolvimento durante os debates sobre os temas 

abordados. 

As práticas realizadas à distância foram planejadas para ocorrerem em 

quatro semanas, disponibilizando videoaulas produzidas em formato de podcast 

especificamente para esta prática, artigos acadêmicos, vídeos compartilhados no 

Youtube, além de fóruns de notícias, dúvidas e atividades avaliativas. Para cada 

semana houve o planejamento de um módulo diferente, apresentando conceitos e 

atividades específicos.  

Módulo I: problematização – etapa de identificação dos problemas postos 

pela prática social e pelo conteúdo. Os debates foram norteados pelo seguinte 

questionamento: como as TIC, principalmente aquelas relacionadas às mídias 

digitais e à Web 2.0, podem contribuir para enriquecer as aulas? Para subsidiar a 

busca por uma resposta, foram abordados os conceitos de “virtual”, “museu”, 

“museu virtual”, e sua relação com a pesquisa e o ensino. Com base nos conteúdos 

estudados, foi realizado um fórum de avaliação ao final do módulo, cuja questão 

norteadora foi: “De que forma podemos pensar o remix e as novas tecnologias para 

a construção de um museu virtual?”. Os cursistas puderam, a partir de suas 

colaborações, vislumbrar hipóteses do problema posto, apropriando-se 

significativamente dos conteúdos. 
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Módulo II: instrumentalização 1 – etapa de intervenção docente, que 

promove o diálogo entre o discente e o objeto do conhecimento. Para tal, debateram 

os conceitos relacionados ao papel educativo do museu e suas especificidades na 

era do virtual, além dos limites e potencialidades de espaços on-line dedicados à 

exposição de acervos digitais. O fórum de avaliação teve como foco a exploração de 

museus virtuais pelos cursistas, que deveriam analisar tal experiência em função 

dos seguintes questionamentos: “A visitação é interativa ou possui apenas 

informações e imagens de forma básica?”; “O visitante pode criar ou colaborar com 

o acervo existente?”; “O site é atrativo e interessante?”. Tal atividade permitiu que os 

cursistas confrontassem seus conhecimentos cotidianos com os conhecimentos 

científicos estudados até o momento, promovendo a elaboração de uma 

representação mental do objeto do conhecimento: o museu virtual. 

Módulo III: instrumentalização 2 – em um segundo momento da 

instrumentalização, aconteceram debates sobre a Didática para a Pedagogia 

Histórico-Crítica, modelo epistemológico que subsidiou a elaboração do projeto de 

trabalho docente-discente para a criação e aplicação do museu virtual. Os cursistas 

planejaram suas ações, sistematizando conhecimentos e compartilhando planos de 

trabalho docente no fórum de avaliação. Tal atividade possibilitou a busca por 

soluções para os problemas inicialmente identificados de forma colaborativa. 

Módulo IV: catarse – etapa em que os cursistas devem apresentar uma 

expressão elaborada da nova forma de entender a prática social. Após a 

sistematização realizada no Módulo III, os cursistas foram instigados a elaborar 

seus museus virtuais fazendo uso da Wikia, recurso Web 2.0 utilizado para a 

produção de páginas colaborativas na Internet. A escolha dessa ferramenta justitica-

se por permitir a participação dos alunos na organização de acervos e coleções, 

promovendo sua autonomia na construção do conhecimento. O museu advindo 

dessa prática deve ser a expressão da síntese dos conteúdos trabalhados durante o 

curso. 

Concomitantemente ao módulo IV, ocorreu o segundo encontro presencial, 

complementando a instrumentalização dos cursistas na efetiva elaboração do 
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museu virtual. Esse momento foi dedicado ao acompanhamento das produções na 

Wikia, auxiliando tecnicamente os professores-cursistas, sanando suas dúvidas 

quanto aos procedimentos para manipulação do ambiente virtual. 

Findadas todas as etapas, os museus virtuais resultantes da formação 

foram apresentados à comunidade escolar. No CAIC, tal ação foi realizada no dia 23 

de maio de 2016. No CEMAN foi organizado evento no dia 30 de maio de 2016, como 

parte de capacitação denominada “Formação em Ação”, uma proposta da Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR). 

Essas apresentações demonstraram a manifestação de uma nova postura 

prática por parte dos cursistas sobre o uso das TIC em sala de aula, principalmente 

por abordarem muitos dos conteúdos estudados durante a formação. Os acervos 

organizados por eles foram pautados por princípios relacionados à interação e à 

colaboração, em detrimento à simples transferência de informações. Para mais, 

esses conceitos tornaram-se parte do vocabulário cotidiano dos professores, 

corroborando a mudança em sua postura prática.  

Essa etapa é denominada por Gasparin (2012) como Prática Social Final do 

Conteúdo, ocasião em que os conceitos científicos devem tornar-se parte da 

realidade cotidiana como consequência de sua apropriação. Os cursistas, portanto, 

utilizaram livremente os saberes produzidos em sua prática. Esse comportamento 

foi avaliado pela análise dos museus virtuais construídos e também por respostas a 

um instrumento de investigação, cognominado “nova postura prática”, aplicado ao 

final das atividades.  

Dessa forma, foi possibilitado aos professores-cursistas o depoimento de 

suas ideias sobre o curso. Para tanto, expuseram suas opiniões considerando suas 

expectativas iniciais, bem como o atendimento das mesmas. Muitas das respostas 

valorizaram a contribuição dos debates para a produção de novos saberes através 

de práticas dialógicas e colaborativas. 

 

Professor-cursista 1: Sim, aprendi muito com a troca de experiências, 

estudo, pesquisa, construção do museu virtual, elaboração de 
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planejamento. Obrigada por tudo! Parabéns pelo curso e pela 

organização! 

Professor-cursista 2: O curso possibilitou uma ampla visão e 

entendimento acerca do trabalho colaborativo e interativo, a partir da 

construção do conhecimento. 

 

Outros refletiram sobre alternativas de exploração da aprendizagem 

colaborativa como forma de motivar a interação entre o professor e o aluno, por 

meio das TIC, utilizando conceitos estudados e recursos analisados durante a 

formação. 

 

Professor-cursista 3: O museu virtual abriu novas possibilidades de se 

interagir com os alunos. Numa escola como a nossa onde há uma grande 

dificuldade para visitar os museus físicos, penso que o museu virtual é 

uma saída interessante. 

Professor-cursista 4: Os objetivos foram alcançados, visto que a proposta 

do curso foi de trabalhar de forma colaborativa, além de explorar as 

ferramentas da Web 2.0. 

 

Há aqueles também que consideraram a possibilidade de continuidade do 

projeto, demonstrando interesse em continuar criando acervos e coleções para o 

museu virtual, implementando-o efetivamente nas instituições escolares. 

 

Professor-cursista 5: Sim, gostei muito da criação do museu virtual e 

agora nossa escola já tem um museu virtual criado pelos professores 

participantes do curso. Vamos continuar esse projeto. 

Professor-cursista 6: Excelente curso! Agora é só alimentar o museu e 

envolver os alunos. 

 

Após estabelecer uma prática dialógica em meio aos debates realizados em 

encontros presenciais e por meio dos fóruns avaliativos, o professor-pesquisador e 

os cursistas aproximaram-se e construíram coletivamente novos saberes sobre os 

temas analisados. A Pedagogia Histórico-Crítica, segundo  Gasparin (2012), 

preconiza tais posturas, permitindo que os sujeitos do conhecimento estabeleçam 
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estratégias de uso dos novos conhecimentos, adotando comportamentos sociais 

diversos àqueles antes praticados. 

Para o autor, a Prática Social Final é “[...] uma maneira de compreender a 

realidade e de posicionar-se nela, não apenas em relação ao fenômeno, mas à 

essência do real, do concreto [...]” (GASPARIN, 2012, p. 143). Assim, o modelo 

epistemológico por ele defendido, aplicado no produto educacional aqui 

apresentado, prevê que os envolvidos nas ações planejadas se reconheçam como 

cidadãos e apropriem-se dos conceitos científicos de maneira autônoma, 

objetivando utilizar livremente os conhecimentos adquiridos. 

 

Considerações Finais 

 

As atuais pesquisas relacionadas ao papel educativo do museu procuram 

enfatizar uma mudança nos “argumentos museais”, levando em conta uma das 

possibilidades inerentes a um “museu-fórum”, em oposição a um “museu-templo”. 

Ramos (2004), ao defender estes posicionamentos, afirma não se tratar da criação 

de uma “cultura mais refinada”, e sim ações que envolvam uma “[...] educação mais 

profunda, envolvida com a percepção mais crítica sobre o mundo do qual fazemos 

parte e sobre o qual devemos atuar de modo mais reflexivo” (RAMOS, 2004, p. 21). 

O museu seria, portanto, o local do debate e da construção de 

conhecimentos, a despeito da contemplação pura e simples. Os objetos expostos 

não seriam algo exótico ou extraordinário, fariam parte da realidade daqueles que 

observam. Constata-se, assim, que os objetos expostos podem promover debates 

sobre as relações entre passado, presente e futuro, permitindo a percepção de uma 

noção de historicidade, criando problemáticas históricas a partir do cotidiano vivido. 

Essa prática permite ao visitante perceber-se como protagonista em meio ao 

processo histórico, interpretando sua realidade e reconhecendo elementos que 

formam sua identidade.  

O contato com objetos presentes em museus contribui significativamente 

para o processo, promovendo a reconstrução do passado. As TIC tornam tais objetos 
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mais próximos, transformando-os em imagens virtuais, o que permite sua 

manipulação e transformação, tornando-os presentes através da disponibilização 

on-line de coleções e acervos. 

A proposta apresentada procurou seguir esses preceitos, considerando a 

possibilidade de adaptação e transformação de informações presentes na Internet, a 

exemplo do remix a que muitos bens culturais são submetidos nos dias atuais. 
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