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PRÓLOGO 
 

Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 
Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 
que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 
2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 
de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 
participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 
diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-
doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 
pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 
como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 
teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 
debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 
pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 
tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 
essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 
e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 
e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 
necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 
imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 
apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 
pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 
em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 
cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 
marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 
Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 
aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 
da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 
os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 
sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 
acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 
e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 
registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 
testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 
esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 
Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 
Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 
outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 
como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 
para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 
realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 
Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 
em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 
Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 
além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 
participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 
335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 
todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 
Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 
inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 
outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-
cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 
As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 
temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 
jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 
que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 
centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 
diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 
estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 
memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 
multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 
pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 
oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 
como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 
Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 
compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 
a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 
dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 
redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 
internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-
graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 
LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 
experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 
professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 
práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 
origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 
É com muita satisfação que, mais uma vez, anunciamos os trabalhos 

apresentados no Eixo Imagem e Educação no VII ENEIMAGEM e IV 
EIEIMAGEM. Nessa edição, o eixo contou com quarenta e três pesquisas 
inscritas, das quais trinta e cinco foram expostas, durante os dias do 
Encontro. 

Dentre os estudos inscritos tivemos a participação de cinco campos do 
conhecimento envolvendo as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o que, 
efetivamente, consolida o perfil multidisciplinar do evento, mas, 
particularmente, a abertura de pensamento presente no âmbito da 
educação e imagem. No conjunto das apresentações, tivemos quinze 
investigações nas Artes Visuais, quatorze na Letras, seis na Geografia, seis no 
campo da História e dois oriundos da Comunicação. 

Na de Artes, os trabalhos abordaram a Cultura Visual, Fotonovela, 
metodologias para o ensino de arte, leitura de imagens como meio de 
estimular promover o pensamento crítico, formação do docente de artes, 
arte sensorial, imagem como denúncia e memórias sobre a produção visual.  

No âmbito da Letras, foram apresentados temas relacionados aos 
gêneros textuais para o ensino, ilustrações e intertextualidades, leitura de 
imagens, representações pictóricas e fotográficas no ensino de línguas, uso 
da literatura na construção de paisagens mentais, imagens de tiras cômicas 
e charge, o impacto do texto sincrético no Ensino Fundamental II e narrativas 
de vida por meio de imagens. 

As investigações no campo da Geografia trouxeram questões 
relacionadas à Geografia visual, dinâmicas para o espaço geográfico, 
narrativas visuais, imagens e representações do espaço, mapeamentos 
colaborativos, diálogos entre Geografia e Arte, construção e leituras de 
paisagens por meio de maquetes, dentre outros temas.  

Em relação aos estudos da imagem no âmbito da História, os temas, 
também foram amplos. Tivemos uma forte presença de representações 
indígenas tais como: sociedades indígenas pré-colombianas, a presença 
indígena na universidade, racismos e a (des)colonização que estas 
comunidades ‘sofrem’ e que são expressas em imagens. Além dos estudos 
da imagem acerca de indígenas, também tivemos um estudo sobre a pintura 
do Juízo Final de Michelangelo e uma investigação sobre a ditadura militar  

No que diz respeito aos estudos no âmbito da Comunicação, a 
abordagem do uso de programas educativos na televisão, tratando de uma 
análise comparativa entre programas de TV no Brasil e na França e ainda 
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uma investigação sobre a forma como a ‘Notícia’ sobre arte é veiculada em 
mídias sociais.  

Depreendemos, do conjunto de pesquisas apresentadas no Eixo 
Imagem e Educação, que a concepção e o uso da imagem é amplo e universal 
o que possibilita a construção de múltiplas visões sobre a educação. Sob esta 
perspectiva, observamos que os estudos, em geral, estabeleceram de forma 
positiva o entrelaçamento entre imagem, formação humana, memória e 
pertencimento. Na verdade, consideramos que estes quatro aspectos 
caracterizaram os trabalhos do Eixo, uma vez que muitos dos estudos 
apresentados expuseram experiências de estágios regulares, pesquisas em 
nível de iniciação científica [PIBIC, PIC], mestrado, doutorado, estágio de pós-
doutorado, nos quais as imagens foram trabalhadas como lugares da 
memória e de pertencimento mental e espacial. 

 
 Profa. Dra. Terezinha Oliveira. 
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“Londrinas” e suas poéticas 
 

 Danieli Barbosa de ARAUJO (Universidade Estadual de Londrina),  
Jeani Delgado Paschoal MOURA (Universidade Estadual de Londrina). 

 
Este artigo é fruto de um exercício fenomenológico de perceber as imagens 
da cidade de Londrina – PR, para além de suas formas e funções. Pretende-
se sobrepujar os olhares despretensiosos com os espaços vividos, buscando 
encontrar as poéticas da cidade, ou seja, suas subjetividades e significações. 
Fazendo uso de documentos poéticos, em especial os não verbais, como 
fotografias e pinturas, oriundos da literatura londrinense e de corpografias 
urbanas particulares, busca-se demostrar que por traz do concreto de uma 
cidade existem outras imagens – imagens sonhadas e imaginadas. 
Fundamentado na Fenomenologia da Imaginação Criadora, do filósofo e 
poeta Gaston Bachelard, o presente ensaio além de ressignificar o espaço 
urbano, questiona o afrouxamento das experiências urbanas, o abandono 
dos espaços públicos, o medo, a baixa prioridade para pedestres e pontos 
de encontros e trocas entre os moradores e transeuntes. 
 
Palavras-chaves: Londrina, poética, imagens, fenomenologia, experiência 
urbana 
 

Premissas iniciais 
 
Por traz do concreto de uma cidade existem imagens sonhadas e 

imaginadas. Existem espaços amados, temidos, odiados. Em verdade, há 
alma em todas as coisas. Cada coisa de nossa vida urbana construída tem 
uma importância psicológica (HILLMAN,1993).  

Cada detalhe da cidade traz em si um significado, uma poética. 
Todavia, para acessa-los é necessário um pequeno impulso de admiração e 
imaginação, pois o acontecer poético se dá na relação da imagem com a 
imaginação. 

Defensor da imaginação, da poética e do devaneio, o filósofo e poeta 
Gaston Bachelard apresenta a Fenomenologia da Imaginação Criadora, 
colocando a imaginação em um primeiro plano, como uma forma de 
excitação do devir psíquico e como forma de sobrepujar a fugacidade das 
coisas. 

Sua fenomenologia traz em si um esforço de tornar significativo 
situações, lugares e objetos, proporcionando uma relação íntima da 
consciência com o mundo, um despertar para o pensar, repensar e 
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apreender sobre a realidade. A fenomenologia de Bachelard, caminha na 
contramão da sensibilidade subjugada pela técnica, da fragmentação da 
experiência e na disjunção entre razão e sensibilidade.  

O presente ensaio, tenciona expor fotografias que desvendem 
sentimentos e ressignificações sobre a cidade de Londrina, buscando revelar 
algumas de suas poéticas e em especial o potencial educador que advém da 
experiência urbana. A intensão não é realizar uma análise precisa e 
pormenorizada de cada imagem e sim revelar formas sensíveis de perceber 
e (re)significar a cidade, evocando a criação poética a partir da repercussão 
bachelardiana. 

Em um primeiro momento, busca-se ressaltar a experiência urbana 
como uma atividade formadora. Destaca-se as contribuições da imaginação, 
que proporciona um despertar poético, e consequentemente formador. Em 
seguida, alguns apontamentos a cerca da dimensão humana negligenciada 
nos espaços urbanos é ressaltada. O intuito é refletir como as construções 
arquitetônicas e o avanço das técnicas reduzem o processo de vivência e 
trocas com a cidade. Por fim, algumas considerações são realizadas, 
objetivando resgatar o foco central do trabalho. 

 
Despertar poético: o potencial educador da cidade 
 
As criações poéticas são capazes de romper as barreiras que a ciência 

encontra para revelar caminhos para compreensão de elementos 
significativos. A criação poética, de origem iconográfica, se apresenta de 
forma interessante para o estudo do imaginário, sendo capaz de desvelar 
uma face oculta da realidade, nem sempre óbvia (FARAH, 2008).  

As fotografias revelam parte do cotidiano da cidade de Londrina, do 
imaginário urbano. As mesmas também evocam experiências geográficas, 
que resultam em um processo educativo, elucidando, o potencial formador 
das cidades.  

A relação da imagem com a imaginação é um ato criado que não 
pertence ao indivíduo, mas ao acontecer fenomênico, que é o próprio 
acontecer poético. Assim, o potencial educador da cidade não está pré-dado 
em suas formas, em sua exterioridade, nem mesmo na simples disposição 
do indivíduo, em sua interioridade, mas sim, na experiência urbana.  

Em um recorte, particular, da experiência urbana central de Londrina, 
a figura (1), ilustra uma tarde de sexta-feira. No lado esquerdo da fotografia 
é possível notar traços de uma experiência urbana corriqueira, movida pela 
pressa, pela velocidade, pela incomunicabilidade com os espaços da cidade. 
Grande parte da experiência urbana contemporânea está pautada em ir e vir 
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de um espaço a outro com um propósito já estabelecido, muitas vezes, 
advindos das necessidades econômicas de trabalho. 

 
Figura 1: Praça - bosque Marechal Cândido Rondon 

 
Fonte: Danieli de Araujo, 2019.  

 
Em contrapartida, o lado direito da fotografia releva uma experiência 

urbana estacionária, de permanência. Crianças brincam sem pressa no 
pequeno parque, interagindo entre si e com o espaço. Uma figura adulta, 
talvez o avô, supervisiona e cuida das crianças. Duas mulheres, 
uniformizadas, também usufruem deste espaço, conversam entre si e 
utilizam a praça para o descanso.  

 Jan Gehl (2015), arquiteto e urbanista dinamarquês, ressalta que as 
atividades de permanência são a chave de uma cidade viva. As pessoas 
permanecem se o lugar for bonito, significativo, agradável. Segundo o autor, 
uma boa cidade, tem muitas semelhanças com uma boa festa, os convidados 
ficam porque se divertem.  

Ainda no contraste entre as atividades corriqueiras e as atividades de 
lazer e permanência, a figura (2), ilustra cenas que tem se tornado atípicas 
nos centros urbanos. 

 
Figura 2: Bosque Marechal Cândido Rondon 
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Fonte: Danieli de Araujo, 2019. 

 
De um lado atividades de pausa, do outro, corriqueiras. Diariamente 

grupos de idosos, em sua maioria homens, reúnem-se no bosque municipal 
Marechal Cândido Rondon, localizado no centro de Londrina. O objetivo do 
encontro é socializar-se entre os pares, conversar, jogar cartas e usufruir da 
tranquilidade que o espaço proporciona em meio a um centro movido pela 
avidez. Em cenas pouco corriqueiras, nos médios e grandes centros urbanos, 
é interessante notar como tais encontros ressignificam os espaços da cidade 
e fortalecem a experiência urbana, dotada de possibilidades de aprendizado 
e formação.  

Todavia, no mesmo espaço, uma experiência distinta com a cidade, 
pessoas se deslocam a fim de cumprir suas obrigações ordinárias, de 
trabalho, estudo, compras. 

Pierre Caprez (2015) aponta que uma experiência significativa com a 
cidade incita seu potencial formador, devolvendo ao espaço sua 
primordialidade e vitalidade, permitindo tecer laços íntimos com os lugares 
e com sua matriz cósmica. A educação da cidade e sua ação formadora, 
partem da experiência que se mantém com o espaço vivido. Não diferente, 
ocorre com a imaginação e a poética, que também atuam de maneira 
formativa na experiência urbana.  

As poéticas contemporâneas, segundo Caprez (2015), podem 
contribuir para reinventar as cidades, promover novos modos de 
sociabilidade e fortalecer a arquitessitura material, espiritual e cósmica. 
Assim, a arte, o urbanismo situacionista, projetos de experimentação em 
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espaços públicos, movimentos artísticos, entre tantos outros, constroem na 
cidade espaços de poética e imaginação.  

Tais espaços podem ser encontrados em muitos lugares de Londrina. 
A figura (3) ilustra um deles, uma intervenção em um espaço público, que 
buscou inseri-lo em uma escala humana, na qual as pessoas pudessem 
interagir uma com as outras, oportunizando um espaço de diálogo e de 
descanso. Tais experimentações, dão abertura para paisagens urbanas 
poéticas, fundamentando o caráter educador da cidade. Uma das maneiras 
de experimentar uma cidade formadora é proporcionar/aproveitar espaços 
que sejam pensados para permitir experiências poéticas. 

A poética desperta para o novo, abrindo nosso eu lírico às sutilezas da 
paisagem, fazendo-nos participar da construção de uma cidade que traga em 
si um sentido (CAPREZ, 2015). Um olhar poético sobre a cidade permite vivê-
la em sua noção de casa – nosso canto no mundo, nosso universo e reduto 
(BACHELARD, 1993), condicionando-nos aos cuidados necessários para 
mantê-la em suas funções de abrigo e proteção. 

É deste modo, que a poética desempenha uma de suas principais 
funções, despertar, transformar e educar. “A imaginação, ao libertar o 
devaneador de tudo o que é convencional, superficial e social, lhe possibilita 
mergulhar no interior das coisas” (RAMOS, 1999, p. 31).  

 
Figura 3: intervenção em espaço público - Avenida Arthur Thomas, Londrina.  

 
Fonte: Danieli de Araujo, 2019. 

 
Em meio a uma avenida movimentada da cidade, os moradores 

escolheram uma esquina para transforma-la em um espaço de encontro. 
Durante a semana o espaço é utilizado por estudantes, por moradores e por 
vendedores que instalam suas barracas no local. Utilizando materiais 
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descartados como pneus, capacetes e um pouco de cor, o local foi 
transformado em um atraente ponto de socialização. 

Tal intervenção oportuniza espaços agradáveis para o corpo, assim 
como promove espaços topofílicos. Em Bachelard (1993), os espaços 
topofílicos, ilustram os espaços felizes e amados. Tomar a cidade de espaços 
felizes e amados, é um exercício de imaginação e poética, logo um caminho 
para educar-se nela. 

A vida e o mundo se configuram como elementos decisivos no 
processo de ensino-aprendizagem, pois redimensionam a forma que o 
sujeito se reconhece, bem como a forma que reflete sobre si mesmo 
(CAETANO; SOUZA, 2015). O espaço vivido é permeado por um processo 
educativo. As tramas da vida diária, desde o sair de casa, até o regressar 
configuram atos formativos, no qual o sujeito vai se constituindo e educando-
se.  

Na tentativa de ilustrar tais atos formativos, a figura (4), retrata um 
grupo de estudantes, que caminham pelas proximidades do lago Igapó, 
traçando, mesmo que de forma involuntária, uma corpografia urbana. 
Segundo Jacques (2008), uma corpografia urbana, é um tipo de cartografia 
realizada pelo e no corpo, ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, o 
registro de sua experiência da cidade.  

 
Figura 4: Caminhada pelo Lago Igapó 

 
Fonte: Danieli de Araujo, 2016. 

 
A experiencia corporal com a cidade, reflete no modo como o sujeito 

passa a entender e a observar o espaço urbano. As experiências significativas 
construídas ao longo da vivência dependem do “doar-se ao mundo”, das 
trocas, da intensidade e sensibilidade depositadas em cada interação. Ver a 
cidade pelas poéticas de suas imagens, este é o convite. Ver além do que está 
posto, do que se mostra, ir além pela imaginação. Esse esforço rompe com a 
passividade da vida cotidiana, possibilitando viver a feliz(cidade). 
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Todavia, nem sempre a cidade proporciona espaços que oportunizem 
uma experiência urbana de qualidade. O item, em seguida, tenciona refletir 
a dimensão humana suplantada pela técnica. O modernismo e as teorias 
construtivistas, indicam grande participação na negligência da escala 
humana nos centros urbanos. Embora haja inúmeras pesquisas e projetos 
que ressaltem a importância da dimensão humana na cidade, a mesma 
caminha em passos lentos. 

 
A dimensão humana negligenciada 
 

“As janelas do meu apartamento, me recordam, todos os dias, que 
as cidades não são construídas para pessoas. Quem dera fossem. 
Seria possível receber o sol pela manhã, ou mesmo pela tarde, seria 
bom olhar a chuva, ou mesmo o ritmo das ruas” (anotações da 
autora). 

Figura 5: “A janela da minha sala é uma abertura para o nada” 

 
Fonte: Danieli de Araujo, 2019. 

 
Uma janela simboliza a receptividade e a abertura para as influências 

vindo de fora, ou mesmo, um convite para experienciar além do reduto da 
casa. Contudo, é comum as janelas de apartamentos e casas permanecerem 
entreabertas, pois o modo como foram construídas não as tornam 
convidativas, pelo contrário, muitas vezes são invasivas, tirando a 
privacidade dos moradores e seus vizinhos. 

As estruturas físicas influenciam diretamente o comportamento 
humano, James Hilman (1993), em sua obra “Cidade de Alma” aponta que a 
psicoterapia sempre tratou muito bem as patologias “internas”, subjetivas. 
Todavia, as patologias atuais não são somente internas, a doença está do 
“lado de fora”.  

Privilegiar a escala humana no processo de construção permite 
melhores condições de vida. As ideologias de planejamento pouco priorizam 



 

22 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

espaços para pedestres ou para a interação entre as pessoas fazendo com 
que as cidades sejam reduzidas a formas e funções, e os sujeitos, cada vez 
mais individualistas. 

Londrina, como inúmeras cidades, também participa deste processo. 
Os espaços para trocas, encontros e fórum social encontram-se esquecidos, 
abandonados (figura 6). 

 
Figura 6: Praça - Milton Gavetti, Londrina 

 
Fonte: Derick Fernandes, 2018. 

 
Os espaços para pedestres também têm pouca prioridade (figura 7). 

Em torno de 1960, como aponta Gehl (2015), grandes quantidades de carros 
invadiram as cidades do mundo, marcando o início do processo que 
fragilizou as condições necessárias para as pessoas se envolvessem em uma 
vida na cidade. A mobilidade passou a ser pré-estabelecida, tanto para 
motoristas, quanto para pedestres. 

 
Figura 7: calçada -Avenida Higienópolis, Londrina 

 
Fonte: Danieli de Araujo, 2018. 



 

23 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Na fotografia é possível observar como as condições para uma 
caminhada, ou mesmo um deslocamento, tornam-se restritas. As calçadas 
estreitas não fornecem boas condições para um trajeto, nem mesmo, são 
acessíveis a cadeirantes ou deficientes visuais. As ruas, também não são 
opções para pedestres, e estão longe da escala humana. O tempo de 
circulação entre as pessoas é marcado pelo tempo do semáforo. Em poucos 
segundos é preciso deixar as ruas e oferecer espaço para os veículos, estes, 
que rapidamente, ganharam um espaço privilegiado nas cidades. 

Vive-se, como ilustra a figura (8), em constantes malabares. Não há 
tempo para pausa, é preciso seguir o ritmo vertiginoso imposto pela cidade. 

 
Figura 8: Malabares 

 
Fonte: João Werner, 2006. 

 
Jan Gehl (2015) em sua obra “Cidade para pessoas” aponta como a 

construção de ruas e avenidas estimula o uso de veículos e fere a experiência 
corpórea com a cidade. As chances de ver, entender e interagir com o que 
está acontecendo no espaço urbano são reduzidas se o deslocamento pela 
cidade é feito utilizando um veículo, pois este, priva o sujeito de experiências 
sensórias com a cidade. 

 Infelizmente, as ruas tem se tornado espaço para objetos (figura 9). 
Com exclusividade, os veículos, em circulação ou em estacionamentos, 
ocupam grande área do espaço urbano. Conquanto, experiências 
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significativas de aprendizagem se dão no contato do corpo com o lugar, na 
baixa velocidade e na observação de detalhes. 

 
Figura 9 : Estacionamento na região central de Londrina 

 
Fonte: Danieli de Araujo, 2019. 

 
É compreensível e aceitável o desejo de muitos em terem acesso a 

carros e motos, no entanto, o crescimento do tráfego motorizado não deve 
se sobrepor aos modos tradicionais de deslocamentos, como caminhar e 
pedalar, pois os mesmos reduzem as possibilidades de cidades saudáveis, 
sustentáveis e humanas. 

 
Considerações 
 
O presente ensaio buscou demostrar, partindo de uma experiência 

pessoal, as imagens poéticas da cidade de Londrina. Tais imagens resultam 
de uma experiência corpórea com a cidade, e demostram como a 
experiência urbana, mediada pela imaginação, ressignifica a cidade, 
devolvendo sua essência. 

Buscou-se, também, refletir o modo como as cidades contemporâneas 
tem influenciado na vida das pessoas, restringindo-as, muitas vezes de 
experiências significativas com a cidade. Considera-se, mediante ao que foi 
apresentado, que a dimensão humana deve ser resgatada, buscando uma 
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ligação intimista entre modernidade, subjetividade e imaginação, resultando, 
assim, em boas condições para a vida humana.  
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As imagens representadas pelo/no corpo: pensando novas 
metodologias no ensino de arte 

 
Pedro Simon G. ARAÚJO1 

Faculdade de Artes Visuais - UFG 
 

O presente ensaio busca problematizar os resultados preliminares de 
estudos referentes à percepção de imagens do espaço urbano e suas 
ressignificações pelo e no corpo, como abertura para se repensar práticas 
metodológicas na educação em arte. Por meio de um resgate afetivo de 
vivências e experiências alunos são levados a refletirem sobre as memórias 
da cidade presentes no corpo e suas implicações na formação dos 
indivíduos. Parte-se do entendimento que a existência das imagens e suas 
novas representações são caminhos para a descoberta de mapas 
corpográficos presentes em corpos moldados e afetados pelos espaços 
urbanos. As imagens ao mesmo tempo em que produzem também mediam 
o conhecimento, buscam estimular discursos, diálogos, gestos e conexões 
estabelecidas com corpos, contextos e histórias. E os corpos nesse sentido, 
permitem a construção de narrativas que aliadas à metodologia 
autobiográfica são estruturadas e analisadas em uma investigação formativa 
de sujeitos. As narrativas apresentadas pelos alunos extrapolam o suporte 
do corpo e dão lugar às percepções orais e escritas da imagem.  
 
Palavras-chaves: imagem, corpo, arte, educação. 

 
Reflexões sobre o ensino de arte e a cultura visual  

 
A cada nova mudança nas diretrizes mundiais e/ou nacionais, sejam 

elas políticas, econômicas ou sociais o espaço da educação recebe novos 
desafios e responsabilidades. O ensino está presente na voz daqueles que 
acreditam na mudança, daqueles que esperam pela formação de sujeitos 
melhores, daqueles que se encontram dentro dos muros das escolas e para 
além deles. A educação permite balizar o sujeito em relação ao contexto em 
que se encontra, dando materiais para que se construam visões de mundo, 
se questione o que está posto e que novas estruturas surjam a partir daí. 
Entretanto, há no meio do caminho paradigmas educacionais históricos e 
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propostas transformadoras advindas das mais variadas esferas que 
esbarram na realidade das escolas, no fazer docente, e no cotidiano das salas 
de aula.  

Pensar nos caminhos da educação contemporânea é uma tarefa 
continuamente provocativa, pois há uma rede de problemáticas que permeia 
as práticas diárias e que por vezes embaraça as possibilidades didáticas 
presentes nos diversos campos ligados à educação, como o ensino de arte, 
mas que seguem buscando brechas transformadoras de realidades. 

O ensino de arte traz importantes questões a serem discutidas em 
relação a como os indivíduos se relacionam com o mundo e com seus pares. 
Almeida (2001 p.14) traz em seus escritos relevantes palavras de Eisner 
(1979) ao afirmar o que as artes podem fazer pelos alunos para uma 
formação integral. “[...] desenvolvem autoestima e autonomia, sentimento 
de empatia, capacidade de simbolizar, analisar, avaliar e fazer julgamentos e 
um pensamento mais flexível”, palavras às quais a autora adiciona também 
o seu senso crítico em relação ao ensino de arte, “os alunos tornam-se 
pessoas mais sensíveis, capazes de perceber de modo acurado modificações 
no mundo físico e natural”. Para ela um dos motivos mais relevantes em se 
incluir as artes no currículo é porque fazem parte do patrimônio cultural, 
tratam-se de produções que necessitam se dar a conhecer pelos alunos, “já 
que é nas culturas que nos constituímos como sujeitos humanos” (ALMEIDA, 
2001, p.15).  

No entanto, nessa perspectiva, se faz necessário o rompimento de 
visões universais e homogêneas do mundo, destacando a multiplicidade de 
culturas existentes e incorporando uma visão crítica da educação, 
questionadora de pensamentos singulares e restritos, que amparam 
diferentes visões de mundo. Segundo a autora, é necessário compreender 
que: 

 
as culturas não são apenas produtos, mas também instituintes da 
esfera sociocultural; que as sensibilidades artísticas são 
historicamente construídas e próprias de cada grupo cultural; que 
as artes são expressões de identidades e culturas e sua 
compreensão requer conhecimentos dos parâmetros que as 
regem. [...] Vincent Lanier (1984) lembra que o objetivo central do 
ensino de arte nas escolas é ampliar o âmbito e a qualidade das 
experiências estéticas dos alunos. (ALMEIDA, 2001, p.17). 

 
A experiência estética se dá na diversidade das práticas educativas em 

arte e na pluralidade de possibilidades de exteriorização de conceitos por 
meio de desenhos, palavras, corpo. Há na emancipação de sujeitos pela 
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educação, uma construção de conhecimentos sobre o mundo a serem 
compartilhados.   

Desta forma, as reflexões críticas sobre a educação e sua prática 
expandem a constituição simplista e técnica, em especial no campo das 
artes, e dá espaço para uma formação “ampla do homem como um ser social 
e político, capaz de pensar e problematizar a sua existência a partir de um 
paradigma crítico de pensamento” (BARONI; SANTA, 2015, p.151).  

Seguindo por este caminho, Dias afirma que (2016, p.135) o ensino de 
arte e arte/educação “são todas as formas de relação entre arte e educação 
e entendida como qualquer prática de ensino e aprendizagem em artes 
visuais, em qualquer relação de tempo e espaço”. Há a necessidade a partir 
da prática do ensino de arte de se expandir a relação existente entre a arte 
e o ensino, pensando interações e relações que consigam transpor o espaço 
da sala de aula, trazendo uma visão holística ao aluno.    

Essa evolução no campo da educação também é visível quando se 
debruça sobre o desenvolvimento da compreensão da arte e do que se 
entende enquanto cultura visual. Em uma rápida progressão temporal, 
Martins (2008) apresenta as alterações sofridas pelo termo “arte”. Segundo 
ele “na primeira metade do século XX o termo arte passou a designar um 
espaço autônomo que incluía obras, interpretações, valores e instituições 
dando origem ao que hoje conhecemos como o sistema moderno das belas 
artes” (idem, p.27). O autor afirma que o termo, de maneira gradativa, passa 
a identificar “um contexto de autonomia” onde as noções de forma tornam-
se os parâmetros para comentar e explicar obras, em um vazio cultural, 
deslocado das práticas e experiências cotidianas, o que contribui para a 
consolidação da arte como “espaço e categoria autônomos” (MARTINS 2008, 
p.27).  

Mesmo ocorrendo significativas mudanças na segunda metade do 
século XX, estimuladas por variados movimentos artísticos, ainda ficaram 
rastros de uma incompleta reconciliação entre a arte e vida “na filosofia 
educacional e nas práticas artísticas de escolas, institutos e departamentos 
de arte em instituições universitárias do nosso país”. (ibidem).  

Entretanto, a entrada em cena da cultura visual permite a construção 
de reflexões sobre práticas pedagógicas contribuintes para uma educação 
crítica, uma vez que a transdisciplinaridade marca essa área de estudos. A 
definição da cultura visual por Walker e Chaplin (2002) é apresentada como 
um híbrido multidisciplinar formado por empréstimos e convergências com 
outras disciplinas e metodologias.  

Trata-se de “uma grande área de estudo de tendência transdisciplinar” 
que acolhe investigadores dos mais diversos ramos científicos o que permite 
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compreensões amplas sobre a imagem, o olhar e a visualidade “enquanto 
construções humanas” e, deste modo, como construções sociais (CAMPOS, 
2012, p.21). A importância das imagens nesse processo é apresentada por 
Nascimento (2011, p.210), já que para ele há uma “articulação de diferentes 
saberes para compreender os efeitos e o poder dos processos de 
subjetivação exercidos pelas imagens”. Essa alta representatividade do 
poder das imagens é justificada por Knauss (2006) a partir da virada da 
imagem, termo cunhado por Mitchell nos anos 90, já que várias disciplinas 
das ciências humanas perceberam-se desafiadas a se posicionarem frente 
aos questionamentos intelectuais da imagem. Para o autor, essa virada foi o 
“momento em que passou a se dar destaque na crítica das artes e das formas 
culturais aos diversos modelos de textualidade e discursos” (KNAUSS, 2006, 
p.106). Martin Jay ressalta posteriormente “a importância assumida pelos 
modos de ver e pela experiência visual como paradigma visual da nossa 
época” (idem, p.107), além de não ser possível com o advento da cultura 
visual se separar os objetos visuais dos contextos nos quais se inserem.  
Martins (2007) complementa ao afirmar que “a cultura visual discute e trata 
a imagem não apenas pelo seu valor estético, mas principalmente”, como 
forma de “compreender o papel social da imagem na vida cultural” (MARTINS, 
2007, p. 26). 

Percebe-se a partir das conceituações e percepções dos autores que o 
ensino de arte estrutura-se por uma clara compreensão da necessidade de 
formar indivíduos capazes de perceberem criticamente o contexto no qual 
se inserem, indivíduos emancipados por uma educação que os humaniza, 
permitindo o acesso a uma formação integrada. Porpino (2018, p.94) aborda 
essa forma de educação como uma aprendizagem da cultura, uma educação 
que propõe o contato com os sentidos, o que inclui necessariamente a forte 
presença das imagens.  

Estendendo essa compreensão, Martins e Tourinho (2016, p.12) 
afirmam ser “inevitável relacionarmos fenômenos imagéticos ou culturas das 
imagens à arte e à educação”. Ao aplicarem o termo culturas das imagens 
tomam “como referência uma noção de cultura que considera as 
capacidades humanas de criar resultados materiais e simbólicos dessas 
atividades”. Partem de uma compreensão das imagens como produtoras e 
mediadoras culturais e reconhecem “que as culturas das imagens, nas suas 
mais diversificadas formas, produzem significados e valores que nos 
constituem como sujeitos, indivíduos, identidades e subjetividades”. 
(ibidem).  

 
Imagens e suas reverberações na cidade e no corpo 
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Seguindo por esse caminho, proponho uma reflexão do papel das 

imagens na formação de sujeitos críticos por meio de práticas educativas que 
ampliem a percepção dos sentidos e tragam o corpo como elemento 
fundamental no processo de desconstrução e aprendizagem. Acredito assim 
como Martins e Tourinho (2016, p.13) que buscar uma compreensão das 
culturas das imagens presentes no nosso tempo “pode abrir caminhos para 
entender a sociedade em que vivemos, suas contradições, seus conflitos, 
seus dilemas educacionais e, sobretudo, seus medos, esperanças e utopias”.   

A todo tempo nos deparamos com uma infinidade de imagens, “das 
quais nos apropriamos e ressignificamos consciente e inconscientemente” 
(VICCI, 2015, p.48). As imagens cada vez mais se tornam indispensáveis na 
vivência de experiências e nos caminhos da aprendizagem, uma vez que 
como bem afirmam Martins e Tourinho (2017, p.163) possuem potencial 
educativo, pois são “processadas culturalmente como visualidades e 
transformadas em experiência”. E estando as aprendizagens habitando 
corpos e memórias (VICCI, 2015), penso ser necessária a busca por práticas 
metodológicas que se aprofundem nesse caráter e sejam capazes de abrir 
oportunidades para “compreender as relações entre o mundo da memória, 
as lembranças, as imagens e as subjetividades a partir de experiências e 
representações de sujeitos e suas trajetórias” (MARTINS; TOURINHO, 2017, 
p.156). 

O corpo e sua relação com a imagem como forma de trabalhar a 
educação em arte cabem destaque, no sentido de se pensar o corpo como 
um modo de olhar e de falar sobre o mundo. Parto do princípio que a relação 
entre corpo e imagem não acontece de modo linear, mas de maneira viva, 
atravessada por afetos e projetando o corpo como “processo, ação, trânsito 
entre natureza e cultura” (BERTÉ, 2016, p. 80). As imagens segundo o autor 
são performativas, possuem o poder de transformar e não apenas de 
representar. E assim também é o corpo em sua relação com o ambiente. Para 
Katz e Greiner (2001) somos todos resultados de uma evolução de bilhões de 
anos, o que resultou em diversas adaptações entre corpos e ambientes, 
percepção que dá vida ao conceito de corpomídia. O conceito de corpomídia 
“propõe a inexistência do corpo fora da cultura, [visto que] corpo e ambiente 
se codeterminam” (KATZ, 2010, p. 127 apud BERTÉ; TOURINHO, 2014, p. 77), 
compreendendo a cultura como uma “possibilidade de passagem de um 
âmbito a outro, entre o externo e o interno”.  

Dialogando com Berté e Tourinho (2013, p. 1455) “os corposmídia 
utilizam das referências e experiências para significar e negociar significado 
com o contexto”. O corpo para Greiner e Katz (2005) é um local de 
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cruzamentos e não um espaço onde as informações são apenas 
armazenadas. Funciona então como uma mídia de si mesmo, pois 
informações construtoras do corpo são selecionadas. Na visão das autoras, 
há entre corpo e ambiente há a “inevitabilidade de ser contaminado e 
contaminar” (KATZ; GREINER, 2001, p.72). 

A dança e a performance como comunicação não-verbal, explicitam a 
relação do corpo com seus espaços, que é entendida por Rodrigues (2014, 
p.123) como um “meio de interação e entendimento entre os indivíduos, não 
pode ser desvinculada do contexto individual ou de natureza social ao qual 
pertence”. Independente de qual seja a cultura, a autora afirma que “o modo 
de organização das relações com o corpo reflete a articulação deste com 
bens materiais e simbólicos e sua inscrição na sociedade” (ibidem).  

O corpo adquire significado a partir das trocas, “por meio da 
experiência social e cultural do indivíduo em seu grupo, tornando-se discurso 
a respeito da sociedade, passível de leituras diferenciadas por atores sociais 
distintos” (SIQUIERA, 2006, p.42 apud RODRIGUES, 2014, p.124). As 
sensações e manifestações tornam-se imagem construída, que ganha 
significado pelo interlocutor.  

A classificação do corpo como primeira mídia do homem se dá por 
Harry Pross (1972). Neste sentido, concordo com Rodrigues (2014) ao afirmar 
ser impensável a interação entre indivíduos sem o corpo e suas linguagens 
múltiplas, pois por meio dos encontros e trocas o corpo se forma mídia de si 
mesmo.  

 
O corpo como mídia se altera a cada alteração da cultura e da 
sociedade da qual faz parte. Porque falar em corpo é falar em uma 
complexa interseção entre natureza biofísica, natureza social e 
cultura. Assim, muito além de ser uma mídia, o corpo é também um 
texto que tem registrado em si uma enorme quantidade de 
informações. (RODRIGUES, 2014, p.125).  

 
 Elaborando as reflexões de Katz (2006) sobre todo corpo ser mídia de 

si mesmo, Rodrigues (2014) observa que tomar isso como proposta mexe 
com o entendimento clássico de mídia, posto que por meio do corpomídia a 
informação fica no corpo, se torna corpo. “Se o corpo é mídia, espaço em que 
o conhecimento ocorre, ele é também mensagem, pois suas extensões e 
representações estão carregadas de informações” (RODRIGUES, 2014, 
p.126).   

 Há a partir daí uma compreensão da importante ligação que se 
estabelece no campo da educação em arte entre o corpo, o meio, a cultura e 
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as imagens. A mútua afetação que se estabelece é responsável e ao mesmo 
tempo fruto da formação dos indivíduos. 

Pensar o ensino de arte na contemporaneidade para Tourinho (2012) 
é ser capaz de “situar-se nas fronteiras, nos entre lugares nos quais ensinar, 
pesquisar e fazer arte podem se integrar e se alimentar [...] questionando a 
cultura que nos rodeia”. (TOURINHO, 2012, p 232). É ser capaz de pensar o 
corpo de maneira ampla e enxergá-lo como instrumento e meio de 
expressão, enquanto “mídia desses processos, trocas e contaminações” 
(BERTÉ, 2016, p. 80).  

Busco desta forma, um diálogo entre o que foi pensado até aqui e um 
projeto de pesquisa em andamento em meu doutorado em Arte e Cultura 
Visual que tem como proposta analisar a relação de indivíduos com as 
imagens da cidade e seus reflexos na formação de cada um, entendendo 
nesse sentido a cidade como campo afetador do corpo e gerador de 
problematizações formativas e visualidades.   

Gosto da maneira como Pillar (2011, p.296) conceitua as imagens, não 
apenas como criações artísticas, mas “também produções de mídia, objetos 
do nosso cotidiano, lugares, pessoas, enfim”, aquilo que é visível e que 
percebemos visualmente, o que permite a percepção da cidade como esse 
elemento visual carregado de significados e experiências a serem percebidas 
pelo corpo.  

Partindo da premissa de que corpo e cidade se relacionam, mesmo 
que de maneira involuntária, Brito e Jacques (2008, p.79) determinam a 
existência de uma corpografia urbana. “Seria um tipo de cartografia realizada 
pelo e no corpo, ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, o registro de 
sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da própria cidade 
vivida, que configura o corpo de quem a experimenta”. Compreende-se uma 
inscrição no corpo do indivíduo que experimenta a cidade, definindo-o de 
alguma maneira, possibilitando as cartografias da vida urbana. 

 
Através da apropriação, da experiência efetiva ou prática dos 
espaços urbanos, pela própria experiência corporal, sensorial, da 
cidade. A redução da ação urbana, ou seja, o empobrecimento da 
experiência urbana pelo espetáculo, leva a uma restrição das 
possibilidades perceptivas do corpo que, então, se configura sob 
um padrão de corporeidade mais restrito, e os espaços urbanos se 
tornam simples cenários, espaços desencarnados. (BRITTO; 
JACQUES, 2008, p. 80). 

 
Entendo a partir do conceito de corpografias que esse corpo ocupa um 

espaço urbano, experimenta a cidade com seus cenários e se apropria deles 
por meio de uma experiência afetiva e efetiva. “A cidade deixa de ser 
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somente uma cenografia por onde usuários circulam e passa a ser vista 
como um lugar de existência de um corpo que vivencia seu ambiente” 
(DOMINGUES, 2009, p. 23). O que se conecta diretamente com o que afirma 
Souza (2010), pois tudo o que se sabe, vê e sente é parte de nós mesmos, o 
corpo é o marco zero do mundo, é a fresta por onde percebemos, recebemos 
e capturamos os fragmentos que nos cercam. “Corpo é processo, ação, 
trânsito entre natureza e cultura”. (BERTÉ, 2016, p.80). 

 
Corpo, memória e cidade: construindo narrativas 
 
Buscando a percepção prática dos conceitos e questionamentos 

trazidos, dei vida ao projeto “Corpo, memória e cidade: construindo 
narrativas na relação com o urbano” que tem sua realização iniciada em 
fevereiro de 2019 junto a um grupo de alunos do curso de Licenciatura em 
Dança do Instituto Federal de Goiás (IFG). O projeto tem como objetivo geral: 
compreender como se dá a construção da noção de corpo performativo e 
identidade imagética por meio de influências e configurações sociais a partir 
do contato com o espaço urbano e com as memórias da cidade. E como 
objetivos específicos: construir com os sujeitos participantes da pesquisa 
reflexões sobre os conceitos de memória, imagem, corpo e visualidades; 
discutir através de teorias da imagem e da cultura visual modos de ver e 
compreender significados a partir da relação corpo-imagem; propor a 
aproximação e apropriação de espaços urbanos da cidade de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia, articulando um processo de mediação em contextos 
educativos de espaços formais e/ou não-formais. 

Em termos metodológicos, a pesquisa tem uma destinação qualitativa, 
ao buscar um trabalho com dados e produções subjetivas de cada aluno na 
área das artes e da dança. Os alunos estão sendo guiados, tendo como base 
a pesquisa narrativa e autobiográfica, para redescobrirem lugares marcantes 
da cidade onde vivem e a partir daí reconstruírem memórias em formato de 
narrativas escritas, visuais e dançadas. Todo o projeto terá seu registro em 
fotografia, vídeo e diário.  

Durante os primeiros encontros foram propostos estudos sobre as 
temáticas pertinentes ao projeto (corpo, memória, imagens, cidade), visitas 
a espaços urbanos, rodas de conversas e trocas e execução do processo 
criativo. A pesquisa prática tem se dado por meio de um revisitar de 
histórias/lugares/memórias da relação dos alunos com a cidade de onde 
vieram ou onde vivem e com a qual partilham experiências e vivências 
capazes de serem resgatadas. A partir desses resgates e das trocas 
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estabelecidas entre os alunos, eles são estimulados a darem vida a essas 
memórias por meio de narrativas corporais e escritas.  

Destaco o intuito de trabalhar com a pesquisa narrativa e 
autobiográfica, uma vez que por meio da narrativa o indivíduo se faz 
intérprete e ator de suas próprias experiências, em um processo artesanal 
de costurar memórias, sentimentos e dar sentido a elas por meio de sua 
própria voz em diálogo com outras vozes. Por meio da narração somos 
novamente conectados com aquilo que vivenciamos, seja no presente e/ou 
no passado, como afirmam os autores abaixo: 

 
o processo narrativo de uma autobiografia pode ter seu ponto de 
partida no presente, mas não deve evitar reconstruir um passado 
que olha em direção ao presente e em direção ao futuro. Esse 
diálogo entre momentos temporais nas experiências do sujeito que 
(se) narra é fundamental em um relato autobiográfico escrito no 
âmbito de uma pesquisa (HERNÁNDEZ; VALLS, 2011, p. 10).   

 
Além disso, Jovchelovitch e Bauer (2008, p.91) acrescentam que por 

meio das narrativas os acontecimentos são lembrados, as experiências são 
colocadas em sequência, as pessoas encontram explicações “e jogam com a 
cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social. Contar 
histórias implica estados intencionais que [...] tornam familiares, 
acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal”.  

Como visto anteriormente, os indivíduos não são separados de sua 
cultura, e isso fica claro através das narrativas, ou seja, não é possível a 
dissociação do mundo social já incorporado. Os métodos que se apropriam 
das narrativas para construir significados, são “métodos de estudo mais 
pessoais, próximos às pessoas em suas situações cotidianas. São as pessoas, 
em sua prática diária” (TORREGROSA, 2017, p. 306-307). A inclusão de 
experiências humanas se dá pela revelação e por meio dos relatos.  

A pesquisa narrativa, ou biográfico-narrativa traz como uma de suas 
características o pluralismo metodológico, o “reconhecimento de uma 
multiplicidade de formas de se construir saber e compreensões científicas”, 
como afirma Suárez (2017, p.10-11). Portanto, deixo claro aos alunos a 
disponibilidade de construírem narrativas por meio dos mais variados 
suportes, mesmo a dança exercendo certo destaque.  

A dança é uma forma de colocar as identidades, imagens, desejos e 
cultura em movimento. Segundo Vianna (2005, p.20), “pela dança o homem 
manifesta os movimentos do seu mundo interior, tornando-os mais 
conscientes para si mesmo e para o espectador; pela dança ele reage ao 
mundo exterior e tenta apreender os fenômenos do universo”. A dança é 
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também um processo de formação ao permitir uma relação recíproca de 
troca de afetos e experiências entre os sujeitos e o mundo. Seguindo por este 
caminho, Porpino (2018, p.112) comenta que “a dança nos faz lembrar que a 
dimensão poética é tão necessária à vida quanto à dimensão prosaica, tão 
supervalorizada em nossa história. Essa dimensão poética presente e gerada 
no corpo pela dança abre perspectivas mais amplas” para uma compreensão 
do mundo e do próprio corpo. 

Trago aqui algumas percepções iniciais do projeto de pesquisa que 
teve seu início há dois meses e já possibilitou algumas problematizações 
sobre a relação do corpo com a cidade e suas memórias.   

Após uma semana de divulgação do projeto dentro do IFG, os 
interessados puderam se inscrever por meio do envio de cartas de intenção, 
que serviram como termômetro para perceber a intenção de cada um em 
participar do projeto. 

Interessados de diferentes cidades haviam se inscrito o que pra mim 
já indicava uma riqueza muito grande de percepções, memórias, vivências e 
histórias a serem resgatadas. As intenções variavam entre a busca por novos 
conhecimentos para uma formação acadêmica/pessoal e a curiosidade em 
compreender e se aproximar das vivências com a cidade.  

Durante os primeiros encontros trocamos opiniões e percepções 
acerca de alguns conceitos levados a campo, tais como corpomídia, 
corpografia e estudos das performances. Os conceitos foram escolhidos 
tendo como base algumas referências iniciais da minha pesquisa e que me 
foram muito úteis na construção do projeto. De alguma maneira permite aos 
alunos que entendam de onde partem os meus questionamentos e que 
possam construir os seus.   

Os primeiros estímulos do projeto os levaram a refletir sobre os 
espaços da cidade: Que espaços são esses pelos quais passamos 
diariamente, mas que já se tornaram paisagens pra nós? Que outros espaços 
nos marcam e por quê? Que lugares gostariam de ver sofrendo novas 
apropriações? Como cada um será capaz de perceber o que seu corpo possui 
enquanto memória, informação, afeto? Quais foram os atravessamentos 
sofridos por ele pelos ambientes nos quais o corpo transita? De que maneira 
tudo isso pode ser explorado enquanto memória corpográfica e como a 
exposição de tudo isso se dará por meio dos mais diferentes suportes? Em 
qual lugar? Para que plateia? 

Durante os encontros temos trabalhado com rodas de conversas, 
exercícios de alongamento, aquecimento e processos de pesquisa corporal. 
A cada dia novas discussões surgem e as percepções de cada um são 
indicativos valiosos de como percebem a si mesmos e o mundo. Sobre os 
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estudos da performance e a compreensão sobre a maneira como podemos 
pensar a mútua afetação entre o performer e o espaço, destaco essa fala de 
um dos participantes:  

 
No processo performático a gente sempre pensa nos caminhos de 
como a gente vai poder contaminar esse outro. E a gente tem a 
noção de que a gente também é contaminado, é justamente na 
hora em que a gente leva para esses lugares. A gente leva no 
sentido de contaminar e ao mesmo tempo quando você tá ali 
naquele ato, naquela ação automaticamente você está sendo 
contaminado. Então, é uma via de mão dupla, é uma troca o tempo 
todo mesmo. Nem todas as vezes são positivos, às vezes não. Ou 
muitas das vezes também são reflexivos, porque como é num lugar 
urbano você tá indo em vários tipos de pessoas e cada uma tem um 
pensamento diferente. Às vezes vai ser um olhar que vai te 
contaminar, vai ser uma fala, ou vai ser uma não aproximação 
também. Às vezes a gente acha que é a gente que tá causando isso 
nas pessoas, e são elas que estão causando na gente.  

 
Podemos pensar a partir daí que “um mesmo corpo pode ser afetado 

de diferentes maneiras, dependendo da especificidade dos corpos que o 
movem/afetam e, inversamente, diferentes corpos podem ser 
movidos/afetados de diferentes” maneiras por mesmos corpos (BERTÉ, 2015, 
p.77).  

É interessante notar as diferentes percepções, os diferentes pontos 
que chamam a atenção de cada um deles. Durante as discussões novas falas 
foram surgindo. Abordaram a questão da infância como uma fase em que se 
consegue perceber mais o ambiente. “Conseguimos interagir mais e sermos 
modificados pelos ambientes, mais do que quando crescemos”. E isso não 
foi falado apenas por uma participante, outros também se posicionaram em 
relação a isso e houve um consenso.  

 A leitura de textos que apresentavam os conceitos citados 
anteriormente e o diálogo na roda de conversa fizeram alguns perceberem 
e lembrarem momentos da infância. Afirmaram que realmente era mais fácil. 
“A interação era constante, era natural, fazia parte da vida. Por exemplo, a 
interação com uma flor, com uma formiga, uma pessoa estranha”. 
Justificaram que por ser mais espontânea, a criança consegue interagir muito 
bem com qualquer coisa dentro do ambiente em que se encontra, e também 
de ser tocada por outras coisas. E ao crescermos vamos criando barreiras 
sem ao menos notarmos, e quando nos damos conta já estamos frios. Uma 
participante afirmou que quando um adulto quer mudar algo o processo é 
muito mais racional e calculado.  
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A contaminação entre corpo e ambiente para um dos participantes se 
dá mesmo que não seja a nossa vontade. Para ele, a partir do momento em 
que chegamos a um espaço mudamos o ambiente e somos modificados por 
ele. Acrescenta que os simples detalhes na nossa vida nos modificam. Algo 
que as pessoas fazem, uma imagem que vemos, são capazes de acessar 
memórias e também registros corporais em termos de movimentação. 

A cada semana tenho encaminhado novos estímulos aos 
participantes, e no quarto encontro realizado com eles, os estímulos foram 
os seguintes: Pensem nos lugares que marcaram a vida de vocês; Pensem 
nas marcas que esses lugares deixaram em vocês; Pensem em situações 
vividas nesses lugares que ficaram guardadas; Por que ficaram guardadas?; 
Quais as marcas elas deixaram em vocês?; Elas mudaram quem vocês são 
hoje?; O que levam de bom e de ruim desses lugares?. 

No momento em que fomos discutir as repercussões dos 
apontamentos realizados, facilmente voltaram para memórias da infância. 
Poucos conseguiram definir um lugar específico na memória ou um lugar 
público da cidade. Voltaram para a casa da avó, para a escola, para a igreja, 
lugares que de alguma maneira são caros e muito presentes na formação de 
cada um deles. Quando questionados sobre os motivos que os levaram 
novamente às lembranças da infância, uma participante afirmou que se trata 
de memórias mais prazerosas. Outro identificou que a infância é o período 
em que as pessoas criam mais laços, laços afetivos e reais, justificando que 
hoje vivemos muito no mundo virtual e que isso nos impede de certa forma 
de vivenciar novas experiências fora do contexto em que vivemos. 

O interessante durante o processo de pesquisa corporal é que as 
lembranças criam corpo. Os participantes estão sendo capazes de levarem 
as memórias, sentimentos e sensações para o corpo, proporcionando novas 
possibilidades de movimentação e caminhos criativos por meio de resgates 
afetivos.  

Os tenho levado a perceberem a cada novo encontro o quanto as 
histórias e as experiências vivenciadas nos espaços são formativas para cada 
um enquanto sujeitos sociais e enquanto performers. Em meio ao 
desconforto de lembranças negativas, de muitas emoções que não 
conseguem controlar, encontram em seus diários de campo uma válvula de 
escape para registrarem as escritas narrativas, desenhos, palavras, entre 
outros.   

Algo que têm chamado minha atenção nesse processo é a maneira 
como nosso corpo é sim capaz de armazenar fatos e vivências que por vezes 
racionalmente não conseguimos acessar e por meio da nossa corporalidade 
vêm à tona. Isso apenas demonstra o quanto de fato “a relação ‘corpo, 



 

38 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

ambiente, contexto, cultura’ é um trânsito ininterrupto e inestancável, 
multifacetado e multidirecional que nos (trans) forma constantemente” 
(BERTÉ, 2015, p.73). Alguns participantes relatam que durante a pesquisa 
corporal percebem uma briga entre o racional e o emocional na maneira de 
guiar a construção dos movimentos. Afirmam que as imagens são muito 
presentes nos resgates das memórias e afetos, sendo ressignificadas pelo 
corpo e a partir daí ganham sentido. Para Berté (2015, p.77) “os afetos 
conectam-se tanto com o movimento corporal quanto com as imagens 
mentais que o corpo forma sobre objetos/situações/corpos/ com os quais se 
relaciona ou sobre si próprio na relação com esses” elementos.  

Durante a realização desse projeto lembro-me muito dos caminhos 
pedagógicos que propõem uma formação integral dos indivíduos, e torna-se 
ainda mais presente a noção de que não há maneira de se pensar 
didaticamente essas práticas alijadas do corpo. Berté (2015, p.75) afirma que 
para Giroux (1999, p.213) se trata de uma pedagogia atenta “às maneiras 
pelas quais os alunos fazem [...] investimentos afetivos [...] como parte de 
suas tentativas de regulamentar e dar significados às suas vidas”. Dialoga 
ainda com Spinoza (2013, p.133) ao trazer sua compreensão de que “o 
homem não se conhece a si próprio a não ser pelas afecções de seu corpo e 
pelas ideias dessas afecções”. Argumenta ainda que a mente nada percebe à 
sua volta a não ser pelas afecções do corpo. “Os movimentos do corpo no 
mundo, na cultura, no cotidiano, em suas múltiplas formas de afetar e ser 
afetado, são o que constitui os movimentos de sua mente, da idealização de 
imagens” (ibidem).  

Penso assim, que a proposta de colocar o corpo em contato com as 
suas vivências, imagens, memórias e afetações com o espaço no qual se 
encontra é um caminho para: 

 
práticas educacionais que expandam as potencialidades humanas 
possibilitando às pessoas modos de intervir na formação de suas 
próprias subjetividades; de identificar diferentes pesos ideológicos 
e afetivos; de construir formas de resistência criativa para enfrentar 
as difamações erigidas pela ‘cultura dominante’ que, ‘através da 
produção de significado e regulamentação do prazer’ tenta 
perpetrar, ‘tanto semântica quanto afetivamente’ ‘a cumplicidade 
de grupos subordinados’. (GIROUX, 1999, p.221).  

  

Assim como o autor, acredito que o desenvolvimento dos indivíduos e 
de suas potencialidades passa pelo contato e reconhecimento dos afetos. 
Por meio desse projeto ainda pretendo levar os participantes a tecerem 
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significados e chegar a novas (in) formações a partir dos confrontos com seus 
diversos contextos nos quais o corpo se faz presente, em mútua afetação.  

Há algumas semanas fui desafiado pelos participantes do projeto a 
levá-los a espaços urbanos da cidade para perceberem de que maneira se 
relacionam com a cidade que convivem nos dias de hoje. Processo que me 
levou a novas inquietações que foram compartilhadas com eles: Como 
enxergam a cidade onde vivem hoje?; Se mudaram de cidade, como 
enxergam a cidade onde moravam?; O que é cidade pra vocês?; Quais 
cidades marcam a vida de vocês? Por quê?; De que maneira acredita que a 
cidade afetou a sua formação?; Quais momentos ou experiências vividas 
considera marcantes para a sua formação enquanto indivíduo?;Que 
experiências te trouxeram até aqui? 

Paralelamente, solicitei que dessem início a uma construção de um 
diário visual da cidade para que as imagens também se somem a essa 
percepção da relação dos corpos com a cidade e que diferentes visões e 
experiências com a cidade surjam e também abram novas perspectivas a 
todos.  

Espero de alguma maneira, desvendar possibilidades didáticas no 
ensino de arte, que permitam por meio das diversas experimentações 
encontrar caminhos profícuos para o desenvolvimento de sujeitos críticos e 
conscientes do papel do corpo na formação de indivíduos.   
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Resumo 
Essa pesquisa tem como objetivo discutir o potencial de fotografias para se 
captar as rugosidades na conceituação da paisagem, enfatizando os 
processos de transformação e modificação desta ao longo do tempo e 
espaço. Para tal buscou-se realizar uma análise da transformação do prédio 
popularmente conhecido como “cadeião”, localizado no centro histórico de 
Londrina/PR, por meio da observação, análise, leitura de fotografias desse 
prédio apresentadas no livro “A arte da Transformação”, de autoria de 
Domingos Pellegrini. A importância deste trabalho repousa no papel que a 
linguagem fotográfica apresenta na compreensão das paisagens e na 
manutenção das memórias vinculadas. Entre os resultados almejados 
destaca-se a compreensão e leitura das paisagens e de sua transformação 
ao longo do tempo, as mutações no aspecto forma-conteúdo e a constituição 
de rugosidades. 
Palavras-chaves: paisagem, transformação, fotografia. 
 

Introdução  
As fotografias são uma forma de registrar paisagens e momentos. Elas 

foram essenciais para se registrar momentos históricos importantes. O 
resgate da memória visual tem um peso grande a análise e interpretação de 
uma paisagem em determinado momento histórico. Neste trabalho será 
abordada a possibilidade do uso da fotografia para analisar e interpretar as 
paisagens e suas transformações ao longo do tempo, com o objetivo de se 
conseguir traçar um paralelo entre o presente e o passado mostrando como 
o espaço e a sociedade são dinâmicos e que as transformações acontecem a 
todo instante.  

A metodologia utilizada foi o uso de fotografias de diferentes épocas 
para fazer uma comparação da paisagem em distintas temporalidades e com 
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isso mostrar como o desenvolvimento socioeconômico vai transformando o 
espaço geográfico e, consequentemente, as paisagens. 

O trabalho apresenta o “Cadeião” como um objeto geográfico a partir 
de fotografias do prédio em diferentes períodos históricos, os quais apontam 
para uma compreensão sobre paisagens e suas rugosidades. 

 
As transformações da paisagem registradas pela fotografia 
 
Londrina foi considerada a capital do café até o ano de 1975. Com toda 

a sua riqueza, foram construídos casarões e prédios que vieram a ser 
tombados como patrimônio histórico, mas com o tempo a cidade ganhou 
fama de moderna, a partir da modernização dos prédios e construções de 
shoppings novos, tornando-se também um polo de compras para a região. 

A primeira construção do “cadeião” foi em 1939, um casebre de 
madeira. Em 1941 o prédio em alvenaria foi construído, custeado pelos 
comerciantes e pela Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP). O 
objetivo desta construção foi a de abrigar detentos à espera de julgamentos, 
os quais, posteriormente, seriam encaminhados para o presídio estadual. No 
entanto, nos anos de 1980, relatos históricos mostram registros de 
permanência de mais de 200 homens no local, em condições desumanas. O 
autor do livro “A arte da transformação”, Domingos Pellegrini (2014) descreve 
o local como escuro, fétido e insalubre. Um lugar com um histórico de fugas, 
mortes por violência e doenças, considerado “escola do crime” por não 
separar prisioneiros diferenciando-os por seus delitos. 

Localizado na Rua Sergipe n°52, em um período onde era utilizado 
como presídio, havia nas proximidades muitos bares e casas de tolerância e 
prostituição noturna ambulante, em uma parte da cidade marginalizada, 
onde as pessoas evitavam transitar. Atualmente, com a transformação da 
construção, o entorno ganhou uma nova visão, pois a transformação do 
prédio modificou o fluxo de pessoas que se apropriam deste espaço. Nesse 
sentido, como afirmam Moura e Paschoal (2018b), para além do que a visão 
alcança como um objeto de contemplação, a paisagem é experiência, ou seja, 
compreendida como um acontecimento proporcionado pelo encontro 
concreto entre o homem e o mundo que o cerca. 

No dia 28 de maio de 1994, houve uma tentativa de derrubar o prédio, 
mas isso foi impedido por um grupo de professores e estudantes da 
Universidade Estadual de Londrina/UEL. 
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Figura 1 - O primeiro “Cadeião” 

 
Foto: José Juliani (1940). 

 
 
 

                           Figura 2 - A segunda construção do “Cadeião” 

 
Foto: Roberto Brasiliano. Acervo Folha de Londrina, 14 de outubro de 1993, p.5. 
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Figura 3 - Manifestação pública para impedir a demolição da antiga cadeia pública 

 
Foto: Roberto Brasiliano. Acervo Folha de Londrina, 29 de março de 1994 – Caderno Paraná, p.1. 

 
Pelas figuras 1, 2 e 3 é possível analisar as marcas do tempo 

empregadas nas imagens do espaço do cadeião. É possível notar as péssimas 
condições de manutenção em que o prédio se encontrava. Com o tempo, o 
presídio que estava em péssimas condições de higiene e manutenção foi 
reformado em um local agradável com vários tipos de atividades culturais, 
se transformando no atual Sesc Cadeião Cultural. Uma transformação que 
não apagou a história do local, com partes que relembram o tempo em que 
funcionava o presídio e outras que rememoram detalhes importantes, mas 
como uma leveza estética capaz de imprimir novas marcas sobrepondo à 
antiga função e aos olhares pejorativos que marcaram negativamente este 
local da cidade. 

Atualmente, é um lugar de muitas oportunidades e aprendizagens, 
com funções e objetivos culturais e educacionais em contraposição ao 
espaço amorfo que outrora lhe era reservado. 

Podemos fazer uma comparação ao analisar o estado em que o prédio 
se encontrava e como ele está atualmente após a sua reforma, com a nova 
função que o local desempenha. Atualmente com o prédio em boas 
condições toda a região em volta dele também mudou. Uma área da cidade 
que era considerada ruim e desagradável agora é uma bela paisagem urbana 
com uma função social muito importante. Para Santos (2008) paisagem é, 
tudo aquilo que a vista abraça, tudo o que sentimos, cheiramos, vemos, 
ouvimos. A paisagem é uma materialização de um instante da sociedade, são 
objetos passado que juntamente com o presente, e toda a alteração a que 
foram submetidos, formam a paisagem. 

Algumas coisas do antigo prédio foram mantidas para termos a 
conservação da memória. Duas celas ainda estão presentes na construção 
que são utilizadas para vários fins desde guardar objetos até a própria 
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lembrança da antiga função do local. Outra característica interessante é que 
mantiveram as grades na janela e ainda fizeram menção ao buraco que se 
encontrava na parede criando uma dinâmica rica e através do registro dessas 
paisagens podemos realizar uma discussão sobre a transformação do 
espaço. 

 
Figura 4 - Cadeião abandonado 

 
Fonte: http://www.icnews.com.br/wp-content/uploads/2014/10/cadei%C3%A3o-SESC-Londrina-2011-

.jpg 
 

Figura 5 - Sesc Cadeião reformado 

 
Fonte: Sesc Londrina 
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Ao observar as figuras 4 e 5, é possível notar o mesmo local registrado 
em diferentes períodos históricos, cujas transformações se deram menos na 
forma e mais na função do lugar, carregadas de um novo sentido e novas 
significações. Com o desenvolvimento socioeconômico da sociedade, e o 
progresso da cidade de Londrina, o papel dos objetos pode ser, muitas vezes, 
questionado. O “Cadeião”, retratado na figura 4 como um prédio 
abandonado, cumpriu o seu papel em determinado período histórico, apesar 
das críticas necessárias em relação à sua existência, fato que levou a 
tentativas de demolição, demonstrando uma atitude e vontade de apagar 
parte desta história nefasta. No entanto, essa tentativa foi impedida por 
pessoas que compreendiam a importância histórica que o lugar possui. Por 
ser a primeira cadeia da cidade, carrega consigo uma série de memórias de 
uma época passada. Nesse caso, devido a história de violência, tortura e 
tantas outras formas de desumanização presentes nos relatos históricos, há 
quem defenda a eliminação de qualquer vestígio que guardem tais 
memórias, o que é compreensível. No entanto, lugares que trazem consigo 
marcas e características de outra época devem ser preservados por sua 
importância na manutenção das memórias de um antigo espaço que sofreu 
alterações.  

Hoje, graças à reforma implementada, preservando a arquitetura 
original mas com uma nova estética, a memória foi mantida. Quando as 
pessoas visitam o local, ou mesmo, visualizam as imagens do “antes e depois” 
elas podem perceber como o espaço foi transformado, mas as suas marcas, 
seu passado, suas memórias foram preservadas. 

Podemos considerar o conceito de espaço híbrido de Milton Santos 
(1982) em relação ao cadeião, em que o autor apresenta o geográfico como 
um híbrido de sistemas de ações e sistemas de objetos. O prédio que antes 
fora utilizado com a função de um presídio, atualmente, após uma reforma, 
passou por um processo de ressignificação, ao ser transformado em espaço 
de atividades culturais e educacionais, alterando a paisagem de seu entorno. 
O sistema de ações relacionadas ao objeto mudou, pois, ao alterar o objeto 
(de um presídio para um local de atividades culturais) as ações relacionadas 
a ele foram alteradas também, ou seja, “[...] formas antigas permanecem 
como a herança das divisões do trabalho no passado e as formas novas 
surgem como exigência funcional da divisão do trabalho atual ou recente” 
(SANTOS, 1982, p. 42). 

Assim, compreendemos que as imagens captadas por meio da 
fotografia e retratadas na obra de Pelegrini (2014) vivificam o antigo 
“cadeião”, na medida em que valoriza esse patrimônio histórico de Londrina. 
Em diferentes temporalidades, mudam-se as funções, porém o espaço 
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reformado se mantém como um testemunho da presença marcante de um 
tempo cujas memórias revelam um cotidiano de crueldade, que causa uma 
sensação de medo e repúdio. Sem apagar tal memória, os antigos espaços 
como celas e corredores estreitos deram lugar a um novo ambiente. 

A utilização da fotografia como uma técnica de registro da paisagem é 
muito útil e proporciona um rico debate sobre as transformações que 
ocorrem no espaço geográfico, ou ainda, se trata de uma “[...] linguagem que 
permite aproximar o sujeito do meio fotografado, estimulando a capacidade 
de olhar mais atentamente aos fatos e fenômenos cotidianos” (MOURA; 
PASCHOAL, 2018a, p. 3). Através dos registros fotográficos do “Cadeião” em 
diferentes épocas pudemos desenvolver uma espécie de linha temporal 
sobre a relação entre o novo e o antigo em uma determinada paisagem. A 
fotografia extrapola a função de técnica, para assumir o status de arte, na 
medida em que pode ser considerada como 

 
[...] uma arte visual em que, ao captar uma determinada imagem da 
realidade, o fotógrafo projeta-se sobre um recorte espacial e 
potencializa a sua capacidade de entendimento das espacialidades, 
apresentando uma forma particular de interpretar o real a partir de 
sua diversidade geográfica.[...] o ato de fotografar se torna um meio 
de expressão do sujeito frente a um novo mundo reinterpretado.  
(MOURA; SANTANA, 2013, p. 1507) 

 
Nesse sentido, aliando literatura (linguagem poética sobre a paisagem) 

com a fotografia (arte de imprimir imagens da paisagem) é possível captar as 
rugosidades das paisagens e apreender as suas transformações, em 
diferentes tempos e espaços.  

 
Conclusão 
 
A partir do exposto podemos concluir que utilizar imagens fotográficas 

como um instrumento de análise das paisagens é um método eficiente. Com 
a visualização de imagens é possível ter uma noção do espaço sem 
necessariamente estar presente no ambiente retratado. 

Com as fotografias do “Cadeião” em diferentes períodos históricos foi 
possível mostrar com clareza os conceitos geográficos imanentes. Com as 
imagens podemos mostrar de uma forma poética a história de um espaço e 
como ele se transformou ao longo do tempo. Esse espaço específico foi se 
transformando, ao passo que a cidade de Londrina foi se desenvolvendo, 
este ambiente foi sofrendo modificações até chegar a ser o que é hoje e, a 
partir disso, podemos melhor apreender o conceito de rugosidades na 
paisagem, as transformações, tanto físicas quanto simbólicas dos lugares 
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que, por estarem integrados ao espaço geográfico, se modificam e se 
ressignificam junto com a sociedade. 
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Belas Belezas 
 

Mérily Nunes Monteiro da SILVA, IFPR/Astorga1. 
Rosa Amélia BARBOSA, IFPR/Astorga2. 
 

Resumo: 
O projeto Belas Belezas foi desenvolvido por uma estudante do Curso Técnico 
em Informática Integrado ao Ensino Médio, com vistas a provocar os 
espectadores ao olhar atento, às peculiaridades comuns no dia-a-dia, além 
disso, aos detalhes que marcam histórias, cheias de afetos e memórias. A 
investigação, de caráter documental e comparativo, resultou em exposições, 
participação em seminário e concurso que dialogavam com a visualidade e a 
representação da mulher. A proposta subverte,  as imagens não são, para o 
propósito deste trabalho, apenas chegadas ou produtos, elas são ponto de 
partida, produzem sentido, dialogam. Ao problematizar o imaginário 
coletivo, muitas  vezes construído a partir de uma representação colonial 
eurocentrada, branca, masculina, hegemônica e pacífica, colocamos, na 
arena de discussão, elementos que interseccionam nossas vidas, nosso lugar 
no mundo e nas instituições por onde passamos.  Ao reconhecermos o 
potencial das imagens, nos comprometemos a desconfiar delas, 
problematizar. Elas falam, não são apenas ‘ilustrações', precisam ser lidas 
por cada uma das pessoas que as contempla.  A desnaturalização advém 
desse processo. 
 
Palavras-chaves: Afeto, representação, mulher. 
 
 

Para começo de conversa 
 
Fazer arte contemporaneamente distingui-se muito daquilo que 

correspondia a representar ou dar visibilidade ao mundo natural, agora arte 
é um meio de dialogar, interagir com o mundo, recriá-lo e ressignificá-lo. Para 
tanto, é preciso compreender as possibilidades, pensar os desafios, 
investigar. 

                                         
1 Estudante do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, no Instituto Federal 
do Paraná, Campus Avançado Astorga, com pesquisas de iniciação científica voltadas à 
fotografia. 
2 Professora do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Paraná, Campus 
Avançado Astorga, orientadora. Doutoranda em Tecnologia e Sociedade pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, na linha de pesquisa Mediações e Cultura.  
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Ao iniciar o projeto Belas Belezas, foi preciso compreender essa 
potência da arte, sua abrangência e multiplicidade de sentidos, de 
significados, de processos, fazeres e saberes. Entender melhor a trama que 
constitui a visualidade foi a primeira tarefa, permitindo a construção do 
conhecimento nas diferentes áreas que constituem o ensino médio, etapa 
marcante na construção da proposta, que objetivou dialogar com a 
comunidade, através de imagens, especificamente de fotografias autorais. 
Assim, após a fase de investigação acerca das imagens fotográficas, desde 
seu processo de produção até a divulgação dos resultados, passamos ao 
ensaio visual. O presente trabalho relata o processo investigativo e as marcas 
conceituais de modo a resultar na exposição visual que carrega o título do 
projeto. 

Ao discutir a libertação de cânones, em especial o da representac ̧ão, 
que vigorou durante quatro sećulos no mundo ocidental, para apreender 
que a arte passa a questionar fronteiras, deslocar limites, provocar situac ̧oẽs, 
interagir com o espectador de maneira mais provocativa, mais dialógica, os 
conceitos foram emergindo e sendo trabalhados. Problematizamos a 
ausência de regras consensuais, que balizem a produc ̧ão artiśtica ante o 
"tudo pode" e os comentários, muitas vezes apressados, sobre a "falta de 
criteŕios" das manifestac ̧oẽs artiśticas. Em contraposição a tais 
generalizações, consideramos que a instauração da obra pressupoẽ 
operac ̧oẽs tećnicas e teoŕicas bastante complexas, abrindo margem 
considerável a cruzamentos e hibridismos, tanto de conhecimentos quanto 
de procedimentos, tecnologias, mateŕias, materiais e objetos, algumas vezes, 
inusitados. 

Ao utilizar a linguagem fotográfica e pensar nessa temporalidade 
atual, entendemos que a arte contempora ̂nea se materializa frente a 
habilidades e conhecimentos muito diversificados, que se apresentam de 
forma imbricada no processo de criac ̧ão, além de constituirem a arte como 
um campo fecundo para a pesquisa e a investigac ̧ão. A pesquisa em arte, 
especificamente nas artes visuais, implica um tra ̂nsito ininterrupto entre 
prática e teoria.  

Os conceitos extraid́os dos procedimentos práticos são investigados 
pelo vieś da teoria e novamente testados em experimentac ̧oẽs práticas, da 
mesma forma que, sem cessar, o processo constrói sentidos e significados. 
É nessa fronteira, entre  diversos procedimentos atravessados por 
significaçoẽs em formação e deslocamentos, que se instaura a pesquisa. A 
teoria é aqui entendida, muito mais como um campo de conhecimento 
especif́ico e interdisciplinar do que como um aparato teoŕico estanque, 
aplicável como norma ou verdade inquestionável. 
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Pensar e problematizar o universo artístico contemporâneo, ampliou 
as possibilidades de compreensão de um estudo mais aprofundado sobre a 
própria imagem e sua relação com o meio.  

 
 Imagens e construção de sentido 

 

No processo de consumir arte, muitas vezes nos esquecemos de 
compreendê-la em sua materialidade. Esse elemento permite construir 
possibilidades investigativas, potencializando o olhar atento e sensível ao 
que poderia passar despercebido quando nos deparamos com uma imagem. 
Pensar as imagens constrói diferentes saberes e permite reflexões outras 
que estão imbricadas numa trama complexa de diferentes áreas de 
conhecimento. É importante entender que não há regras fixas em poet́icas 
artiśticas, a práxis operacional da arte não dita normas ou condutas pre ́
fixadas, ela simplesmente opera o sensiv́el. Este é o diferencial artístico, ser 
capaz de lidar com a sensibilidade, com as qualidades e valores inerentes ao 
visiv́el de tal modo que seja sempre possiv́el (re)inventar. 

É a experiência que permite ao sujeito ter um ponto de vista teoŕico 
diferenciado. Suas análises terão a vivência suplementar de pensar a 
confrontac ̧ão pessoal e o processo de criac ̧ão. Consideramos que um dos 
elementos propiciatórios da expressão, artiśtica ou não, e ́a intencionalidade, 
ou seja, a possibilidade de vir a ser, a potência capaz, por meio do ato, de se 
transformar em ocorrência no mundo. Pensar a expressão que envolve a 
ocorrência ou a existência das imagens, pressupoẽs identificar as 
problemáticas que determinam os atos criativos e suas diretrizes 
conceituais, materiais ou poet́icas. 

Como um mapa a ser desvendado, as imagens convidam a buscar suas 
histórias, ouvir as vozes que emergem da visualidade que por vezes encanta 
e sensibiliza. O desbravamento dessa historicidade imagética foi o ponto de 
partida para as atividades iniciais do projeto, permitindo buscar e 
(re)conhecer a trajetória da fotografia, suas potencialidades e desafios ao 
longo dos tempos. 

A inserc ̧ão da fotografia no campo das imagens expressivas trouxe 
para a pauta de discussão a questão do ser artístico ou não, da imagem 
fotográfica. A princípio a fotografia sofreu severas crit́icas no que concerne a ̀
sua performance enquanto meio de produc ̧ão de imagens, em especial, de 
imagens artiśticas. A dificuldade de apreendê-las como uma possibilidade de 
criação imaget́ica, dadas à precariedade de seus modos de produc ̧ão, quanto 
aos materiais e à tećnica, impediram, por algum tempo, sua aceitação como 
um modo de produção artiśtica por excelência. Para Camargo (2013) a 
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imagem e ́sempre uma metáfora, quer seja do mundo, quer seja da alma, a 
partir dessa consideração passamos a problematizar os diferentes modos de 
compreendê-la.  

A imagem fotográfica é resultado de uma seŕie de elementos 
constitutivos, a partir dos fenômenos do mundo natural, transformados pela 
câmera em substa ̂ncias expressivas. Camargo (2013), afirma que estas 
substa ̂ncias dão conta, de um lado das caracteriśticas do mundo em que nos 
inserimos e, de outro, da cultura que desenvolvemos. Sendo a imagem 
fotográfica, uma construc ̧ão tećnica, originária de um aparelho, e ́ comum 
que as marcas do aparelho tambeḿ integrem a imagem e se constituam 
como elementos de expressão e designadores de sentido. 

Independente do tipo de imagem produzidas por estes aparelhos, 
sejam eles analoǵicos ou digitais, os paradigmas constituintes das imagens 
fotográficas são mantidos. Portanto, uma imagem fotográfica, seja ela 
analoǵica ou digital se manifesta como um texto visual caracteriśtico e 
determinado pelas mesmas influências: ot́icas ou quiḿicas, já que o aparato 
tecnoloǵico digital que a sustenta, tambeḿ sustenta seus paradigmas 
visuais. Desse modo a problematização acerca da relação arte e tecnologia 
também ganhou espaço nas ações do projeto. 

Pensamos a apreensão sensiv́el e externa da imagem, sua aparência, 
qualidades plásticas e seus modos constitutivos. Daí, emergiram uma série 
de categorias, com as quais precisamos lidar para pensar o ensaio 
fotográfico que viria a posteriori, a saber: aparência em relac ̧ão ao contexto 
natural ou cultural; Categoria em que pode ser enquadrada ou descrita; 
Qualidades sensiv́eis percebidas e/ou identificadas; Modo de revelação das 
qualidades sensiv́eis; Elementos constitutivos da imagem; Caracteriśticas  
assumidas pelos elementos plásticos; Qualidades sensiv́eis valorizadas; Niv́el 
de domínio tećnico, material ou expressivo; Recursos formais e tećnicos; 
Questoẽs suscitadas; Processos constitutivos revelados. 

Além das categorias, passamos à análise de imagens de diferentes 
períodos e contextos, para pensar: as conexoẽs e interpolac ̧oẽs entre a 
imagem, seu contexto natural e cultural, sua criação, existência e func ̧ão; 
Tema, assunto ou problemática; Relac ̧ão com o mundo natural; Periódo 
histoŕico; Lugar geográfico, aspectos et́nicos, traços culturais ou sociais; 
Caracteriśticas formais; Aspectos poéticos/plásticos; Diálogos possíveis; 
Valores pragmáticos, conceituais ou simboĺicos identificados na sua 
constituic ̧ão; Campo teoŕico de maior aproximação. 

Cada questão assume ou inspira um desenvolvimento temático 
proṕrio, com vistas a proporcionar uma análise completa de cada uma  das 
imagens produzidas e/ou apreciadas. Assim, consideramos que a análise 
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deve identificar e revelar as estrateǵias por meio das quais as imagens se 
manifestam e produzem sentido. Pensar a autoria e a encomenda, onde  ler 
ou entender imagens e ́ acessá-las por meio de suas qualidades sensiv́eis. 
Onde luminosidade, espacialidade e temporalidade são os elementos de 
significação mais diretos e ob́vios para sua compreensão. Esta possibilidade 
de compreensão e ́ da ordem do sensório, do perceptivo, chamada de 
perceptual.  

A abordagem perceptual reconhece os valores e qualidades sensiv́eis, 
acessadas por meio de suas caracteriśticas visuais, aqui entendidas como 
valores plásticos. Valores luminosos como intensidade (sombra e luz), 
freqüência (cor), textura (brilho, mate, aspereza, transparência, opacidade, 
reflexividade, etc.); valores espaciais como dimensão (tamanho, 
profundidade), direc ̧ão (orientac ̧ão, percurso) e valores temporais como 
ação (gestualidade, freqüência, repetic ̧ão). Estas informaçoẽs visuais são 
entendidas mediante as proposic ̧oẽs significativas que se revelam por meio 
de sua aparência, independente de considerarmos a presenc ̧a de elementos 
temáticos. 

Todas as abordagens fizeram fruir diferentes propostas de projetos, 
diferentes discursos visuais. O projeto Belas Belezas, contudo, foi o mais 
significativo, por carregar uma discursividade poética mais abrangente, 
evidenciando tensões e negociações muito presentes na 
contemporaneidade, seja no universo artístico, seja na vida cotidiana, onde 
a arte se faz presente. 

 
As Belas Belezas 

 
Mosaico fotográfico 1 – Belas Belezas 

 
Fonte: Mérily Nunes (2018) 
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Mosaico fotográfico 2 – Belas Belezas 

 
Fonte: Mérily Nunes (2018) 

 
Tudo o que discutimos até aqui, foi parâmetro para o ensaio 

fotográfico, os mosaicos, são resultado do processo que coloca em discussão 
as Belas Belezas, e toda a carga narrativa e discursiva de cada uma das 
imagens produzidas. 

O processo contou primeiro com o ensaio fotográfico realizado em 
campo e posteriormente com  manipulação digital das imagens. Cada uma 
das fotografias traduz diferentes histórias, a partir da apreciação visual 
própria, a variação de uso da cor foi sendo construída.  

Em seguida passamos à curadoria da exposição, elaboração dos textos 
e ficha técnica. O texto a seguir é resultado desse processo artístico visual 
que desencadeou uma exposição fotográfica, pensada a partir dos saberes 
desenvolvidos e de problematizações acerca do universo feminino em 
tempos de muita intolerância e desafetos.  

 
Mulheres lindas, ruivas, loiras, morenas, afrodescendentes, 
índias, mulatas, mestiças, uma mais linda que a outra. 
Menina, moça, idosa, madura, criança, musa,  
cada uma com sua personalidade. 
Trabalhadora, esposa, mãe, namorada, amiga, confidente, 
companheira, charmosa, elegante, criativa, determinada, 
persistente, modesta, todas diferentes. 
Cabelo rosa, loiro, vermelho, azul, verde, preto, roxo, curto,  
longo, casual, despojado, cheios de histórias. 
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Pele preta, branca, amarela, marrom, rosa, vermelha, parda,  
suas marcas, suas memórias. 
Estilo, moda, ousadia, tradição, hábito,  
do moderno ao contemporâneo, identidade. 
Mulheres, direitos, espaço, voz, respeito, criação,  
persistência, luta, conquistas, vocês são cheias de força. 
Emoção, felicidade, riso, choro, grito, ódio, estresse, medo,  
prazer, angústia, desespero, alívio, generosidade,  
acolhimento, parceria, criadoras de significados. 
Mulher cientista. 
Mulher inovadora. 
Mulher livre. 
Mulher. 
… 

O ser afetado, ou seja, o afeto, foi elemento marcante em toda a 
execução do trabalho. Pensando a multiplicidade de leituras, de narrativas e 
discursos que podem emergir da relação imagem/espectador.  

Múltiplos olhares são possíveis, constituindo relações de sentidos e 
significados na interação dos diferentes signos da imagem.  

 
Las prácticas interpretativas en los estudios de cultura visual 
defienden que el significado es dialógico. Este ≪sucede≫ más que 
existe a priori de la interpretación. El significado es el diálogo entre 
el espectador y el objeto, así corno entre distintos espectadores." 
(BAL, 2016, p. 50-51).  
 

Nosso desejo é que o diálogo espectador/fotografias aconteça de 
maneira significativa, pensando a potência da imagem, suas narrativas, 
denúncias, manifestações, consonâncias e dissonâncias com o meio onde 
vivemos e onde atuamos. Pensamos ainda em outras pesquisas, em textos 
futuros que continuem a debruçar-se nos processos de criação artística e 
embasamento teórico de produções visuais.  

Para nós a experiência é entendida como fundamental no 
aprendizado, compreendida como um processo de pesquisa, em que a 
investigação do mundo se faz principal objeto. A arte faz exatamente isso, 
promove espaços para experimentação, levantamento de hipóteses, 
desvencilhando-as e/ou criando outras novas, desbravando e ampliando 
caminhos.  

Cada etapa desenvolvida no projeto reforçou a ideia de que para 
conhecer é preciso permitir-se vivenciar. Propusemos portanto, contínuo 
compartilhamento de saberes e troca de experiências, construindo de 
maneira sensível, crítica e reflexiva o conhecimento. Como Camargo (2013), 
compreendemos que a experiência envolve a leitura, a prática e a reflexão, 
corrobora as iniciativas conjuntas. Cabe à leitura estabelecer relações com a 
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produção sociocultural a partir do que já é conhecido. O fazer, a prática, 
possibilita a apreensão da realidade com outros sentidos, a observação a 
partir de outras perspectivas que não aquelas que normatizam nosso olhar. 
Juntas, leitura e prática abrem caminhos para aprofundar a reflexão, para 
uma compreensão dos conteúdos e conceitos que nos cercam e alimentam 
de questionamentos o tempo todo e podem ser utilizados como 
instrumentos capazes de permitir a relação entre conhecimento 
desenvolvido por outras ciências e a arte, contribuindo para que o sujeito 
amplie sua atuação no espaço da cidadania.  

Acreditamos o projeto construiu um espaço de valorização dos 
sujeitos envolvidos, oferecendo acesso a recursos e elementos culturais 
relevantes para a sua cidadania. Através da interação com diversos materiais 
ampliamos as possibilidades de construção de saberes dos sujeitos, 
tornando-os conscientes do seu papel de cidadãos e consequentemente 
ativos nas construções sociais e culturais do entorno em que vivem.  

 
 Considerações possíveis 
 
O ensino médio proporcionou experiências artísticas que 

despertaram interesses profissionais e científicos resultando em projetos 
que articulam diferentes saberes que perpassam as artes visuais. Construir 
uma proposta investigativa e depois um processo de criação visual são 
marcas que ampliam as curiosidades exploratórias da imagética que nos 
cerca, que se constitui e que nos interpela, nos comunica, nos toca. O relato 
do projeto Belas Belezas pode ser lido também como uma denúncia do atual 
cenário político nacional, ele é evidência de que a resistência se faz na luta 
conceitual, argumentativa, visual e poética. Faz pensar nossos modos de ver, 
nossos modos de ser.  

Ao finalizar fica uma inquietação: o que pode ser discutido por meio 
das imagens da série Belas Belezas (2018)? Sendo as imagens provocadoras 
de significações e esse texto um exercício de análise, ainda há muito a ser 
problematizado e discutido a partir das imagens aqui utilizadas. Muitas 
variáveis não foram cautelosamente tratadas, como as convenções e os 
regimes de visualidade contidos nas relações sociais. Os marcadores sociais 
da diferença. As memórias e suas nuanças no tempo presente. A relação 
presente/passado e as várias camadas de leitura a partir das cores, das 
formas, das fotografias desta série, investida num sentido diferente daquele 
proposto neste texto. É nesse sentido, que muitas outras perguntas podem 
e devem ser feitas.  
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“A relação entre o que vemos e o que sabemos nunca fica 
estabelecida” e “o ato de ver que estabelece nosso lugar no mundo 
circundante” (Berger, 1999, p.09), nesse circuito as coisas que vemos são 
afetadas pelo que sabemos e acreditamos, mas elas também nos afetam. 
Pensar essa dinâmica, é pensar a multiplicidade das imagens, das leituras, as 
tensões, as aproximações, os distanciamentos e silenciamentos, a autoria e 
os códigos, os signos que brevemente enunciamos e desenvolvidos nessas 
páginas.  

Quais atravessamentos constituem as narrativas deste texto? Pensar 
mais e mais as imagens e suas mensagens pode nos ajudar a construir outros 
sentidos. Essa foi a tentativa. “As imagens não são as coisas que 
representam, elas servem das coisas para falar de outra coisa” (JOLY, 2012, 
p.26). Com e como as imagens, pensemos as Belas Belezas que fortalecem as 
pesquisas sobre a visualidade e sobre como usamos, dialogamos com as 
imagens. 
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De objeto ao sujeito que produz: o racismo e a 
(des)colonização por meio-dia de imagens 

 
Bruno BARRA DA SILVA (UEM)1 

Marcele AIRES FRANCESCHINI (UEM/UEL)2 
 

Resumo: Problematizar as relações raciais, a imagem do corpo negro e a 
violência presente no ideário racista e colonizador, vigentes no pensamento 
social brasileiro, através da tela de Pedro Peres - “Fascinação”, 1909; e suas 
relações com outros modos de fazer artístico, a exemplo do conto 
“Negrinha”, de Monteiro Lobato. Por outro lado, embora tais estruturas ainda 
estejam presentes na sociedade, há uma nova geração de artistas 
produzindo arte (imagens) afrocentradas, a fim de (afro)ntar o consagrado 
cânone eurocêntrico, e (des)colonizar este imaginário que, por muito, 
estereotipou a imagem do/a negro/a. Busca-se um movimento de 
valorização das raízes africanas, dispondo o corpo negro em primeiro plano. 
Discutir tais conflitos de produções e a (des)colonização, a partir de imagens, 
é também o objetivo aqui. Para tal adotamos Abdias do Nascimento, Lia 
Vainer Schucman, Franz Fanon, Nilma Lino Gomes entre outros/as. 
 
Palavras-chaves: imagens, racismo, descolonização.  
 

1. O corpo negro na arte, humano? 
 
Pensar os locais ocupados pelo corpo negro na arte ao longo da 

história, é um exercício que requer olhar crítico, haja vista que por muito 
tempo, e ainda hoje em algumas produções, o racismo é o fator 
determinante. Assim, importa desde já definir o conceito de “racismo” aqui 
aplicado. Utilizamo-nos do estudo de Campos (2017, p. 1-2), que trabalha 
com três vertentes: 1) a primeira delas “entende o racismo como um 
fenômeno enraizado em ideologias, doutrinas ou conjuntos de ideias que 
atribuem uma inferioridade natural a determinados grupos com origens ou 
marcas adstritas específicas”; 2) a segunda aborda uma “precedência causal 
e semântica às ações, atitudes, práticas ou comportamentos 
preconceituosos e/ou discriminatórios na reprodução do racismo”; 3) 

                                         
1 Aluno da graduação do curso de Letras (Português/ Única) da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM). 
2 Orientadora. Profa. Dra. do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias da UEM. 
Coautora do trabalho. Pós-Doutoranda em Estudos Literários (UEL/2019). 
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enquanto a terceira “vê que o racismo teria assumido características mais 
sistêmicas, institucionais ou estruturais nos dias atuais”.  

Compreendemos, aqui, a tríplice abordagem, especificamente 
relacionada a duas obras distintas: a tela “Fascinação” (1909) de Pero Peres e 
o conto “Negrinha”, de Monteiro Lobato, publicado em livro de título 
homônimo, em 1920. Abaixo, a tela: 

 

 
Fig. 1 – “Fascinação” Pedro Peres, 1909; óleo sobe madeira. Acervo da Pinacoteca de São Paulo. 

Fonte: http://pinacoteca.org.br/en/=fascinação, acessado em 12 abr. 2019. 

 
Na Pintura de Peres – homem branco, português, que viveu no Brasil 

e formou-se pela Academia Imperial de Belas Artes – é nítido como a boneca, 
um ser inanimado, revela-se representada com muito mais humanidade do 
que a menina, um ser vivo – porém negra. Percebe-se tal discrepância em 
todo conjunto da obra, a exemplo dea boneca branca estar sentada em uma 
cadeira, ao passo que a menina negra está de pé, escorada no vão da porta. 
Identifica-se, também, a contradição do cenário, tendo em vista que a sala 
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na qual se passa a cena é um espaço da elite, sobretudo pelo tapete colorido 
e pela cadeira, esculpida em madeira nobre. Toda a ambientação se dá aos 
moldes do ideal de beleza francesa (ANDRADE,2016). Aqui, é plausível o 
questionamentos: quem é autorizado(a) a se sentar em um espaço como 
este?   

Outro fator que confirma a discrepância da cena é a indumentária: a 
boneca está vestida com uma peça de nobres panos azuis, ostenta adereços 
na cabeça, conferindo-lhe elegância, e até mesmo usa sapatos. Já a menina 
negra está descalça, não exibe qualquer acessório e seu vestido é simples. O 
contraste entre as duas personagens estampadas na pintura é claro. O que 
mais choca na cena, entretanto, é o olhar. O olhar da menina negra em 
relação ao objeto, condicionado pelos valores que o projeto colonial incutiu 
na mente do brasileiro, é próximo do olhar de desejo em relação ao 
inacessível (SPIVAK, 2010). Daí a “fascinação” com o que é considerado bom, 
belo e ideal, digno de admiração – em outras palavras, o modelo europeu. 
Fanon, em seu notório Pele negra, máscaras brancas(escrito originalmente na 
década de 1950, como tese de Doutorado), repete o pensamento do escritor 
negro René Maran: “O(s) europeu(s), em geral [...], não satisfeitos em ignorar 
o preto de suas colônias, desconhecem aquele que formaram segundo a 
própria imagem” (2008, p. 70). 

Schucman, em tese apresentada ao Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (USP/2012), intitulado “Entre o “encardido”, o 
“branco” e o “branquíssimo”: Raça, hierarquia e poder na construção da 
branquitude paulistana”, discute a questão de branquitude não apenas no 
âmbito de São Paulo, mas nacional e internacionalmente: 

 
O fato de os estudos sobre branquitude se formarem como um 
campo de estudo transnacional e de intercâmbio entre ex-colônias 
e colonizadores corresponde à cadeia de fatos históricos que 
começa com o projeto moderno de colonização, que desencadeou 
a escravidão, o tráfico de africanos para o Novo Mundo, a 
colonização, as formações e construções de novas nações e 
nacionalidades em toda a América e a colonização da África. 
Portanto, é nestes processos históricos que a branquitude começa 
a ser construída como um constructo ideológico de poder, em que 
os brancos tomam sua identidade racial como norma e padrão, e 
dessa forma outros grupos aparecem ora como margem, ora como 
desviantes, ora como inferiores. Neste sentido, é importante pensar 
que as culturas nacionais e as identidades brancas e não brancas 
têm sido historicamente criadas, recriadas, significadas e 
redefinidas através das trocas circulares de símbolos, ideias e 
populações entre a África a Europa e as Américas, e assim este 
campo de estudo também aparece como trocas de pesquisas e 
ideias entre estes continentes (SCHUCMAN, 2012, p. 17). 
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Nesse sentido, é válido pensar o conceito de “branquitude”, uma vez 

que se trata de “relação assimétrica de poder e violência, que é o racismo”, 
como pondera Navasconi (2018): 

 
Poderíamos listar uma série de possibilidades e características 
referentes à posição que ser branco possui no contexto brasileiro, 
afinal ser branco, no Brasil, corresponde, automaticamente, ao 
direito de humanidade, isto é, direito de ser reconhecido em sua 
plenitude, direito de ter voz mesmo que essa pessoa se encontre 
nas piores situações e condições sociais. Nesse sentido, ser branco 
diz respeito aos acessos e aos recursos materiais e simbólicos 
gerados, inicialmente, pelo colonialismo e pelo imperialismo e 
quese mantiveram presentes até os dias de hoje (NAVASCONI, 
2018, p. 81). 
 

Acrescentamos o fato de que a violência exercida é também 
psicológica, uma vez que tal construção se dá pela “demonização” de tudo 
que faz parte da negritude, e da própria negação do negro como sujeito: 

 
O mundo colonial é maniqueísta. […]. O nativo é declarado 
insensível à ética; ele representa não apenas a ausência de valores, 
mas também a negação dos valores. Ele é, ousemos admitir, o 
inimigo dos valores, e, neste sentido, é absolutamente demoníaco. 
Ele é o elemento corrosivo, destruindo tudo que se acerca dele; é o 
elemento deformador […]; ele é o depositário dos poderes malignos 
(FANON, 2008, p. 40). 
 

A respeito do conto de Monteiro Lobato, é explícita a violência sofrida 
por negrinha. Eis a seleção de dois trechos: 

 
As meninas admiraram-se daquilo.  
— Nunca viu boneca?  
— Boneca? — repetiu Negrinha.  
— Chama-se Boneca? 
Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade.  
— Como é boba! — disseram. — E você como se chama?  
— Negrinha.  
As meninas novamente torceram-se de riso; mas vendo que o 
êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a 
boneca:  
— Pegue!  
Negrinha olhou para os lados, ressabiada, como coração aos 
pinotes. Que ventura, santo Deus! Seria possível? Depois pegou a 
boneca. E muito sem jeito, como quem pega o Senhor menino, 
sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de 
olhos para a porta. Fora de si, literalmente.. . era como se penetrara 



 

65 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

no céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse 
vindo adormecer ao colo.  
 

* * * * 
 
Brincara ao sol, no jardim. Brincara!  Acalentara, dias seguidos, a 
linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os 
olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação. 
Desabrochara-se de alma. Morreu na esteirinha rota, abandonada 
de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém 
morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas 
louras, de olhos azuis. E de anjos... E bonecas e anjos remoinhavam-
lhe em torno, numa farândola do céu. Sentia-se agarrada por 
aquelas mãozinhas de louça — abraçada, rodopiada. Veio a tontura; 
uma névoa envolveu tudo. E tudo regirou em seguida, 
confusamente, num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e 
pela última vez o cuco lhe apareceu de boca aberta.  
Mas, imóvel, sem rufar as asas.  
Foi-se apagando. O vermelho da goela desmaiou...  
E tudo se esvaiu em trevas.  
Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela 
carnezinha de terceira — uma miséria, trinta quilos mal pesados...  
E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma 
cômica, na memória das meninas ricas.  
— “Lembras-te daquela bobinha da titia, que nunca vira boneca?”  
Outra de saudade, no nó dos dedos de dona Inácia.  
— “Como era boa para um cocre!...”. 
(Trechos de LOBATO, 2009, p. 12-14) 

 
É nítida a violência aplicada ao corpo infantil negro: “– Como era boa 

para um cocre!...” (LOBATO, 2009. p. 14) – diga-se de passagem, não apenas 
nos trechos ressaltados, mas ao longo do texto. Agressões físicas e 
psicológicas marcam a trama, sendo ressaltada a indiferença social com 
relação à pequena: “[...] vala comum. A terra papou com indiferença aquela 
carnezinha de terceira” (id.). Tal indiferença é sobretudo evidenciada porque 
o narrador informa que Negrinha, a protagonista rechaçada, é filha de uma 
escrava da casa, morta há algum tempo. Assim, ainda que os tempos sejam 
de Abolição e Ventre Livre, a menina é tratada como um sobra, um fardo à 
latifundiária escravocrata.  

De fato, os dois excertos foram selecionados justamente porque 
representam a violência que incide não apenas sobre o corpo, mas sobre a 
mente – a subjetividade. No primeiro trecho é possível notar que a boneca, 
um objeto destinado ao lazer, à diversão e à brincadeira não faz parte do 
universo de Negrinha – apenas das crianças brancas: “– Nunca viu boneca? / 
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– Boneca? – repetiu Negrinha. / – Chama-se Boneca? / Riram-se as fidalgas de 
tanta ingenuidade. / – Como é boba! – disseram” (id.). 

Percebe-se que tela e texto confluem suas mensagens. O modo como 
o corpo negro aparece ambos no texto e na pintura – como um objeto 
disponível às forças dominantes –, já no século XX, após a Abolição formal da 
escravatura, é o modo como este corpo será representado na arte até os dias 
de hoje, confirmando a terceira abordagem de Campos (2017, p. 2).   

Proença Filho, em “A trajetória do negro na literatura brasileira”, 
afirma: “[...] na sua trajetória, no discurso literário nacional, dois 
posicionamentos: a condição negra como objeto, numa visão distanciada, e 
o negro como sujeito, numa atitude compromissada”(PROENÇA FILHO,2004).  

No que diz respeito ao olhar colonizado sobre os negros, Abdias 
Nascimento, em O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo 
mascarado (1978), observa:  

 
É constrangedor envolver aspectos tão ignóbeis do nosso passado 
histórico. Mas os negros brasileiros precisam rever constantemente 
fatos como este de dar a vida nas guerras de um país que não os 
reconhecia como ser humano e que, até os dias presentes, os 
mantem como cidadãos de segunda classe... Tudo era de origem 
europeia, como agora quase tudo vem dos Estados Unidos. O País 
obtivera em 1822 uma independência apenas formal, 
permanecendo sua economia, sua mentalidade e sua cultura, 
dependentes e          colonizados. Gravitávamos espiritualmente em 
torno da metrópole – a         Europa, obrigatoriamente ponto de 
referências, sobretudo no que se referia às ideias, padrões de 
julgamento estético, e atividades científicas de qualquer ramo. Foi 
natural que de lá chegassem ao Brasil os conceitos racistas do ideal 
ariano (NASCIMENTO, 1978, p. 66-67). 
 

2. Paralelos imagéticos 
 

A imagem a seguir, capturada em Recife (1860), está no segundo 
volume de A história da vida privada no Brasil: a corte e a modernidade 
nacional (1998), de Luiz Felipe Alencastro. Constam na narrativa da foto uma 
mucama, ladeada por um menino branco: 
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Fig. 2 - Mucama e menino  

Fonte: https://www.geledes.org.br/quase-todo-o-brasil-cabe-nessa-foto/, em 12 abr. 2019. 
 

Uma análise histórico-crítica desta imagem implica mostrar a função                 
destinada ao corpo negro: a de servir. Aqui, uma ama de leite. Alencastro, em 
seu livro, analisa o contexto da imagem:  

 
Talvez por sugestão do fotógrafo, talvez porque tivesse ficado 
cansado na expectativa da foto, o menino inclinou-se e apoiou-se 
na ama. Segurou-a com as duas mãozinhas. Conhecia bem o cheiro 
dela, sua pele, seu calor. Fora no vulto da ama, ao lado do berço ou 
colado a ele nas horas diurnas e noturnas da amamentação, que os 
seus olhos de bebê haviam se fixado e começado a enxergar o 
mundo. Por isso ele invadiu o espaço dela: ela era coisa sua, por 
amor e por direito de propriedade. O olhar do menino voa no 
devaneio da inocência e das coisas postas em seu devido lugar. Ela, 
ao contrário, não se moveu. Presa à imagem que os senhores 
queriam fixar, aos gestos codificados de seu estatuto. Sua mão 
direita, ao lado do menino, está fechada no centro da foto, na altura 
do ventre, de onde nascera outra criança, da idade daquela. 
Manteve o corpo ereto, e do lado esquerdo, onde não se fazia sentir 
o peso do menino, seu colo, seu pescoço, seu braço escaparam da 
roupa que não era dela, impuseram à composição da foto a 
presença incontida de seu corpo, de sua nudez, de seu ser sozinho, 
da sua liberdade. O mistério dessa foto feita há 130 anos chega até 
nós. A imagem de uma união paradoxal mas admitida. Uma união 
fundada no amor presente e na violência pregressa. A violência que 
fendeu a alma da escrava, abrindo o espaço afetivo que está sendo 
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invadido pelo filho do senhor. Quase todo o Brasil cabe nessa foto 
(ALENCASTRO, 1998, p. 439-440). 
 

 
Emprestando a identificação de Alencastro, pensamos que “quase 

todo o Brasil”, infelizmente também “cabe” na pintura de Peres. Assim, diante 
do exposto, há o lugar de exposição do sujeito negro, subalterno aos 
desígnios do outro, como também o lugar do negro, ou do artista negro e 
suas representações. Assim que damos prosseguimento a dois subtítulos:  

 
3. Negro(a), artista?  
 
Na contextualização do período da escravidão, já existiam artistas 

negros reproduzindo seus olhares, como é o caso de Estevão Silva (Rio de 
Janeiro, 1844 - 1891), primeiro homem negro ase formar na Academia 
Imperial de Belas Artes (AIBA). Todavia, ainda que fosse o primeiro, Silva não 
se debruçou em retratar e pintar a vida de pessoas negras. Muito pelo 
contrário: boa parte de sua produção é focada na temática “natureza-morta”.  

Não obstante, ainda que não fizesse uma arte “engajada”, era um 
corpo negro produzindo. Curiosamente, durante a pesquisa à produção 
deste estudo, Estevão Silva nos era um nome desconhecido, apesar de um 
artista da AIBA. Seu nome e sua obra não constam nos livros didáticos, e a 
seu respeito, raramente se fala nas escolas brasileiras. Aqui, particularmente 
entendemos o apagamento de seu nome comoresultado da lógica 
colonialista: 

 
A esses processos, denominamos epistemicídio (Santos, 2007 
Carneiro, 2005). Episteme nos remete à ideia de conhecimento ou 
estudo do conhecimento. Por sua vez, cídio exprime a ideia de 
morte ou extermínio. Logo, epistemicídio pode ser entendido como 
assassinato do conhecimento de algo. Mas que algo seria esse que 
está sujeito ao epistemicídio? Pode-se pensar que aqueles/as que 
apresentavam modos de ser, costumes e fenótipos diferentes 
daqueles partilhados pelos europeus [...] (NAVASCONI, 2018 apud 
SANTOS, 2007 & CARNEIRO, 2005). 

 
Nesse sentido, a produção de outros artistas negro(as) como Arthur 

Timótheo, Benedito José de Andrade, Emanuel Zamor, Firmino Monteiro, 
Horácio Hora, entre outros da pintura, é também desconhecida. Não apenas 
na pintura, porém nos mais variados campos da arte e do conhecimento. O 
mesmo se dá na literatura: quando se pergunta qual o primeiro romance 
publicado por uma mulher, no Brasil, raríssimos são os que respondem: 
Úrsula (1859), da escritora, jornalista, musicista e professora negra 
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maranhense Maria Firmina dos Reis. Tal epistemicídio ocorre, muitas vezes, 
como tentativa de deslegitimar a produção de homens e mulheres negras.  

 
4. Negro, artista! 
 
A este ponto começamos a pensar a produção de artistas negros(as), 

e imagens que retratam o corpo negro não mais como objeto a ser 
reproduzido, mas como sujeito que também produz. Este é o caso de Heitor 
dos Prazeres, que além de pintor foi também sambista, compondo com 
grandes nomes como Cartola. Com cores fortes, pintou o Carnaval, o samba, 
a favela, ou seja, criou ele uma mítica particular da vida do negro brasileiro. 
Nas telas a seguir percebe-se a presença de instrumentos que fazem parte 
da cultura afro-brasileira, como o pandeiro e a bandeira – que remetem ao 
Carnaval e se cruzam com os estandartes do Maracatu, da Folia de Reis e da 
Congadas (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2019; AIRES FRANCESCHINI, 
2003).  
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Fig. 3e 4 – “Carnaval” e “Pierrôs e Foliões”, do artista negro Heitor dos Prazeres 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10428/heitor-dos-prazeres, em 12 abr. 2019. 

 

Embora vozes como a de Estevão Silva foram e são silenciadas, há 
resistência por meio da arte. Em 1968, quando Abdias do Nascimento foi 
para os Estados Unidos estudar (retornando ao Brasil somente uma década 
depois), a pintura tornou-se uma atividade significativa ao artista. Nesse viés, 
autoproclamava-se “pintor de arte negra”. Nos EUA3, suas obras foram 
dedicadas aos orixás e de outros ícones da cultura religiosa africana no 
Brasil: 

 

 
Fig. 5e 6 – “Oxum em êxtase” e “Padê de Exu”, de Abdias do Nascimento 

Fonte: http://blogdoacra.blogspot.com/2011/09/, em 12 abr. 2019 
 

Não demoraria para que suas criações fossem expostas em 
instituições, todavia, “suas telas quase não frequentaram o circuito 
tradicional de museus e galerias de arte” (JAREMTCHUK 2018). No Brasil, eis 
a realidade de décadas passadas: 

 
A questão sobre a participação dos negros na formação das artes 
visuais brasileiras já havia sido sugerida para as comemorações em 

                                         
3 Não apenas nos EUA, mas ao longo de sua vida artística, Abdias do Nascimento se dedicou 
a retratar a cultura africana e suas marcas no Brasil. 
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1954 do IV Centenário da Cidade de São Paulo, quando Abdias 
enviou ao comitê organizador uma proposta de construção de um 
Pavilhão para a Arte Negra que envolvesse diversos âmbitos da 
expressão criativa [...]Como se sabe, esse projeto para a Bienal não 
foi levado adiante e tampouco angariou qualquer apoio ou 
provocou debates nos meios artísticos e intelectuais da época 
(JAREMTCHUK 2018). 

 

Outro exemplo é o artista plástico Wilson Tibério, que também fez 
parte da raríssima condição de artista negro a ingressar na Academia 
Imperial de Belas Artes. Ao contrário de Estevão Silva, não se manteve preso 
à “natureza-morta”, retratando o Candomblé, o homem negro, além de 
outros tópicos relevantes à cultura afro-brasileira: 

 

 
Fig. 7 e 8 – “Cena de Candomblé”(grafite e aquarela s/papel) e “Autorretrato” (óleo s/tela). 

Fonte: Acervo Artístico da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da UFRGS. 
 

Note-se que a primeira imagem traduz uma cena de Candomblé, 
enquanto a segunda reproduz o cenário de um pintor classicista, porém 
negro. A metalinguagem da segunda imagem é clara: a deusa, ninfa, segue 
os padrões clássicos, porém no pintor protagonista da tela: seu autorretrato 
em nada tenta esconder sua origem. O gaúcho fez parte do movimento 
Négritude quando estudou na França, em 1947, daí sua luta para que o 
espelho fosse o negro. 

Hoje, há uma incontável imanência dos artistas negros, sobretudo os 
que realizam a “arte de rua”, que inclui “as expressões artísticas 
desvinculadas do interesse comercial” e que “não encontram formas de 
divulgação e reconhecimento, sendo, cada vez mais, ignoradas pela mídia, 
tornando-se desvalorizadas” (FERREIRA, KOPANAPIS, 2015). As autoras 
seguem a definição do termo: “Diante desta ausência de possibilidades para 
que possam imergir, essas formas de manifestações artísticas e populares 
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utilizam as ruas como espaço para se expressarem. O espaço é palco das 
relações sociais e da materialidade [...]” (id.). Esse é o caso de Ana Maria Sena, 
que faz pinturas em tela, madeira, ilustrações e também pinturas digitais, 
retratando-as em cenas comuns do dia a dia: 

 

 
Fig. 9 – “Elza Soares” 

Fonte: https://projetocuradoria.com/ana-maria-sena/, acesso em 15 abr. 2019. 
 

Particularmente, no final dos anos 60 e início dos 70, a arte sai das 
galerias e museus para encontrar novos lugares de representação. A rua, o 
espaço público aceita o diálogo entre o artista e o receptor de sua 
mensagem. Nesta esfera, os lugar coletivo passa a ser encarado também 
como elemento caracterizador da obra. Entendemos que arte extrapola as 
paredes de museus, sem que esse fator reduza os artistas a simples 
“artesãos”. Esse é o caso do fotógrafo Roger Cipó, que preza pelas imagens 
mí(s)ticas da cultura negra, a exemplo de “aFÉto”: 

 
Fig. 10 e 11– O amor entre os orixás e os homens 

Fonte: Fonte: https://projetocuradoria.com/ana-maria-sena/, acesso em 15 abr. 2019. 
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A série, sobre o amor entre os orixás e os fiéis, vinga como se da retina 
de sua máquina, Cipó captasse a união entre o humano e o sagrado. O 
fotógrafo parece validar o que Abdias já discutia na década de 1960: as 
aculturações e submissões da cultura negra diante da cultura erudita 
europeia, criticando a hierarquização dos objetos de arte e dos artistas 
(NASCIMENTO, 1978). 

Certamente, Cipó não é o primeiro a retratar a cultura negra e os 
movimentos dos orixás. Na segunda metade da década de 1940, bem como 
em 1950, o francês Pierre Verger documentou, com sua Rolleiflex, os 
trabalhadores de Salvador. Não demorou para que começasse a frequentar 
terreiros, sobretudo o Axé Opô Afonjá, da Mãe Senhora. Lá também 
fotografava os rituais e as pessoas em transe. Tornou-se “fatumbi”. 

No entanto, por mais que seja notória a presença de Verger na 
divulgação da cultura afro-brasileira – mais especificamente, na Bahia –, o 
etnógrafo não é negro. E aqui, dispomo-nos a registrar apenas artistas 
negros, como a fotografia documental de Lázaro Roberto dos Santos. Ao lado 
de Raimundo Monteiro e Aldemar Marquês, criou o Grupo Zumbi, um dos 
maiores acervos acerca do Movimento Negro, sobretudo em Salvador, entre 
1978 a 2013. Inclusive, os arquivos, guardados de modo improvisado na casa 
de Lázaro, correm o risco de deterioração. Eis uma mostra de seu importante 
trabalho documental, a exemplo do discurso de Mandela na Praça Castro 
Alves, em 1991: 
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Fig. 12, 13 e 14 – Imagens do cotidiano: o valor documental da fotografia de Lázaro Roberto 

Fonte: https://www.vice.com/pt_br/article/zmdzz8/o-fotografo-baiano-que-documenta-a-historia-
afro-brasileira-ha-40-anos/, acesso em 15 abr. 2019 

 
Em entrevista à revista Noize, Roberto Lázaro explica: 

 
Sou um fotógrafo que trabalha muito a questão da estética negra 
da Bahia. As pessoas aqui tinham vergonha de assumir seu cabelo, 
sua roupa. Eu sou de uma época em que a gente era obrigado a 
alisar o cabelo, hoje em dia, fruto do movimento negro, vejo uma 
meninada com muito mais liberdade de se expressar e de assumir 
sua negritude. O movimento da consciência negra aqui é muito 
grande e acho que a fotografia, como veículo de imagem, em que 
as pessoas possam se reconhecer e se enxergar, é muito 
importante. Principalmente para um negro conhecer a sua história. 
A história do movimento negro [de Salvador], desde a primeira 
marcha, tá aqui no meu acervo (apud NOIZE, 12 nov. 2018). 
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Mas não só a fotografia, como a arte do grafite toma as ruas. Os 

grafiteiros Zeh Palito e Criola seguem o mesmo processo de resgate 
ancestral: ao passo que o primeiro dialoga com a mitologia negra, a segunda 
foca na mulher negra: 

 

 

 
Fig. 15 e 16– Trabalhos de Zeh Palito e Criola, respectivamente. 

Fonte:https://streetartbrasil.wordpress.com/2016/04/04/2-artistas-negros-que-retratam-o-negro, 
acesso em 15 abr. 2019. 

 
O grafite irradia sua força urbana, ressignificando o espaço coletivo e 

a realidade social. Canclini assim o constitui: “É um modo marginal 
desinstitucionalizado, efêmero, de assumir as novas relações entre o privado 
e o público, entre a vida cotidiana e a política” (1997, p. 339). Justamente por 
seu caráter de manifesto, eis um bom modo de se trabalhar, nas escolas, 
com o discurso social das obras – seja esse discurso revelado em forma 
textual e/ou imagética, como objetivamos demonstrar: 
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Este é um campo propício para o trabalho transdisciplinar, pois, 
assim como é um debate sobre as demandas sociais materiais, 
sobre a produção capitalista das cidades, no que concerne ao 
caráter econômico, social e político, é também uma questão 
comunicacional e cultural, que permite compreender a arte urbana 
como uma manifestação crítica e política de alguns grupos perante 
a realidade social que vivenciam (FERREIRA, KOPANAPIS, 2015, p. 
82).  

 

O apego à realidade social é bastante forte, senão o discurso principal 
da arte negra. O racismo é sustentado, sobretudo, por marcadores sociais, 
que, fomentados por teorias naturalistas de fins do século XIX e início de XX, 
ainda insistem em permanecer no Brasil atual. Por isso, cada vez mais se faz 
urgente propagar o nome de artistas negros(as) brasileiros(as), 
comprometidos(as) com uma arte engajada, como é o caso de Rosana 
Paulino, Emanoel Araújo, Nathália Ferreira, Waldomiro de Deus, João Alves, 
Sérgio Vidal, além de uma série de artistas de rua, e na era da cultura digital, 
perfis brasileiros e gringos como: @projetoidentidade e @honeiee.  

 

5. Possíveis práticas na educação  
 

Diante do exposto, acreditamos que a escola, como espaço de 
educação, é um centro importante onde pairam questões relativas ao 
racismo. E elas precisam ser discutidas – com responsabilidade. É função dos 
professores, de quaisquer disciplinas, mostrar a riqueza da cultura afro-
brasileira e o papel de sujeito ativo na construção intelectual, política, social 
e artística do país: 

 
Cabe ao educador e à educadora compreender como os diferentes 
povos, ao longo da história, classificaram a si mesmos e aos outros, 
como certas classificações foram hierarquizadas no contexto do 
racismo e como este fenômeno interfere na construção da 
autoestima e impede a construção de uma escola democrática. É 
também tarefa do educador e da educadora entender o conjunto 
de representações sobre o negro existente na sociedade e na 
escola, e enfatizar as representações positivas construídas 
politicamente pelos movimentos negros e pela comunidade negra. 
A discussão sobre a cultura negra poderá nos ajudar nessa tarefa 
(GOMES, 2003, p. 77). 
 

No entanto, não basta o relato ou a simples exposição. Gomes 
continua seu pensamento, admitindo:  
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Mas isso requer um posicionamento. Implica a construção de 
práticas pedagógicas de combate à discriminação racial, um 
rompimento com a "naturalização" das diferenças étnico/raciais, 
pois esta sempre desliza para o racismo biológico e acaba por 
reforçar o mito da democracia racial. Uma alternativa para a 
construção de práticas pedagógicas que se posicionem contra a 
discriminação racial é a compreensão, a divulgação e o trabalho 
educativo que destaca a radicalidade da cultura negra. Essa é uma 
tarefa tanto dos cursos de formação de professores quanto dos 
profissionais e pesquisadores/as que já estão na prática (GOMES, 
2003, p. 78). 
 

É fundamental que os alunos(as) tenham acesso a grandes artistas 
negros, como é o caso de Estevão Silva, ou ainda de Wilson Tibério – nomes 
já citados aqui. Veja-se o caso da polêmica das novas imagens reproduzidas 
de um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis. A ação 
“Machado de Assis Real”, criada recentemente pela Faculdade Zumbi dos 
Palmares, pede para que a real imagem do romancista seja inserida no lugar 
da errônea, esbranquiçada:  

 

 
Fig. 17 e 18– A imagem esbranquiçada e a real, negra, de Machado de Assis. 

Fonte: http://www.zumbidospalmares.edu.br/macho-de-assis-real/, acesso em 01 mai.  2019.  
 

O site da campanha (http://www.zumbidospalmares.edu.br/macho-
de-assis-real/) disponibiliza a nova imagem, em diversas dimensões. Eis o 
texto de campanha, na íntegra: 

 
Machado de Assis. O maior nome da história da literatura brasileira. 
Jornalista, contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo. E o que 
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poucos sabem: negro. O racismo no Brasil escondeu quem ele era 
por séculos. 
Sua foto oficial, reproduzida até hoje, muda a cor da sua pele, 
distorce seus traços e rejeita sua verdadeira origem. Machado de 
Assis foi embranquecido para ser reconhecido. Infelizmente. 
Um absurdo que mancha a história do país. Uma injustiça que fere 
a comunidade negra. Já passou da hora de esse erro ser corrigido. 
No mês do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, finalmente, 
será. Uma foto do Machado de Assis real está disponível aqui no 
site, para ser colada sobre a foto antiga, preconceituosa. 
Uma errata histórica feita para impedir que o racismo na literatura 
seja perpetuado. Para encorajar novos escritores negros. Para dar 
a chance de a sociedade se retratar com o maior autor do Brasil. E 
para que todas as gerações reconheçam a pessoa genial e negra 
que ele foi. 
Que cada estante deste país possa ter um livro de Machado de Assis 
corrigido. A história agradece (FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES, 
2019). 

 

O debate se faz essencial, sobretudo porque como já observado por 
Gomes (2003, p. 78), demanda-se do docente um “posicionamento”. E não 
existe posicionamento que possa se sobressair à ética, em especial no caso 
de professores, pois como demandam tópicos do artigo quinto, do Capítulo 
II, “Dos Preceitos Éticos Específicos” da Lei Complementar 7 (22 dez. 1976), 
que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público de Ensino de 1° e 2° graus:  

 
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da 
dignidade pessoal; 
II - exercer o cargo, encargo ou comissão, com autoridade, eficácia, 
zelo e probidade; 
III - ser absolutamente imparcial e justo; 
IV - zelar pelo aprimoramento moral e intelectual próprio e do 
educando; 
V - respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana; 
VII - abster-se de atos incompatíveis com a dignidade profissional. 
(GOVERNO DO PARANÁ, publicado no Diário Oficial em 13 jan. 1977).  

 
Outro fator que exige o comprometimento do docente com a 

divulgação, inserção e discussão sobre a cultura africana no Brasil está 
disposta na Lei 10.639/03, a garantirno artigo 26-A que “nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. A Lei 
dispõe também, no parágrafo 2o: “Os conteúdos referentes à História e 
Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
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escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras” (BRASIL, 2013).  

Entretanto, ainda que a lei torne “obrigatório o ensino” relacionado à 
cultura afro-brasileira, pouco se vê de representação em termos de equidade 
nas instâncias de construção do saber, substancialmente pelo fato de que 
distintos levantamentos demonstram a permanência de desigualdades 
acentuadas entre pessoas brancas e negras (pretas e pardas) no país. Assim, 
professores e pesquisadores exercem importante papel no processo de 
divulgação e ensino da cultura africana no país. A elaboração de temáticas, 
amparadas por recortes históricos, culturais, artísticos e literários entre a 
África e o Brasil é essencial aos alunos(as), não apenas para que conheçam a 
história do país, mas PARA que conheçam sua própria história.  

 
Considerações finais 
Identificamos que há violência e objetificação em imagens que 

representam o sujeito negro e a sua história – como na tela “Fascinação”, de 
Pedro Peres (1909) e nas fotografias esbranquiçadas que representam 
Machado de Assis – escritor negro. Ambos o embranquiçamento e o 
epistemicídio do negro no Brasil são projetos de inúmeras forças no país, 
assim que o professor se torna ferramenta essencial nessa luta. 

Embora avanços tenham ocorrido no que tange à representação do 
artista, do intelectual e da presença negra, em geral, na construção da nação 
brasileira, a produção de artistas negros(as) ainda ocupa uma dimensão 
pequena nos livros didáticos e na imprensa, diante da riqueza de sua 
manifestação. Retratar as festividades, as religiões, a arte e a cultura afro-
brasileira; denunciar o racismo; debater questões acerca da inserção do 
negro na história brasileira são apenas alguns dos objetivos a serem 
tomados como temáticas essenciais aos educadores. 
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Por uma Geografia visual: entre imagens e 
 representações do espaço 

 
Luciana de Mello BATTINI (UEL)1 

Luana de Azevedo ALMEIDA (UEL)2   
 

O presente artigo traz a discussão das relações entre a difusão do 
conhecimento geográfico e o uso pedagógico de imagens. Surge a indagação: 
a geografia é uma disciplina caracterizada pelo visual? Sabe-se que a 
geografia sempre trabalhou com imagens e representações, no entanto, 
como essas representações auxiliam na compreensão do espaço geográfico? 
Aplicando esses elementos em sala de aula o professor pode estimular a 
leitura de imagens sem passar uma verdade absoluta, fomentando a 
interpretação dos alunos acerca das realidades geográficas. Por meio da 
pesquisa-ação, buscou-se compreender a experiência adquirida numa 
oficina aplicada ao sexto ano do colégio Marista de Londrina com o intuito 
de deixar livre a interpretação de fotos através da confecção de desenhos. A 
oficina apresentou fotografias do município de Londrina em diferentes 
épocas pela qual os alunos compararam as fotos para compreender as 
mudanças no espaço geográfico e por meio de desenhos demonstraram as 
suas interpretações e narrativas próprias acerca dos espaços imaginados.  
 
Palavras- chave: Desenho, Imaginação geográfica, Oficina Pedagógica. 

 
Introdução  
 
O uso das imagens na produção de conteúdos pedagógicos 

potencializa a construção do conhecimento geográfico numa perspectiva 
crítica. A Geografia tem características voltadas ao visual, portanto, apropria-
se de imagens para a disseminação de informações de interesse geográfico 
com vistas à reflexão e a formação do pensamento autônomo. No entanto, 
questões vem sendo formuladas no sentido de compreender até que ponto 
o reconhecimento do uso de imagens reverberam em reflexões sobre a sua 
representação na disciplina de Geografia.  

                                         
1  Bolsista do PET do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina/UEL. E-mail: 
lucibattini@gmail.com. 
2 Bolsista do PET do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina/UEL. E-mail: 
luana.azevedoalm@gmail.com 
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O “visual” entende-se como objeto de estudo, e não apenas como meio 
para alcançar outros objetivos - uma forma de representação, feita através 
de critérios específicos. Tais critérios são pré-estabelecidos, de acordo com 
o público a serem direcionados. Em sala de aula, a linguagem imagética torna 
o conhecimento amplo, caracterizando espaços geográficos a partir do 
reconhecimento real do que é apresentado.  

A reação a uma imagem depende não apenas de fatos, mas, de 
experiências e percepções individuais do leitor que, acaba por reconstruir o 
espaço. A utilização de slides em sala de aula, como exemplifica Rose (2003), 
é de grande importância, pois traz múltiplas interpretações que, mesmo 
crianças, podem obter sobre uma mesma imagem. A difusão de ideias acaba, 
por sua vez, trazendo uma interpretação do grupo.  

Neste artigo, tendo o público adolescente como receptor dessas 
atividades, os alunos do sexto ano, do Colégio Marista de Londrina, 
participaram de duas oficinas pedagógicas para livre interpretação de 
fotografias que lhes foram apresentadas. Por meio desta, buscou-se 
compreender a experiência adquirida pelos alunos através da confecção de 
desenhos e de um álbum de fotografias. A apropriação dessas imagens 
acentua sua forma interpretativa.   

Com o intuito de apresentar fotografias do município de Londrina em 
diferentes épocas, a oficina trouxe a proposta de comparação das fotos a fim 
de que os alunos compreendessem as mudanças ocorridas no espaço 
geográfico. Após sua interpretação, foram feitos desenhos com narrativas 
próprias de cada um, em seguida foi elaborado um álbum com fotos e 
desenhos.  O imaginário dos alunos trouxe à tona diferentes interpretações 
referentes ao espaço geográfico e a forma como funciona.  

O principal objetivo desse artigo é discutir de que forma a imagem 
pode influenciar na dinâmica de ensino de Geografia, colocando como eixos 
a imagem e a educação. A influência de fatores externos ao espaço é de suma 
importância, pois dão identidade ao que conhecemos. Logo após analisar as 
imagens/fotografias da nossa cidade, foi possível identificar os componentes 
visuais por realidades diferentes dos alunos do Colégio Marista. 

Dentre todos os aspectos apresentados, foi possível obter uma 
dinâmica de acordo com o que foi proposto aos estudantes. Ao desenharem 
as imagens, os alunos puderam apresentar aquilo que lhes foi vivenciado, 
mesmo de maneira simples. Contudo, pode-se observar a relação entre ser 
e espaço, a reprodução no meio artístico para o desenvolvimento da 
produção de conteúdos pedagógicos essencialmente visuais.  
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As imagens e o discurso geográfico: construindo novos caminhos 
para a Geografia  

 
 Os modos de apropriação das imagens na difusão do conhecimento 

geográfico podem ser objetos relevantes para se discutir a história e a 
institucionalização deste saber. A partir disso surge o questionamento: a 
Geografia é caracterizada por ser uma disciplina visual? 

Para Justiniano (2011, p.432) “[...] a imagem também é um recurso 
didático, pois ilustra movimentos, construções, paisagens e fenômenos que 
são abordados pelo professor, facilita a observação de fatos e favorece a 
construção de conceitos pelos alunos”. 

Gillian Rose (2003) faz uma crítica voltada para o fato de que, ao 
assumirem sua disciplina como "visual", muitos geógrafos parecem 
pressupor que já entendem as imagens, não produzindo uma reflexão crítica 
sobre este objeto de estudo contido nelas. Novaes (2011, p.11) destaca que 
“contrastando com outros campos das Ciências Sociais, como a Antropologia 
visual, por exemplo, a Geografia não desenvolveu um subcampo dedicado 
ao estudo das imagens. ” Essa deficiência nos estudos da imagem na 
Geografia faz com que a maioria dos geógrafos use as imagens como signos 
de "verdade" daquilo que é representado. 

O visual deve ser entendido como um objeto de estudo e não apenas 
um meio para alcançar objetivos. Para Novaes (2011): 

 
 A foto de um rio nos serve para discutir os padrões de erosão; a de 
uma rua antiga, para ilustrar a evolução da paisagem urbana e a de 
uma favela, para debatermos as desigualdades sociais, no entanto, 
pouca atenção é dada para as seletividades e os processos de 
inclusão e exclusão que influenciaram a construção e a recepção 
dessas imagens. (NOVAES, 2011, p.11) 

 
Nunca foi tão consistente a ideia de que a imagem de uma coisa é a 

própria coisa. A geografia hoje é grande disseminadora disso. Como ciência 
que ainda tem por alicerce as bases empiristas e teleológicas de realidade, 
suas afirmações se legitimam na imagem, como algo que está anterior a ela, 
aprisionando-a e empobrecendo-a sob a concepção de uma mera ilustração. 
(FILHO, 2007) 

Com relação às fotografias, de fato, eles são sempre resultado de um 
processo seletivo, como destaca Novaes (2011) o posicionamento do 
fotógrafo, seu enquadramento, a luz, o foco são elementos que influenciam 
no ressaltar de alguns elementos ou na ocultação de elementos nessa re-
apresentação dos espaços. Apesar de termos conhecimento disso, as 
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imagens ainda são utilizadas enquanto “signos da verdade”, faltando a 
devida análise sistemática do conteúdo de seu processo seletivo. 

Rose (2003) destaca justamente como a imagem segue exercendo um 
"efeito-verdade" no discurso do geógrafo, corroborando as palavras do 
expositor. Um desenho, uma fotografia, uma cena, não é a realidade. Deve 
ser analisada como algo mediado partindo das discussões sobre o 
enquadramento e fatores que levaram às escolhas que culminaram na 
construção da imagem. As fotografias são dadas por escolhas, um olhar 
sobre (FILHO, 2007). 

Após a superação de vários paradigmas e a discussão de métodos que 
vão além da descrição do espaço na Geografia, parte dos professores ainda 
não se livrou do referido método de descrição. Sobre essa postura dos 
professores, Novaes (2011) destaca:  

 
 Como a sala de seminários que descontextualiza as imagens nas 
apresentações científicas, a sala de aula também é um espaço onde 
as imagens geralmente aparecem para colocar o aluno em um 
estado passivo, buscando associações diretas entre o que é 
mostrado visualmente e o que é narrado pelo professor (NOVAES, 
2011, p.11)  

 
Esse estado passivo corrompe a visão construída ao longo dos anos 

com as discussões acerca da educação baseada nos princípios tradicionais 
que desconsidera a realidade e o conhecimento prévio dos alunos, 
dificultando a construção do conhecimento de maneira horizontal. 

Novaes (2011) faz uma discussão acerca das imagens para contar e 
imagens para sugerir. Como já dito anteriormente, os geógrafos têm 
majoritariamente se apropriado das imagens "para contar", exercendo um 
tipo de pedagogia que as representações utilizadas em sala de aula acabam 
por afirmar as narrativas do expositor ou professor.  

Nesse sentido, ao discutir o uso do termo "representação", nos 
deparamos com contradições, pois ao mesmo tempo em que a 
representação substitui a realidade representada, ela torna esta realidade 
visível. Tendo em vista essa ambiguidade, ainda assim é importante fazer a 
discussão dos usos das imagens para trazer uma perspectiva de inclusão da 
visão dos alunos como partícipes da construção do conhecimento, 
quebrando o paradigma da imagem como representação da verdade. 

Para além da crítica ao uso de maneira restrita das imagens, é 
importante propormos novas metodologias para se trabalhar em sala de 
aula. Como construir metodologias de difusão do conhecimento geográfico 
que incorporem de forma mais ativa a interpretação das imagens? 
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Oficinas pedagógicas: apropriação de imagens de Londrina por 

meio da interpretação livre  
 
A primeira oficina foi aplicada no 6ºA do Colégio Marista de Londrina. 

A sala foi separada em grupos, ficando um grupo específico responsável pela 
elaboração de desenhos a partir de fotos impressas. Foram utilizadas 9 fotos 
da cidade de Londrina entre as décadas de 1930 e 1970 disponibilizadas pelo 
Núcleo de Pesquisa e Documentação Histórica (NPDH) da Universidade 
Estadual de Londrina. Após a introdução da oficina, as fotos foram 
introduzidas e foi perguntado se os estudantes conheciam os pontos 
representados nas fotos. Alguns pontos foram identificados com facilidade, 
outros não. As fotos ilustravam famílias de sitiantes na década de 1930, um 
edifício antigo na região central de Londrina, uma importante Avenida de 
Londrina na década de 1950, a primeira catedral de Londrina na década de 
1930, a segunda catedral de Londrina, mulheres na colheita do café na 
década de 1940, uma vista do centro da cidade na década de 1950, e o relógio 
central de Londrina. Alguns exemplos aparecem nas imagens. O objetivo da 
oficina foi fazer com que os alunos identificassem as transformações na 
paisagem a partir da interpretação das fotos e dessa maneira discutir as 
mudanças perceptíveis que identificaram na produção do espaço geográfico. 
O objetivo era deixar o mais livre possível a interpretação para que elas se 
concretizassem através do desenho. Os alunos suas próprias alternativas por 
meio de desenhos pelos quais demonstraram assimilar as transformações 
no espaço. Para essa atividade foram utilizadas folha sulfite, cartolina, lápis 
de cor e giz de cera. 

A segunda oficina foi aplicada no 6ºB do Colégio Marista. Da mesma 
maneira a sala foi separada em grupos e um grupo ficou responsável pela 
elaboração de um álbum de fotos. As fotos utilizadas eram as mesmas da 
oficina anterior juntamente com os desenhos elaborados pelos alunos. 
Inicialmente foi dada uma introdução a respeito das fotos e a 
contextualização das mudanças das paisagens no espaço. Da mesma 
maneira que na oficina anterior, os alunos identificaram alguns pontos e 
outros não. O álbum foi construído por partes: colagem das fotos e 
desenhos, identificação das fotos, desenho da capa e agradecimentos. O 
objetivo dessa oficina foi apresentar a importância da fotografia para a 
compreensão do espaço geográfico por meio do manuseio das imagens para 
fins artísticos. O processo de elaboração do álbum trouxe uma abstração do 
conteúdo pertinente para uma interpretação e assimilação das dinâmicas do 
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espaço. Para essa atividade foram utilizadas cartolinas, papel Paraná, lápis 
de cor e giz de cera.  

No decorrer das oficinas observamos o interesse dos estudantes pelas 
fotografias e personagens presentes principalmente pelas imagens que 
representavam pessoas, o que indica possível identificação imediata dos 
mesmos, auxiliando no entendimento dos agentes transformadores do 
espaço.  

 
Figura 1: Capa do álbum de fotos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 2: Foto de família de sitiantes na década de 1940 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 3: Foto da cidade de Londrina e representação de aluno do 6º ano 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 4: Foto da cidade de Londrina e representação do aluno do 6º ano 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
A partir disso, é possível inferir que o pensamento reflexivo é 

mobilizado na medida em que os alunos observam a paisagem refletida em 
cada imagem e demonstram os pontos que mais chamaram a atenção, ou 
seja, foram estimulados a emitirem um significado a partir de seus esquemas 
cognitivos experienciais. O professor como mediador do conhecimento, 
coloca o seu estudante como protagonista para direcionar a aula, facilitando 
a compreensão e construindo o conhecimento junto com o mesmo. 

Com relação aos desenhos e narrativas construídas pelos alunos, 
observamos que muitos deram prioridade para os rostos de pessoas, outros 
para as construções, outros para os detalhes de elementos naturais, 
mostrando que a vivência e as diferentes realidades dos alunos influenciam 
diretamente na percepção das imagens e na forma como compreendem a 
transformação do espaço geográfico.  

Interessante observar que os alunos abstraíram o conceito de 
paisagem de maneira ampla, no desenho da capa do álbum por exemplo 
observamos que os alunos ilustraram um carro, um prédio, casas, uma 
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fábrica de café, uma árvore. Dessa maneira, os alunos mostram que 
entenderam a construção da paisagem como uma junção de vários fatores. 

O fato das fotos estarem em preto e branco influenciou a percepção 
dos alunos. Como já dito anteriormente a iluminação, o enquadramento, 
entre outros fatores são determinantes nas interpretações. No entanto, 
alguns alunos desenharam sem cores, outros pintaram com lápis de cor. Fato 
esse que demonstra uma diferença de percepção e significação. 

Durante a oficina, os alunos levantaram discussões acerca da 
construção da cidade de Londrina a partir das imagens: de onde vieram as 
pessoas? Londrina é uma cidade colonizada recentemente? Quem são os 
colonizadores? 

 
Considerações finais  
 
É importante reconhecer que apesar das novas propostas 

metodológicas e discussões sobre o papel das imagens no discurso do 
geógrafo o visual segue predominantemente auxiliando as aulas de 
Geografia de uma maneira acrítica, os profissionais trazem-na como “signos 
de verdade” sem uma possível liberdade de narrativas. Uma apropriação 
mais consciente das imagens pelo professor estimula o seu uso mais crítico 
na difusão do conhecimento geográfico. 

A performance do professor, que descreve o mundo mostrando 
imagens que corroboram a sua narrativa, pode talvez ser cada vez mais 
acompanhada de uma postura reflexiva, trazendo liberdade e criatividade, 
ousando explorar a interpretação dos alunos, para que a partir de diferentes 
perspectivas excluindo os signos de verdade, o conhecimento possa ser 
construído e difundido. 

A partir da pesquisa feita e das oficinas aplicadas, percebemos que a 
interpretação livre dos alunos nos traz uma reflexão importante sobre as 
formas de apropriação das imagens. Não obtivemos respostas se a Geografia 
se caracteriza por uma disciplina visual ou não, no entanto, é interessante 
pensarmos como os professores estão trabalhando essas imagens e até que 
ponto é pertinente utilizá-las como verdade absoluta partindo de uma 
perspectiva pré-estabelecida pela qual o processo de ensino/aprendizagem 
é verticalizado e centralizado na figura do professor. 

Conseguimos nas oficinas tirar o papel central dos ministrantes da 
oficina, trazendo um protagonismo para a interpretação dos alunos, que vem 
na contramão do pensamento acrítico construindo um saber com raízes na 
autonomia e construção do saber coletivo.  
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O uso de gêneros textuais no ensino: a história em 
quadrinhos em destaque 

 

Bruna Garcia CATARINO (Universidade Estadual de Londrina)1 
Gabriela Martimiano Crepald SIQUEIRA (Universidade Estadual de Londrina)2 

 

RESUMO 
O trabalho com a linguagem e sua efetivação no âmbito escolar percorre 
diversos fatores e o uso de diferentes ferramentas, como a história em 
quadrinhos. Tal variedade é sugerida pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, que destacam o uso de diversos gêneros textuais durante as aulas 
como uma forma de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos. O 
objetivo principal é reconhecer na literatura pedagógica os aspectos 
favorecedores que se vinculam a utilização das histórias em quadrinhos 
quando direcionadas ao ensino. A justificativa advém do fato que ao se ter 
contato diário com o ensino, com a pedagogia e com as dificuldades 
enfrentadas em sala de aula, percebeu-se a necessidade do uso de 
ferramentas para a efetivação da aprendizagem, em especial no letramento 
e no incentivo à leitura. Esse universo teórico ligado ao tema história em 
quadrinhos e à pedagogia se vincula neste artigo ao método bibliográfico. A 
escolha do gênero textual, para determinada ação no ensino de língua 
portuguesa se estabelece vinculada aos estímulos, como a leitura, tornando 
o aluno mais ativo no processo de ensino e facilitando o aprendizado. 
 
Palavras-chave: alfabetização, escrita, história em quadrinhos. 
 

INTRODUÇÃO 
Ao se pensar em educação infantil, há um consenso em que existe 

uma necessidade da utilização de diversos materiais em sala de aula para a 
obtenção de sucesso na aprendizagem. Sendo assim, são utilizados vários 
conceitos para indicar a diversidade de recursos educativos existentes como, 
por exemplo, os chamados gêneros textuais que, dentre tantos, neste 
trabalho, terá como destaque o gênero textual conhecido como história em 
quadrinhos (HQs). 

                                         
1 Mestranda em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Bolsista CAPES E-
mail: brunnagarciaa@hotmail.com. 
2 Mestranda em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: 
gabrielamcsiqueira@gmail.com. 
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Assim, este estudo tem por desígnio analisar em especial o recurso 
educativo citado acima. O envolvimento com o tema se fez a partir do estágio 
obrigatório de Bruna Garcia Catarino, realizado no Ensino Fundamental I de 
uma escola municipal localizada na cidade de Rolândia, Paraná, com uma 
turma de terceiro ano, no qual esta ferramenta foi utilizada.3 Este trabalho, 
desta maneira, tem como objetivo principal reconhecer na literatura 
pedagógica os aspectos favorecedores que se vinculam a utilização das 
histórias em quadrinhos quando direcionadas ao ensino. Partindo deste 
pressuposto, o texto tem como problema a questão: Quais os aspectos 
favorecedores que se vinculam a utilização das histórias em quadrinhos 
quando direcionada ao ensino? 

Dessa forma, o artigo mapeia a importância do uso da história em 
quadrinhos para a pedagogia. A justificativa advém do fato de que ao se ter 
contato no dia a dia com a educação de crianças, com a pedagogia e 
principalmente com as dificuldades enfrentadas em sala de aula, percebeu-
se a necessidade do uso de ferramentas para a efetivação da aprendizagem, 
em especial, no letramento e no incentivo à leitura, ou seja, esta justificativa 
advém do empirismo a respeito do tema. 

 Este universo teórico ligado à temática a história em quadrinhos e a 
pedagogia se vincula, neste artigo, ao método bibliográfico. Assim, foram 
buscados a partir de fontes bibliográficas, como livros e artigos científicos, 
que se referiam ao tema, mapear a importância da história em quadrinhos 
para a pedagogia. 

A realização de tal levantamento bibliográfico percorre em primeira 
instância a seleção de obras literárias publicadas em diversos formatos, mas 
que possuam relevância para o foco da temática aqui a ser elaborada. O 
levantamento bibliográfico foi sucedido pela leitura e análise das 
informações e que posteriormente se frutificaram na etapa da realização 
deste trabalho cientifico, ou seja, este artigo se caracteriza como fruto de 
uma atividade metódica. 

 
OS DIÁLOGOS SOBRE O USO DE GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO 
 A efetivação do letramento, a expansão do vocabulário dos alunos, 

bem como seus conhecimentos, experiências e suas habilidades de escrita, 
têm sido um desafio crucial para os educadores. Esta preocupação aparece 
no sistema de ensino materializado nos currículos, métodos, técnicas ou 
mesmo em bibliografias, que apontam como o uso de recursos educativos, 
sua organização de forma específica, são necessárias para superar 

                                         
3 O nome da escola não será aqui divulgado por motivos de ausência de autorização pela 
mesma. 
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dificuldades encontradas em sala de aula, ou mesmo para que esta seja 
efetiva.  

Identificar as características, possibilidades presentes em objetos de 
uso cotidiano, como instrumentos direcionados a pedagogia possibilita o seu 
uso de forma mais consciente. Em gêneros textuais: definição e funcionalidade, 
Luiz Antonio Marcuschi (2005), em seu raciocínio a respeito das práticas de 
leitura, produção de textos, letramento em sala de aula, produz uma rica 
discussão teórica a respeito do tema gênero textual, e estabelece diversos 
parâmetros e conceitos importantíssimos para o entendimento do mesmo. 

Marchuschi aponta a importância dos gêneros textuais para a leitura, 
a produção ou mesmo a reescrita de textos, mas principalmente para a 
reflexão cotidiana, interpretação de texto e sobre os aspectos formais da 
língua portuguesa.  

Ao incentivar os alunos a produzirem textos significativos, a partir de 
leituras críticas, se estabelece como uma atividade produtiva para a sala de 
aula. Atividade esta, que pode ser desenvolvida em conjunto, ou seja, a 
realização de uma produção de texto de forma coletiva, possibilitando a 
interação entre os alunos, o intercâmbio de ideias e a mediação, por meio do 
educador, entre todas as ideias apresentadas. 

 Assim, posteriormente às muitas leituras e produções de atividades, 
será possível ao aluno produzir um discernimento entre tipo textual e gênero 
textual. “Em geral, a expressão "tipo de texto", muito usada nos livros 
didáticos e no nosso dia-a-dia, é equivocadamente empregada e não designa 
um tipo, mas sim um gênero de texto.” (MARCUSCHI,2005, p.158). E seguindo 
seu raciocínio o autor aponta que:  

 
Portanto, entre as características básicas dos tipos textuais está o 
fato de eles serem definidos por seus traços linguísticos 
predominantes. Por isso, um tipo textual é dado por um conjunto 
de traços que formam uma sequência e não um texto. A rigor, pode-
se dizer que o segredo da coesão textual está precisamente na 
habilidade demonstrada em fazer essa "costura" ou tessitura das 
sequências tipológicas como uma armação de base, ou seja, uma 
malha infraestrutural do texto. Como tais, os gêneros são uma 
espécie de armadura comunicativa geral preenchida por 
sequências tipológicas de base que podem ser bastante 
heterogêneas mas relacionadas entre si.2Quando se nomeia um 
certo texto como "narrativo", "descritivo" ou "argumentativo", não 
se está nomeando o gênero e sim o predomínio de um tipo de 
sequência de base. (MARCUSCHI, 2005, p.160). 
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Analisando esta diferenciação, Marcuschi (2005), demonstra alguns 
gêneros textuais e algumas questões relativas aos tipos textuais por meio de 
um quadro, ilustrado logo abaixo. 
 

Quadro demonstrativo 
TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 
1. constructos teóricos definidos por 
propriedades linguísticas intrínsecas; 

1. realizações linguísticas concretas 
definidas por propriedades sócio-
comunicativas; 

2. constituem sequências linguísticas ou 
sequências de enunciados e não são textos 
empíricos 

2. constituem textos empiricamente 
realizados cumprindo funções em 
situações comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um conjunto 
limitado de categorias teóricas 
determinadas por aspectos lexicais, 
sintáticos, relações lógicas, tempo verbal; 

3. sua nomeação abrange um conjunto 
aberto e praticamente ilimitado de 
designações concretas determinadas pelo 
canal, estilo, conteúdo, composição e 
função. 

4. designações teóricas dos tipos: narração, 
argumentação, descrição, injunção e 
exposição  

4. exemplos de gêneros: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, 
romance, bilhete, aula expositiva, reunião 
de condomínio, horóscopo, receita 
culinária, bula de remédio, lista de compras, 
cardápio, instruções de uso, outdoor, 
inquérito policial, resenha, edital de 
concurso, piada, conversação espontânea, 
conferência, carta.eletrônica, bate-papo 
virtual, aulas virtuais etc. 

(Extraído de: MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros Textuais: Definição e Funcionalidade. In: Gêneros 
Textuais: Constituição e Práticas Sociodiscursivas. Editora Cortez. 2005 - p. 156). 

 
Partindo assim do raciocínio de Marcuschi (2005), a história em 

quadrinhos se estabelece entre os gêneros textuais. E mais precisamente, 
este gênero textual, como os demais, possui conexão direta com o social, ou 
seja, são fenômenos históricos, que possuem um vínculo com a vida cultural 
e social nas quais foram produzidos. Sendo para o autor uma ferramenta 
utilizada nas atividades comunicativas do dia-a-dia.  

Cleide Inês Wittke (2012) concordando com esta ligação com o social 
afirma, em Gêneros textuais: Perspectivas teóricas e práticas, que o aspecto 
representativo, comunicativo caracteriza o pensar e o agir dos integrantes 
dessa esfera social, evidenciando, assim, uma marca valorativa, que diz 
respeito à busca constante pela inovação, produtividade e a comunicação 
entre os membros. (WITTKE, 2012).  

Wittke (2012), ao se referir à importância do texto e ao se pensar no 
ensino de língua, considera que a palavra  
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consiste em unidade de significado e o texto em unidade de sentido 
e de comunicação, e levando em conta também a proposta 
apresentada pelos PCNs, defendemos que o texto deve ser o 
elemento principal no ensino de língua, tendo sempre o cuidado de 
ajustá-lo ao nível de conhecimento da série em questão. Sob esse 
enfoque, sugerimos que o professor selecione variados 
textos/gêneros textuais, em conformidade com as intenções e 
finalidades dos atos comunicativos, nas diferentes instâncias de 
aprendizagem. (WITTKE, 2012, p.19) 

 
Wittke (2012) portanto destaca o cuidado de ajustar o texto ao nível de 

conhecimento do aluno, que o professor selecione variados gêneros textuais 
e desta forma ofereça benefícios diretos a aprendizagem e a formação dos 
alunos. A história em quadrinhos se estabelece como uma ferramenta que 
se enquadra nesta proposta. 

Identifica-se nestas estratégias de produção de textos, a partir de 
histórias em quadrinhos, uma oportunidade de incorporar uma dinâmica 
advinda do contexto social do aluno, suas interações da vida real. Por isso é 
um bom exercício, que exige a produção de diálogos e o uso de diversas 
ferramentas. 

 
Percebemos, então, que o texto, ao circular socialmente, sob uma 
enorme quantidade de gêneros textuais, pode ser desde um 
enunciado como ―Socorro!‖, ―Chega!‖, uma poesia, uma crônica, 
uma bula de remédio, uma receita culinária, um cardápio de 
restaurante, um e-mail, uma reportagem, um editorial, um estatuto, 
uma tese de doutorado, uma charge, uma história em quadrinhos, 
uma anedota, um manual de instrução, até um romance de vários 
volumes. (WITTKE, 2012, p.20). 

 
A importância deste estímulo visual, em ambiente escolar, se instala 

no fato de que, este gênero textual, possui uma prerrogativa de facilitar a 
leitura, de simplificar o entendimento, geralmente possuindo um caráter 
humorístico, e em alguns casos as informações aparecem legíveis nas 
imagens, fomentando a imaginação, além de uma efetivação do letramento, 
uma expansão do vocabulário, das habilidades de leitura e de escrita dos 
alunos. 

Em Leitura e produção textual, Ricardo Beserra da Rosa Oiticica (2012) 
ao evidenciar os pressupostos teóricos, indica que a leitura é “uma atividade 
permanente na condição humana, quer se tenha ou não consciência dela. 
Lemos o mundo desde que nascemos e nossas ações decorrem desta leitura; 
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a leitura tem, portanto, uma dimensão semiótica.” (OITICICA, 2012, p. 11). O 
autor complementa o raciocínio afirmando que: 

 
A leitura não está afeta apenas à linguagem verbal graficamente 
codificada, e o domínio do processo leitura/escrita não independe 
da leitura do mundo que os indivíduos, crianças, inclusive, venham 
realizando, ao formalizar-se o domínio do código gráfico da língua 
materna. [...] 
A leitura é um exercício de interação de várias ordens, mobilizadas 
pelo leitor frente ao texto, a partir de suas vivências, de suas 
histórias de leitura, de sua habilidade de percepção e reflexão, 
donde a importância de atualizar suas “memórias” em relação à 
leitura. (OITICICA, 2012, p. 11). 

 
A prática de leitura se apresenta como a base das ações escolares. 

Uma ação que possui uma relevância imprescindível para a vida dos alunos. 
Esta se estabelece principalmente relacionada à motivação, a necessidade e 
também pelo prazer. A leitura da história em quadrinhos tem interferências 
que são bem-vindas na formação dos futuros leitores, como o humor, 
diferentes narrativas visuais (ligadas à estética), crítica social e que se 
apresenta como uma atividade lúdica. 

Uma atividade que estimula o imaginário, independente da faixa 
etária, diverte, além de desenvolver o espírito criativo, despertando 
sensações e diferentes estratégias de diagramação e leitura (mangás, por 
exemplo). Sua interação com qualquer faixa etária auxilia a transformar uma 
curiosidade, rapidamente em um processo cognitivo. 

Outra prerrogativa se refere à absorção das informações, que se 
apresentam em diversos formatos, sejam textos, imagens, símbolos e afins. 
Permitem, portanto, aos alunos assimilar novos conhecimentos, por meio de 
estímulos visuais que se apresentam tão importantes em sala de aula, 
despertando o interesse e a curiosidade dos alunos. 

Os impactos e os benefícios na aprendizagem dos alunos do ensino 
fundamental, a partir da leitura de textos de histórias em quadrinhos, e o 
desenvolvimento de textos é o cerne deste trabalho. O primeiro impacto 
deste ato se refere à leitura. Ingedore Villaca Koch (2006) aponta em 
Desvendando os segredos do texto que a “leitura é uma atividade na qual se 
leva em conta as experiências e os conhecimentos do leitor” (Koch, 2006, 
p.11). Ela segue afirmando que o ato da leitura de um texto exige “do leitor 
bem mais que o conhecimento do código linguístico, uma vez que o texto 
não é simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado por 
um receptor passivo” (Koch, 2006, p.11). 
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Este processo possui uma importância na formação dos alunos, pois a 
leitura ao se tornar um hábito, crianças, jovens e adultos têm mais 
possibilidade de se tornarem críticos, adquirem conhecimentos. Por 
conseguinte, há uma necessidade de que durante o planejamento das aulas 
o professor se utilize da diversidade dos gêneros textuais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em especial o de língua 
portuguesa, direcionados ao ensino fundamental, sinalizam a prática da 
leitura em sala de aula, e promovem uma crítica aos materiais de leitura 
empobrecidos de conhecimentos, que, em alguns casos, são ofertados aos 
alunos. Tal fato está atrelado à intenção de promover uma aproximação 
entre os alunos e textos, entretanto “há um equívoco de origem: tenta-se 
aproximar os textos das crianças — simplificando-os —, no lugar de 
aproximar as crianças dos textos de qualidade”. (BRASIL, p.29). 

Não se formam bons leitores, é a crítica desta diretriz nacional. E alerta 
que ao se oferecer materiais de leitura empobrecidos aos alunos, justamente 
no momento em que estes estão aprendendo a apreciar a leitura, pode 
acarretar em diversos problemas, como a carência de criticidade, o gosto 
pela leitura e a dificuldade de interpretação de texto.  

 
Essa visão do que seja um texto adequado ao leitor iniciante 
transbordou os limites da escola e influiu até na produção editorial: 
livros com uma ou duas frases por página e a preocupação de evitar 
as chamadas “sílabas complexas”. A possibilidade de se divertir, de 
se comover, de fruir esteticamente num texto desse tipo é, no 
mínimo, remota. (BRASIL, p.29). 

 
Assim, esta crítica expõe a preocupação que os educadores devem ter 

ao escolherem os textos e ferramentas a serem utilizadas em sala de aula. 
Para que estas fomentem a capacidade humana de refletir, bem como de 
analisar, mas principalmente de pensar sobre os fatos e os fenômenos que 
estão sendo descritos nos textos. A este aspecto que se estabelece entre a 
leitura e a criticidade, Oiticica (2012) afirma que 

 
A leitura é mediada pelas linguagens em que se materializam os 
sentidos para os interlocutores, com reflexo sobre as práticas 
sociais. Seu exercício pleno pode contribuir para a análise crítica do 
cotidiano, levando à participação social mais coerente com 
consciência dos direitos e deveres da cidadania. (OITICICA, 2012, p. 
12). 

 
A leitura não pode ser somente um ato mecânico (OITICICA, 2012), a 

formação do leitor crítico caminha pelo incentivo, por leituras que exercitam 
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o ressignificar, a ética, pontuam as diferenças sociais, ao mesmo tempo em 
que demonstram a importância da luta contra as desigualdades. Ainda 
segundo Oiticica (2012),  

 
A leitura deve ser experimentada como prazer que se aprende e se 
apura num estreitamento maior das relações entre leitor, texto e 
contexto – esta premissa exclui, sim, teorias e metodologias que 
tornem o ato de ler um pesar e valoriza as que trabalham a 
produção do sentido, como um ato de interpretação. (OITICICA, 
2012, p. 12). 

 
Nas atividades de leitura o aluno precisa, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, analisar todos os códigos disponíveis para descobrir 
o significado do que está escrito e, assim, poder realizar a leitura crítica. 

 
Mas não é qualquer texto que, além de permitir este tipo de 
“leitura”, garante que o esforço de atribuir significado às partes 
escritas coloque problemas que ajudem o aluno a refletir e a 
aprender. No primeiro caso, os textos mais adequados são as 
quadrinhas, parlendas e canções que, em geral, se sabe de cor; e, 
no segundo, as embalagens comerciais, os anúncios, os folhetos de 
propaganda e demais portadores de texto que possibilitem 
suposições de sentido a partir do conteúdo, da imagem ou foto, do 
conhecimento da marca ou do logotipo, isto é, de qualquer 
elemento do texto ou do seu entorno que permita ao aluno 
imaginar o que poderia estar aí escrito. (BRASIL, p. 56). 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais evidenciam que há necessidade 

desta adequação dos textos, que podem envolver também imagens e assim 
apontam a necessidade de serem utilizados em sala de aula variados 
gêneros textuais como:  

 
Livros de contos, romances, poesia, enciclopédias, dicionários, 
jornais, revistas (infantis, em quadrinhos, de palavras cruzadas e 
outros jogos), livros de consulta das diversas áreas do 
conhecimento, almanaques, revistas de literatura de cordel, textos 
gravados em áudio e em vídeo, entre outros. Além dos materiais 
impressos que se pode adquirir no mercado, também aqueles que 
são produzidos pelos alunos — produtos dos mais variados 
projetos de estudo. (BRASIL, p. 61). 

 
Em destaque nesta afirmação aparecem os quadrinhos que se 

inserem como adequados para o trabalho com a linguagem escrita em sala 
de aula. Nesta questão de trabalho com a linguagem e sua variação de 
possibilidades, os Parâmetros curriculares nacionais destacam o uso das 
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• receitas, instruções de uso, listas; • textos impressos em 
embalagens, rótulos, calendários; • cartas, bilhetes, postais, cartões 
(de aniversário, de Natal, etc.), convites, diários (pessoais, da classe, 
de viagem, etc.) • quadrinhos, textos de jornais, revistas e 
suplementos infantis: títulos, lides, notícias, classificados, etc.; • 
anúncios, slogans, cartazes, folhetos • parlendas, canções, poemas, 
quadrinhas, adivinhas, trava-línguas, piadas • contos (de fadas, de 
assombração, etc.), mitos e lendas populares, folhetos de cordel, 
fábulas • textos teatrais • relatos históricos, textos de enciclopédia, 
verbetes de dicionário, textos expositivos de diferentes fontes 
(fascículos, revistas, livros de consulta, didáticos, etc.). (BRASIL, p. 
72). 

 

Tal legislação demonstra a necessidade do uso desta ferramenta, 
visando a eficácia do ensino, da aprendizagem, e como há a possibilidade do 
uso de diferentes estratégias, diferentes gêneros textuais, que articulam o 
uso de textos, imagens, estruturas, visando à comunicação. Sobre a relação 
entre a língua portuguesa, a comunicação e o papel sociocultural, Oiticica 
(2012) aponta que 
 

O alfabetismo e a literacia pressupõem treinamento diverso 
daquele a que nos acostumamos com relação à língua portuguesa. 
Nesta, nos foi exigido aprender sobre letras, sílabas e palavras e, 
com elas, formar sentenças e períodos. Assim lemos e escrevemos. 
Para o letramento nos é exigido, além do conhecimento do código, 
um entendimento do papel sociocultural da língua que falamos e 
escrevemos. Nossa língua se torna, assim, uma “cunha de 
vivências”; ela nos instrumentaliza para a vida e para o meio em que 
atuamos. (OITICICA, 2012, p. 12). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais ainda definem como se 
constituem os gêneros textuais existentes. 
 

Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os 
vários gêneros existentes, por sua vez, constituem formas 
relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, 
caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e 
construção composicional. Pode se ainda afirmar que a noção de 
gêneros refere-se a “famílias” de textos que compartilham algumas 
características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da 
ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, 
extensão, grau de literalidade, por exemplo, existindo em número 
quase ilimitado. (BRASIL, p.23). 
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Wittke (2012) em consonância com os parâmetros sugere o uso dos 
diversos gêneros textuais para desenvolver a capacidade de comunicação do 
aluno, desta maneira o professor deve selecionar e trabalhar em sala de aula 
com diferentes textos criando “oportunidades para que o aluno entre em 
contato e estude variados gêneros textuais, os quais circulam diariamente 
em nossa sociedade, nas mais diversas situações sociais de interação (tanto 
impressos  como  virtuais)”. (WITTKE, 2012, p.17). 

A autora (2012) prossegue apontando que após o processo de seleção 
do gênero textual, que alinhe seu caráter funcional (discursivo, histórico e 
social), ao proposto da aula, há de se destacar neste fato a importância do 
procedimento metodológico, que busca a diversidade de estratégias de 
leitura e de produção textual. Desta forma o procedimento metodológico se 
torna   
 

pertinente para atingir o objetivo de nosso ensino de língua: 
promover e desenvolver o potencial comunicativo do aluno, via 
processo de interação verbal. Nossa prática didática e pedagógica 
visa a criar situações autênticas em que o aluno possa conhecer 
desenvolver e aperfeiçoar sua capacidade de interagir, através da 
fala e da escrita, no meio em que vive. A capacidade de se expressar 
-falando e escrevendo -precisa ser um bônus que o faça viver 
melhor em sociedade e não um empecilho que o exclua do meio 
em que vive, fazendo-o sentir-se um incompetente no uso de sua 
língua materna.  Isso implica que se leia, fale e escreva nas aulas de 
língua, sendo o texto/gênero textual um elemento-chave a essa 
prática didático-pedagógica. (WITTKE, 2012, p.19). 

 
Wittke (2012) destaca, desse modo, que a seleção do gênero textual 

previamente, e em um segundo momento a eleição do texto, se estabelecem 
de forma entrelaçada ao objetivo. Uma prática didática que fomenta 
situações autênticas. 

A utilização das histórias em quadrinhos no ensino fundamental 
facilita e promove a organização de ideias complexas. Partindo deste 
pressuposto, se faz necessário conhecer o gênero textual “história em 
quadrinhos”. 
 

O GÊNERO TEXTUAL HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
O gênero textual intitulada história em quadrinhos possui uma gama 

de usos, elementos e formatos. Sua origem está, segundo Moacy Cirne 
(1970), em A explosão criativa dos quadrinhos, relacionada ao jornal, assim 
“[...] os quadrinhos nasceram dentro do jornal — que abalava (e abala) a 
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mentalidade linear dos literatos, — frutos da revolução industrial e da 
literatura”. (CIRNE, 1970, p. 45).  

Com o passar do tempo, este material imagético, foi caindo no gosto 
da população, e adquirindo certa estabilidade e alcançou inclusive um 
espaço de destaque, por meio das publicações especializadas, comumente 
chamadas de gibis. Estes se apresentaram como “respostas criativas às 
exigências da moderna ação cultural” (CIRNE, 1970, p. 13). Trata-se assim, de 
um novo tipo de gênero textual, que possui traços da sociedade e de suas 
ideologias. 

Cirne (1970) afirma que no século do cinema, da televisão, das 
explosões “sonoras, dos experimentos tecnológicos, da poesia concreta e do 
poema/processo, [...] a prosa linear daria o lugar a um novo procedimento 
literário, sem a literatice psicologizante de certos autores do passado e do 
presente” (CIRNE, 1970, p.13). Esta produção cultural, ideológica, se destaca 
em alguns momentos, principalmente de guerra. Assim, há uma identificação 
de elementos econômicos, culturais, políticos, sociais e inevitavelmente 
ideológicos. 

As histórias em quadrinhos, desta forma, originam os elementos que 
os compõem da vida cotidiana. Em Representações da guerra fria nas histórias 
em quadrinhos BATMAN: O Cavaleiro das Trevas e Watchen, Carlos André 
Krakhecke (2009) expõe que devido às múltiplas possibilidades, enfoques 
que a história em quadrinhos oferece, possibilitam múltiplas formas de 
análise, de desenvolvimento de atividades tomando, por exemplos, a 
atuação dos quadrinhos durante a guerra, bem como as mudanças editoriais 
nas histórias em quadrinhos pós 11 de setembro de 2001. (KRAKHECKE, 
2009, p. 38). 

Neste caso, o enfoque é a história em quadrinhos como ferramenta 
utilizada em pró do ensino. Krakhecke (2009) segue mapeando alguns 
marcos temporais que evidenciam a intrínseca relação da sociedade e a 
história em quadrinhos. 

 
A “era de ouro” iniciada em 1938 com o aparecimento de Superman 
leva esse nome, pois foi à época que os quadrinhos do gênero 
atingiram vendagens astronômicas, encerrando-se em 1954, com a 
crise dos quadrinhos associados ao aumento da delinquência 
juvenil [...] A “era de prata”, que se iniciou em 1956, foi marcada com 
a reformulação das HQs de super-heróis, além da implantação de 
um código de censura. Esta fase se encerra em meados da década 
de 1970 [...] a “era de bronze”, que ocorre devido a uma crise no 
mercado editorial no gênero de super-heróis, tal como ocorreu ao 
fim da segunda guerra mundial, com o fechamento de diversas 
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editoras e uma queda nas vendas e se estenderá até o final dos 
anos 1980 (KRAKHECKE, 2009, p. 54). 

 

Como explícito acima, os quadrinhos, se tornaram presença no 
mercado editorial, seja em momentos de grande êxito, seja em momentos 
de crise. E nos tempos de acesso rápido às informações, por meio das 
tecnologias, em especiais em plataformas direcionadas a área da educação, 
a história em quadrinho se reinventa a cada dia. 

E estas reinvenções, adaptações e novos usos, inclusive são 
percebidos pela pedagogia, principalmente no que se refere à leitura e 
produção textual. Oiticica (2012) nos atenta para outro fato que nos remete 
a diversos aspectos favorecedores que se vinculam a utilização das histórias 
em quadrinhos quando direcionadas ao ensino em que é preciso pensar na 
imagem como texto, ou seja, a imagem como informação. 

 Oiticica (2012) afirma que “muitos dos caracteres de escrita que 
conhecemos hoje, letras do alfabeto latino, por exemplo, vêm de imagens 
(pictogramas)” (OITICICA, 2012, p. 54), se referindo à leitura das historias em 
quadrinhos, que em alguns casos não possuem textos, mas ainda assim a 
informação é compreendida. 

 
Poderíamos aqui falar em “unidades” de imagens que se articulam 
tal como palavras e formam sentenças. Por sua vez, estas se 
articulam compondo períodos. As imagens cinematográficas, por 
exemplo, mesmo sem som, conseguem passar sentidos complexos 
para aqueles que possuem seu repertório de signos e as regras de 
combinação destes, exatamente como no caso de uma língua como 
a portuguesa. Histórias em quadrinhos, mesmo sem legendas, 
conseguem passar sentidos complexos para quem domina seus 
códigos de representação. (OITICICA, 2012, p. 54). 

 

Então, a história em quadrinhos se torna necessária para este autor 
na formação de leitores. O incentivo e a fomentação do prazer pela leitura 
que é gerado, neste aluno/leitor iniciante é extremamente importante, pois 
é neste momento que há a possibilidade de se aproveitar da fantasia, da 
liberdade, da espontaneidade infantil e de sua inventividade. (OITICICA, 2012, 
p. 117). 

Oiticica (2012) aponta que para esta “formação de leitores” é 
necessário tecer “essa trama com cuidados de artesão, daquele que sabe o 
fio certo, a cor certa, a textura certa para a criação de um produto durável, 
harmonioso e que poderá ser sempre modificado e acrescido”. (OITICICA, 
2012, p. 117). 
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Oiticica (2012) conclui seu raciocínio afirmando que “além do texto 
impresso, lemos também imagens em filmes, DVDs, histórias em 
quadrinhos, arquitetura das cidades, enfim lemos o mundo que nos cerca.” 
(OITICICA (2012, p. 118). Esta leitura, em especial de imagens, para o autor, 
amplia o sentido da leitura, servindo ainda para enriquecer a formação, 
desenvolvendo sua sensibilidade e leitura crítica (OITICICA, 2012, p. 118). 

Diante do que fora apresentado acima, percebe-se a ferramenta 
formidável, e nunca desprovida de influências culturais, que a história em 
quadrinhos se apresenta. Tal ferramenta ao ser utilizada em sala de aula com 
seus dados, seus enredos, suas imagens, torna possível muitas propostas de 
trabalho, devido ao seu grande potencial. 

Através deste rico material, que se apresenta seja em formato de 
coletâneas, formato de gibis, de tirinhas em jornais, em revistas, trabalhos 
de autores consagrados ou de desconhecidos, os quadrinhos estabelecem 
uma integração, uma relação com diversas linguagens, uma interação direta 
e eficaz, que seduz seus leitores. 

Tal interação contribui para a formação cultural, de opiniões, além de 
ser um incentivo à leitura e à escrita. Uma sequência de diversos recursos 
como a representação visual, linguagem especifica de quadrinhos construída 
por meio de texto, seja este escrito de forma tradicional, ou por meio de 
imagens, pode incluir ou não a linguagem verbal, balões de diálogos, 
legendas, onomatopeias entre outros recursos. 

 
A BUSCA POR BONS RESULTADOS EDUCACIONAIS POR MEIO DAS 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
Em destaque no uso das histórias em quadrinhos como integrante da 

proposta da aula, se apresenta o fato da busca pelo professor por diferentes 
procedimentos metodológicos. Esta busca pela diversidade de estratégias e 
materiais com objetivo de fomentar a leitura e a produção textual demonstra 
a preocupação por parte do professor em adequar o procedimento 
metodológico aos interesses dos alunos.  

A formação do aluno/leitor deve ter em sua base o prazer, a fantasia, 
por meio de diversos materiais, não se limitando a textos, portanto, devem 
ser trabalhados imagens, panfletos, jornais, história em quadrinhos, poesias, 
entre outros. Materiais que se apresentem com uma proposta promovendo 
um estreitamento maior das relações entre leitor, texto e contexto.  

Neste processo de aproximação, percorre a criticidade, valorizando a 
produção do sentido e a interpretação, bem como a sua prerrogativa social 
do indivíduo e o seu papel como cidadão. A leitura, assim, se estabelece 
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como um exercício de interação entre o contexto do leitor, suas vivências, 
sua habilidade de percepção e reflexão, e a sua criticidade. 

O trabalho com a linguagem, e a sua efetivação no âmbito escolar 
cursa diferentes fatores, e a diversidade de ferramentas é uma delas. Tal 
variação e possibilidades são sugeridas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, que destacam que tal diversidade gera o despertar e o interesse 
bem como a curiosidade dos alunos. 

A escolha do gênero textual, para determinada ação no ensino de 
língua portuguesa, via de regra, precisa dos estímulos, principalmente o da 
leitura, tornando os alunos mais ativos no processo de ensino, gerando 
maior participação, facilitando o aprendizado, entre outros aspectos. 

A efetivação do letramento, a expansão do vocabulário dos alunos, 
assim como seus conhecimentos, experiências e a habilidade de escrita, 
aparecem como alguns dos aspectos favorecedores que se vinculam a 
utilização das histórias em quadrinhos quando direcionadas ao ensino. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sendo assim, em resumo, o tema estabelece relação com os 

conteúdos da área de Pedagogia, dialogando com um dos estágios 
curriculares realizados durante o curso. A utilização da história em 
quadrinhos se torna uma excelente proposta metodológica. 

A sua introdução no ambiente escolar, pode ser percebida pelas 
diretrizes advindas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, pela sua 
presença nos livros didáticos, bem como nas teorias da área de Pedagogia. 
Assim, as histórias em quadrinhos (HQs) se instalaram de forma definitiva na 
educação, seja no sentido de ilustrar textos complexos, promover e dar base 
a atividade de produção textual. Mas há diversas propostas para esta 
ferramenta, como fomentar a criatividade por meio da construção de novas 
versões, trabalhos ligados a ética, lição de moral, e o incentivo à leitura. 

Tem-se que destacar a relevância social que as histórias em 
quadrinhos possuem, pois além da formação dos futuros leitores, estas se 
estabelecem como um exercício que geralmente possui como base o humor 
e a crítica, tornando os seus leitores aptos e preparados para realizar a 
reflexão e a crítica sobre o material que estão lendo. 

Possibilidades que apenas com a presença da diversidade dos gêneros 
textuais facilitam o ensino da língua portuguesa. Excluir esta importante 
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ferramenta pode trazer grandes dificuldades e ineficiências no processo de 
ensino e aprendizagem4. 

Desta forma se destaca a quantidade de recursos disponíveis para 
desenvolver as histórias em quadrinhos e assim, criar outra forma de 
utilização de ferramentas, que permite diversas diagramações, inclusive a 
criação de gibis ou mesmo minilivros.  

Ao incentivar os alunos a produzirem textos significativos a partir de 
leituras críticas, seja de livros, ou gibis, poesias, entre outros, se estabelece 
como uma atividade produtiva para o ensino de língua portuguesa. Uma 
atividade, que pode ser desenvolvida em conjunto, ou seja, para realizar a 
leitura, ou para a produção de texto de forma coletiva, torna possível a 
interação, o intercâmbio de ideias, a mediação de informações, entre todos 
os conceitos já apresentados. 

A composição individual ou coletiva de textos se torna uma 
contribuição tanto para a oralidade dos alunos, quanto para o exercício de 
escrita, de interpretação e compreensão, pois terão que analisar cada 
episódio de uma história em quadrinhos, favorecendo assim, a construção 
de diversas habilidades que são necessárias para a efetivação desta tarefa. 

Pelo trabalho coletivo ou individual os alunos estabelecem objetivos 
comuns para o texto a serem produzidos, decidem a respeito da organização 
do mesmo a ser produzido, bem como levantar, selecionar e organizar as 
ideias expostas. Outras decisões que se apresentam como uma construção 
neste processo são as escolhas das palavras a serem escritas, sua ordenação, 
vocabulário e finalmente a formulação de frases, percorrendo a ortografia e 
o seu sentido. 

Como foi possível perceber, os aspectos favorecedores que se 
vinculam a utilização das histórias em quadrinhos quando direcionadas ao 
ensino, são inúmeros. O uso deste gênero textual pelos professores, junto à 
metodologia explicitada em tópicos anteriores, visa, por meio do incentivo, 
promover ações lúdicas e prazerosas, diminuir a evasão escolar, além de 
promover o sucesso da aprendizagem, minimizando as dificuldades e 
formando leitores.  
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AS GEOGRAFICIDADES CONTIDAS NA OBRA ‘MATA 
SUBMERSA’, DE PEREGRINO JUNIOR 

 
Nathalya Glendha Mayer CHAGAS (Universidade Estadual de Londrina)1 
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Resumo: 
O objetivo desse artigo é identificar e elucidar elementos característicos da 
paisagem elencada na obra literária de Peregrino Júnior, “A Mata Submersa 
e outras histórias da Amazônia”. Esta obra apresenta elementos 
característicos da região amazônica como festas, costumes, linguajar e o 
espaço em si, trazendo à luz as relações do homem com a terra em seu 
espaço vivenciado. A metodologia de pesquisa do tipo qualitativa 
fundamenta-se na análise literária com vistas a recuperar as espacialidades, 
as geograficidades e as temporalidades, pois a obra evidencia questões 
como o manejo de seringais (típico da região), dialetos, vocabulário, 
diferentes tipos de miséria, espaço de “refúgio de crimes”, e também as 
regionalidades onde ocorrem as histórias, assim resgatando a geografia 
dessa região por meio da linguagem poética.  
 
Palavras-chave:  linguagem poética, região amazônica, paisagem. 
 

Preâmbulo 
 

O livro escolhido para análise “A Mata Submersa e Outras Histórias da 
Amazônia” escrito por Peregrino da Rocha Fagundes Júnior traz ao leitor 
elementos próprios da região como os seringais, dialetos e festas. Além 
desses elementos leva o leitor de todas as partes do Brasil a conhecer 
situações presenciadas pelos personagens fictícios, mas que na vida real, 
também acontece, como por exemplo a desapropriação de terras indígenas, 
a miséria, a dominação, entre outros fatores.   

O livro contém ao todo doze contos (ou histórias, pois essa análise está 
aberta e elucidada pelo próprio introdutor do livro, Ivan Cavalcanti Proença) 
e foi dividido em duas partes, a primeira relata sobre “A Fogueira de Guajará”, 
“Diário de um Marajó” e “Mulher de três maridos”, onde aparecem no livro 
Matupá e Puçanga, e a segunda parte são contos inéditos publicados pela 
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2 Profª. Dra. Orientadora do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Geografia - 
UEL 



 

109 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

primeira vez nesse livro em 1960 “Maleita”, “Causos de Beira de Rio”, “A 
ingênua Confissão”, “Caminhos da “Redenção”, “Simples Anedota Municipal”, 
“Mulher – Terra Ignota”, “Noturno das Águas Fundas” “Buenolândia” e “A Mata 
Submersa”. 

Nesse artigo, procura-se observar elementos da paisagem 
apresentada pelo autor, onde, segundo Santos (2008 apud MACIEL e 
MARINHO, 2012, p. 17) a paisagem é: 

 
Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança. Esta pode 
ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. 
Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons, etc. [...] A paisagem é um conjunto de 
formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos 
históricos representativos das diversas maneiras de produzir as 
coisas, de construir o espaço (SANTOS, 2008, p.40). 
 

Dessa forma, paisagem não é apenas aquilo que nos vislumbra os 
olhos, mas um conjunto de elementos sonoros, de odores, de cores, entre 
outros, que compõe uma paisagem tornando-a singular, registrando no seu 
espaço a sua história.   

As crônicas serão descritas e no final será analisado dois contos com 
espaços diferentes, mas que de alguma forma, apresentam características 
semelhantes, elementos que se travestem no outro espaço de alguma forma. 

 

Crônicas 
 

O primeiro conto “A Fogueira de Guajará” passa em Guajará, distrito 
de Barcarena, PA. O protagonista Coronel Antônio Gomes vive nas suas 
terras em Barcarena, onde é “juiz, vigário e delegado, ele casa, batiza e 
prende, segundo as necessidades” (PEREGRINO, J. 1960, p. 18). Viaja em uma 
lanchinha comandada por Domingos e adora os festejos do grupo do boi-
bumbá. No ano em questão deseja chamar o grupo para festejar o são João. 
Ele é solteiro e não deseja casar-se, e costumava dizer “mulher pra quê, 
cunhado? Pra me dar dor de cabeça? Não faz falta não” (PEREGRINO, J 1960 
p. 19). Entretanto, no dia da festa conhece Teresa, uma de suas criadas, moça 
jovem e “curiboca” (mestiça, cabocla), filha do marinheiro Domingos.  

Vislumbrado pela beleza da moça, Cel. Antônio não consegue deixar 
de pensar nela e se casa aos cinquenta anos, e ela, com dezoito. Com a união, 
ele deixa de realizar as festas e passa a controlar os movimentos de Teresa 
passando a proibi-la de receber homens em sua ausência. Presa dentro de 
casa, a jovem resolve fugir para a casa do pai. Cel. Antônio desesperado, ao 
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saber, corre atrás dela e pede que volte. Não obteve sucesso. Com a recusa 
e por não aguentar viver longe da moça, faz uma última festa do boi-bumbá, 
constrói uma fogueira e embaixo dela um buraco. Ele se deita e ascende a 
fogueira, os convidados, percebendo um cheiro de “churrasco” encontram 
cabelos na fogueira, e constatam ser o corpo de Cel. Antônio. 

Em o “Diário de um Marajó” teremos o protagonista Fernandes, 
morador de Belém – PA que parte para Soure – PA para cuidar da saúde, pois 
acreditava estar tuberculoso 

 
– Não por enquanto não há nada, mas o senhor está fraco, precisa 
restaurar esse organismo depauperado... Compreendi 
perfeitamente. Esse negócio de ‘fraqueza pulmonar’ é um 
pseudônimo que a tuberculose usa na linguagem camarada dos 
médicos. (PEREGRINO, J. 1960 p. 27). 
 

Com receio de partir e deixar seu amor, a Petronilha, este segue para 
a cidade supracitada, aconselhado pela mesma, e se aloja aos cuidados da 
amiga dela, Lalá. 

Com todos os encantos dos passeios e inclusive de Lalá, Fernandes 
começa a se apaixonar pela moça, mas se arrepende e volta para Belém, a 
procura de Petronilha, teria ela esquecido dele? Pois não respondia mais 
suas cartas. 

Em “Mulher de Três Maridos”, protagonizado por Gertrudes, ou como 
era conhecida “Tudinha”, morava em Boqueirão – PB. Ela viajou para Macaíba 
– PA com os pais devido à seca que deu no sertão, e quando mal chega na 
cidade, conhece cabo Lira, homem grosseiro e violento, fazia o gosto de 
Tudinha, casaram-se.  

Ela engravida e o cabo é chamado para trabalhar em Belém, ele manda 
ela ficar, entretanto sem aguentar esperar resolve ir atrás e descobre que de 
lá foi mandado para Tabatinga, chegando por lá, foi se alojar em Umarizal – 
RN na casa de uma colega de viagem e então descobre que o marido havia 
morrido. Sozinha novamente... casa-se com seu Fausto do Castanhal – PA, 
que havia conhecido em Umarizal – RN. Em um dado momento, sem que o 
atual marido perceba, Tudinha foge de Fausto alegando que ele era frouxo e 
não suportava mais a convivência, dessa forma viaja para Igarapé-Açu – PA, 
e casa-se com Salomão, filho de turco.  

Quando o marido descobre que ela havia casado novamente, vai até a 
delegacia e registra o caso. Tudinha é convocada juntamente do novo marido 
à delegacia, e pede a Salomão que mate Fausto na frente do delegado, 
entretanto esse nega e Tudinha deixa os dois homens e vai embora, pois 
segundo ela, eles eram “- Uns pestes! Chico, sim é que me queria bem. Era 
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capaz de dar cabo de meia dúzia por minha causa.” (PEREGRINO, J. 1960, p. 
49). 

Na segunda parte do livro em “Maleita”, o protagonista é o Coronel 
Uldarico que passou a morar em Belém, deixando esposa e filhas em uma 
cidade indefinida na história. Ao retornar ao seringal, pede aos empregados 
que derrubem toda a mata, e que não deixassem uma em pé, pois havia 
descoberto algo revolucionário que deixaria a borracha ultrapassada, era o 
“imunizar pneumático de automóvel”, ele injetaria um “troço” e os pneus 
nunca mais se acabariam. No lugar das seringueiras iria plantar bananas, 
pimenta, algodão, cacau e cereais para vender de norte a sul do Brasil.  

Antes de visitar a família, foi passar uns dias no seringal das ilhas, onde 
pegou a “maleita” (malária), passou a falar coisas sem sentido, sem 
continuidade ou temporalidade, estava ficando louco. Quando um médico 
consegue tratar a doença e ele se vê falido, pois “O banco do Pará tomara 
conta de tudo que era dele. O juiz decretara-lhe a falência [...]” (PEREGRINO, 
J. 1960, p. 58). 

O quinto conto do livro, “Causos de Beira de Rio” divide a história pelo 
protagonista Frei Jacó, e depois em Anastácio. O primeiro, o vigário era rígido 
no catecismo e doava roupas, sapatos e terços aos índios por ter ficado 
indignado por transitarem nus pela cidade. À estes povos, Frei Jacó lhes 
impunham uma condição ao doar a roupa, que assistissem a missa vestidos, 
mas quando saíam, voltavam a ficar nus, então ele outra vez cria uma nova 
condição, que ficassem apenas descalços, mas que não tirassem as roupas, 
os índios então aceitam para que pudessem continuar ganhando os 
presentes.  

Na igreja o padre reprimia através do sermão as pessoas que 
apareciam mal vestidas (com roupas “vulgares”) e se revoltava com o cinismo 
no confessionário.  

No mesmo conto, aparece Anastácio, cearense, que acabara de tornar-
se rico com o seringal. Entra em uma bodega para relaxar e um cabo põe 
todos para fora, ele se nega “– O senhor é autoridade, mas não está com a 
razão. Eu não estou fazendo mal a ninguém” (PEREGRINO, J. 1960, p. 61). O 
Cabo segue em sua direção para ataca-lo, quando Anastácio o apunha-la na 
barriga com uma faca, no meio da confusão, ele foge “mupicando o Jacumã” 
e desaparecendo na “forquilha do Igarapé”. 

A história finaliza com Frei Jacó ensinando catecismo, dando roupas 
aos índios e ensinando mais um mandamento “não matarás”. 

Em “Ingênua Confissão”, o protagonista José não mora na mata e sim 
em uma cidade indefinida pelo autor. Costumava cursar medicina e tinha 
uma namorada em Batista Campos, Teresa. Entretanto em um dia, residindo 
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na parte de cima da casa “martelo”, na porta seis, conhece Luisa (moça 
casada com Fritz) ao vê-la passando por seu corredor em um macacão de 
banho e termina por observar em qual porta ela entra, oito.  

Nesse momento, José é tomado por uma paixão à primeira vista 
esquece seu amor por Teresa, pois admite nunca ter amado ninguém como 
amou Luisa. Pouco tempo depois desse primeiro contato, os dois começam 
a relacionar-se e alguns dias depois, Fritz descobre o romance e ameaça 
abandoná-la, assim, ela pede 200 mil réis à Carlos, que decide roubar pois 
não tinha o valor, culminando na sua prisão.  

Termina esquecido por Luisa, visto que dias depois o marido também 
acabara preso e ela passara o visitar sem dar atenção a ele.  O nome 
verdadeiro do marido de Luisa era Blutcher, um cáften (cafetão). 

Em “Caminhos da Redenção”, protagonizado por seu Lula, nascido em 
Muaná na ilha de Marajó – PA, filho de coronel Cazuza, tendo a mãe a líder 
de casa. O Rapaz resolve tomar o caminho de vigário por dor de cotovelo ao 
ser preterido por uma moça. Ao torna-se padre, passa a viver em Barranco 
Alto, sendo responsável pela capela dessa aldeia, Seu primeiro atendimento, 
como padre,  é com uma moça (18 anos) que lhe confessava as angústias de 
um casamento com seu Leonídio (40 anos). A presença dela o deixava na 
tentação, “e aquela súbita eclosão de desejos ele só explicava pelas 
influências ocultas do Demônio. Depois, os hábitos do povo, o clima, tudo 
conspirando contra a sua virtude!” (Peregrino, J. 1960 p. 71). 

Tomado pelas tentações, viaja para Belém, duas vezes. Na primeira 
conversa com seu amigo e orientador espiritual que lhe aconselha fugir das 
ocasiões e a pedir força para domar a tentação. Na segunda vez, visita o 
bispo e em confissão é orientado a orar e resistir. Entretanto, não resisti e cai 
na tentação que sentia por D. Nicota, mas com o tempo resolve deixar o 
romance de lado ao tomar lucidez, e perceber que ainda “havia uma luz”, e 
que poderia pedir redenção através da confissão e do arrependimento. 

Recebe uma carta de seu amigo Benedito, cheio de ceticismo, que o 
repreende, citando bem feitores da igreja e de fora dela, alegando sentir 
pena do amigo. 

 Em uma missa recebe a notícia de que D. Nicota e Dr. Benedito fogem 
juntos, e nesse momento “fingiu desinteresse” e pensou que pudesse ser 
intriga. Depois, no seu íntimo, pediu a Deus que o ajudasse a superar o 
castigo da tentação e que o livrasse das tentações. 

Em “Simples Anedota Municipal”, a crônica é protagonizada por 
Coronel Fulgêncio, dono de sítio e de uma porção do seringal. Nas eleições 
da cidade acaba sendo um grande eleitor do Dr, Pedro Ramos ao cargo de 
prefeito. No dia da posse, Antônio de Sousa, um jovem da terra e redator de 
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“O Libertador”, faz um grande discurso e o Coronel pede ao mais novo 
prefeito um emprego para seu futuro genro, que estava noivo de sua filha, 
Angelina.  

Na véspera do casamento, o genro pede demissão para dedicar-se a 
família, entretanto quando estava intitulado na prefeitura, não trabalhava, 
apenas batia o ponto, lia jornal, tomava um café, comentava a situação 
política e saía quase uma hora antes de terminar o expediente.  

Quando seu casamento completa o primeiro ano de aniversário, ele 
sai para beber, fica bêbado e vai preso, entretanto, o Coronel, pai de sua 
esposa, pede a soltura do rapaz ao prefeito, e ele o concede. 

No segundo aniversário de casamento, Antônio põe o sogro e a sogra 
para fora com os cachorros para os atacar, nesse momento, o prefeito não 
intervém naquela situação. “O escândalo alvoroçou a cidade. Mas o prefeito 
fechou-se em copas: não tomou conhecimento do caso. Em briga de família, 
Prefeito da roça não se mete”. (PEREGRINO, J. 1960, p. 83) 

Em “Mulher – Terra Ignota”, Almiro é o protagonista, é também um 
comprador de terras que ronda pelo Pará em busca de terras de seu 
interesse, e costuma dizer que vida de comprador de terra não é fácil porque 
é preciso muita conversa pra convencer, ainda coloca que “bom negócio é 
aquele em que uma parte ganha e a outra parte se estrepa” (PEREGRINO, J. 
1960, p. 84). 

Nos seus relatos de tentativas de compra nos traz alguns casos como 
quando tentou comprar de D. Adélia o sítio Vista alegre em Ananindeu – PA 
(região metropolitana de Belém – PA) que continha “igarapé pra banho, 
plantação de amendoim e pimenta, casa de moradia, além de bichos de 
criação”. (JÚNIOR, 1960 p. 85).  Entretanto não conseguiu, pois a proprietária 
“roeu a corda” quando ele notou que ela tinha segundas intenções e negou 
aos interesses de D. Adélia, afinal ela era casada com o Dr. Loureiro e não 
queria encrenca. 

Almiro faz suas viagens com um companheiro, Dr. Vigílio, agrônomo 
julgado de confiança por ele. 

Outro caso é o do professor Ferreira que tem uma propriedade em 
Castanhal, uma bonita rocinha “ao lado da Estrada de Ferro de Bragança”. A 
honestidade do rapaz faz com que apontasse somente os pontos negativos 
do local, então Almiro logo nos diz, “ô homem besta! Querendo me vender 
seu sítio de Castanhal, só me mostrava os defeitos: o isolamento, a lonjura, 
a falta de recursos, o relaxamento do caseiro, a desgraça das formigas” 
(PEREGRINO, J. 1960, p. 86-87).  
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O terceiro caso registrado é o de Zé Raimundo que possui a terra, mas 
não possui, pois apenas tomou posse do lugar sem comprar, como aponta 
Peregrino, J. (1960 p. 87) 

 
- Cadê sua propriedade Zé Raimundo?  
- Taí. É esse mundão de mato que o senhor tá vendo: duas léguas 
de barranca na linha do rio – e os fundos só Deus sabe. 
- Mas, e os papéis? 
- Papéis, ora essa é boa. Estou aqui há quinze anos. Fiz casa, botei 
mata abaixo, plantei roçado. Nunca ninguém me perguntou por 
isso. Pra que papéis? 
- Sem documentos não posso comprar. 
 

Ele registra o mesmo caso com Chico Nonato que compra a 
propriedade, mas não lavra as terras nem tem os documentos de posse. Ele 
diz que tentar as terras com os caboclos é difícil e relata que:  

 

Os direitos de propriedade ali naquelas bandas são muito 
atrapalhados. Ninguém sabe ao certo o que é seu. Cada um é dono 
do seu nariz: toma conta da terra – e acabou-se. É a posse da terra 
o que vale: documento não tem valia (JÚNIOR, J. 1960, p. 88) 

 

Esclarece sobre os homens ricos com poder político de Belém e 
Manaus que se apoderam de terras, criam portos, constroem sua economia 
ali e “A beira do rio e os seringais são os limites da sua propriedade [...] O 
proprietário só tem um trabalho: recolher a borracha, vender seu sortimento 
– e  botar o dinheiro na burra.” (PEREGRINO, J. 1960, p. 88) Relata ainda que 
os limites dessas propriedades são os rios, de um igarapé ao outro. 

Almiro diz que gosta de terra e de mulher e justifica isso ao dizer que 
é do Ceará, e lá os homens brigam por terra e por mulher. Relata que 
algumas terras do Pará são boas devido a boas águas que tem por lá, tudo 
que planta nasce. Devido a qualidade de água, Macabeu, um doutor, já quis 
montar uma estação de águas, mas o comprador/vendedor supracitado não 
permitiu já que não tinha gente pra trabalhar nisso. 

Almiro termina preso por ter matado o marido de Maria José, mulher 
de Isidoro que se encantou com ela e prometia fugir levando-a para Belém e 
que montaria uma casa no Jurunas, bairro de Belém. A causa do assassinato 
é que o marido pega os dois agarrados no chão e em um ataque de nervos 
corre na direção dos dois com um terçado, e em defesa, o amante saca de 
sua garrúcha uma arma e dispara contra Isidoro. 
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 Almiro termina dizendo “[...] único consolo que ainda me resta. Se eu 
vi a felicidade de perto, palavra, foi justamente junto dela...” (PEREGRINO, J. 
1960, p. 92). 

No décimo conto, “Noturno das águas fundas” protagonizado por D. 
Lindalva, que morava em Belém, mas mudou-se para o interior, era solteira 
e sozinha. Sente inveja de D. Odélia que tinha sido “raptada” e teria passado 
a noite com “os bichos do fundo”. Devido a sua inteligência ela não conseguia 
relacionar-se com os homens tímidos, pois não aceitavam bem sua 
sabedoria.  

D. Lindalva era professora e se encantava com os olhares 
consumidores de seu aluno Arlindo, e se deixa levar pela sedução, nesse 
momento, ele resolve leva-la para conhecer os “bichos do fundo”, nesse 
momento começa o surrealismo, pois o autor faz a comparação de seu 
relacionamento sexual na água empregando aos mitos e lendas da região 
aquele momento que talvez teria acontecido, ou talvez teria ela sonhado. Ela 
diz que o rapaz se transforma no boto, lhe apresenta aos amigos do fundo, 
e fala para tomar cuidado com o candiru (peixe conhecido na Amazônia por 
entrar no reto ou na vagina), pois ele gosta de entrar em qualquer lugar. 

D. Lindalva termina se perguntando se teria Arlindo lhe mostrado o 
caminho da felicidade em uma terra sem justiça, sem remédio para várias 
misérias, terra de mitos criados para cobrir uma verdade. 

Em Buenolândia, o protagonista é seu Bueninho que morava em uma 
cidade que contava com sua  farmácia “Porta Larga”, pois fornecia de tudo 
aos moradores, desde remédios, bebidas, perfumes, pajelanças, puçanga, 
até “jornais de Belém (a Folha e a Provícia” e revistas do Rio (O Malho, a 
Careta, o Fon-Fon)” (PEREGRINO, J. 1960, p. 101). 

As pessoas não eram sociáveis, pois cada um na cidade se importava 
apenas com seu cada qual: mulheres com casamento, trabalhadores da 
prefeitura com suas relações internas, lavradores com o limite de suas terras, 
no máximo a cidade, comerciantes com sua freguesia e o aumento de sua 
economia,e curtiam a “prosa” com bueninho, para aquele povo, ele trazia a 
felicidade com sua variedade de coisas e a conversa. Bueninho em sua 
propaganda dizia corrigir os erros médicos e dos pajés. 

Em um registro de seu dia corriqueiro ele atende Gaudencio que 
afirma ter perdido a sombra por ter caçado e matado uma anta, 
extrapolando o limite de 3 antas por mês. Bueninho pergunta se ele estava 
sendo perseguido por Anhangá e Curupira, que na mitologia tupi são 
protetores dos animais. Oferece “defumação cabocla” para quebrar e 
oferecer proteção, entrega também “[...] uma cruz de cera benta para 
espantar assombração de bicho. Volte para casa sossegado. O caçador 



 

116 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

voltou – e recuperou, com a sombra, a saúde. Ficou curado num átimo.” 
(PERRGRINO, J. 1960 p. 103). 

Sua influência é notória para a cidade e recebe a visita de coronel 
Antunes que o convida para a cerimônia de posse no mandato de prefeito 
alegando que ele “foi meu grande eleitor” (PEREGRINO, J. 1960, p. 103). 

Bueninho bebe quase todas as bebidas de sua própria farmácia e 
aparece bêbado na cerimônia de posse, causando escândalo, além de gritar 
ao amigo “– agora, Coronel, pau neles...!” (PEREGRINO, J. 1960 p. 104) devido 
a essa reação, é advertido pelo ex-prefeito que promete pedir que a sala seja 
evacuada caso ele continue, pois apenas membros podiam manifestar-se. 
Bueninho sai e promete não votar em mais ninguém. 

 Decide vender sua loja e ir embora para o outro lado do rio onde tinha 
posse de terra, “possuía uma fazenda de largas dimensões do outro lado – 
produzindo borracha, madeira, maniva, cacau, castanha. Tudo o que 
plantava dava... Era só plantar.” (PEREGRINO, J. 1960, p. 104). Planeja com a 
mudança criar a própria cidade, prometia, terra e casa construída pra quem 
quisesse ir com ele, pretendia com isso se tornar o próximo prefeito de 
Buenolândia. 

Assim, “Bueninho, transposto o largo rio, dá desembarque nas ruas 
terras, que distribui entre os companheiros, e funda, digno e feliz, uma nova 
povoação: a aldeia de Buenolândia” (PEREGRINO, J. 1960 p. 105). O caso 
chega a ser noticiado nos jornais de Belém. Com delicadeza, devido ao 
horário, já era tarde, a esposa de bueninho o acorda mansamente avisando-
lhe que havia um caboclo procurando-o por um remédio. 

No último conto do livro, “A Terra Submersa” o nome do “herói”-
médico-farmacêutico não aparece, entretanto ele é o protagonista da 
história, e apesar de ser chamado de médico, era um farmacêutico que 
trabalhava no Gaiola Canavaru atravessando os rios da Amazônia curando 
as doenças dos tripulantes. Gaiola é um tipo de navegação típica da região 
norte do Brasil com dois andares, onde as acomodações são feitas com redes 
penduradas. Em suas viagens ele coloca “o drama dos seringais começa aqui. 
Gente doente e faminta: homens maltrapilhos [...]; mulheres, saia e blusa, 
peitos moles de fora, dando de mamar aos filhos; [...], crianças guenzas e 
famintas a chorar sem forças.” (PEREGRINO, J. 1960, p. 107). 

Continua Peregrino (1960) ao pontuar que ao chegar de uma doença 
fatal na navegação, dezenas de retirantes morrem e seus corpos são 
enterrados nos barrancos dos rios, e os que sobram, estarão destinados a 
morte da escravidão do seringal. 
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Figura 1:  Representação do navio-gaiola com os tripulantes de primeira classe e os de terceira classe, 
os retirantes: 

 
Fonte: Chagas, N. G. M. 

 

Nos caminhos das águas, o farmacêutico abre seu eu lírico e reflete 
sobre sua vida “na solidão das noites grandes – sem conseguir ver no escuro, 
como o comandante Morais – eu pensava às vezes na morte. Meu destino 
era aquele: pobreza e solidão – e por que não também a morte? [...]” 
(PEREGRINO 1960, p. 108). 

O gaiola era dividido entre as pessoas de 1° classe que ficavam em 
cima e os retirantes que ficavam na 3° classe. Trabalhando nas águas recorda 
de sua criação e se enxerga como um garoto fraco e frouxo. Está sempre 
sonhando e lembrando do seu passado, na infância em Natal – RN, onde 
nascera, exalta as belezas de sua terra, inclusive o Seridó, que conhecera 
através de seus familiares, fala sobre a miséria e as angústias do sertão, 
como aponta Peregrino, J. (1960 p. 115-116). 

 

Aquilo era o sertão – o sertão de espinho e de flor – o Seridó coração 
da minha terra leão ardente e rude. Mas quando não chovia era ali 
que moravam a fome a miséria o inferno o infinito sofrimento do 
povo é o sertão que o poeta cantou: 
“Sertão selvagem de Euclides 
Prosaicamente progrides 
– mas nada te corrompeu! 
Paraíso de minha infância 
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ingênuo como uma estância 
de Casimiro de Abreu! 
 
Touceira de xiquexique 
Cercadão de pau-a-pique 
Dez léguas de tombador... 
Mar de penasco dourado  
Bogari cravo encarnado 
– SERTÃO DE ESPINHO E DE FLOR!”  
 

O farmacêutico reconhece seu eu poético, romancista e literário e 
acrescenta “o poeta tem razão. Nosso maior bem é esse: carregar por todas 
as terras e por todos os mares uma obsessão afetiva protetora fiel da 
ingenuidade morta.” (PEREGRINO, J.1960, p.116). Ou seja, tendemos a 
carregar pelas terras que viajamos as nossas memórias afetivas e ingênuas 
da infância sobre a vida. 

Nas navegações de tempo incontrolável ele observava aquelas 
pessoas vivendo o drama dos seringais e relembra como tornou-se 
farmacêutico, estava em Belém, visitando um amigo de seu pai, Dr. Gabriel 
Santilha e quando vai dar uma volta, esbarra com um ex-colega de turma 
que o indica um serviço na farmácia Beirão e mais tarde a faculdade de 
farmácia, forma-se e é apresentado através de seu professor, ao 
comandante Morais, o dono do navio-gaiola Canavaru. 

Na embarcação conhece um retirante, seu João Antônio que viera do 
Ceará e tinha posses por lá, mas resolvera tentar a vida no Norte mesmo 
sabendo dos ataques dos índios. Atracara nas terras de César Costa & Cia, 
que não possuía de fato as terras, pois desapropriou os índios daquelas 
terras e colocou fogo em suas malocas, além de sequestrar duas índias.  

Um ano depois, quando o barco atraca naquelas terras novamente, o 
farmacêutico resolve ficar por lá na tentativa de “endurecer” a alma, 
resolvera ficar por aquela terra de desesperanças, mas lugar de esperança 
para ele. Quando seu João Antônio descobre suas intenções, lhe põe em um 
tapiri, com 20 seringueiras, ensina a cortar a seringa e defumar o leite e 
colocar nos cadilhos. Ganha confiança quando salva o capataz de uma sucuri.  
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Figura 2: Seringueiras com cadilhos (os potes que armazenam a seiva) 

 
Fonte: http://www.seringueira.com.br/seringueira/news/news_240216.html 

 
Andando por aquelas terras, cortando seringa e ainda exercendo 

mesmo que minimamente seu papel de farmacêutico, havia conhecido 
alguns dos mistérios daquelas pessoas que ali viviam, era uma terra de 
impunidade, com abusadores, assassinos, e chegou até conhecer o caso de 
Luís Julio que matou o colega de tapiri que lhe fazia propostas indecentes ao 
desconfiar de sua orientação sexual, pois o rapaz havia tomado uma bebida 
do pajé e estava meio “amolado”. Luís perdeu a paciência e disparou vários 
tiros no companheiro de trabalho. 

Os moradores daquela região tinham medo dos iminentes ataques 
dos índios na tentativa de recuperar suas terras, entretanto, ocorreu o que 
eles sabiam que uma hora ou outra iria acontecer, em uma forma de aviso, 
mataram seu Zé Sororoca, ajudante de Seu João Antônio que por fim 
também acabou morto junto de D. Catita, aos abraços na cama com ela, filha 
de um dos seringueiros da região. 

Sem opção de recusar ou aceitar o comando daquele barracão, os 
companheiros de labuta o nomeiam responsável por aquela área e vão 
embora, sem querer ouvir o que ele tinha a dizer: 

 
Diante do grave silêncio da floresta patética, naquele mundo 
inumano onde todos nós havíamos perdido as nossas derradeiras 
esperanças – enterramos na mesma cova os dois corpos que se 
amaram na morte – os únicos, naquela topografia da miséria e do 
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desespero, que secretamente encontraram, em sete palmos de 
chão úmido, o território da felicidade (PEREGRINO, J. 1960, p. 128). 

 
A Mata Submersa, além de mostrar as lutas do homem pela 

sobrevivência nesse ambiente, faz referência aos tipos de vegetação que se 
adaptaram a essa região do Amazonas onde a terra está quase sempre 
alagada. Os solos são pobres em nutrientes devido a lixiviação da água sob 
o solo. 

As matas submersas são conhecidas como as regiões do Igapó, lugar 
esse onde as plantas devido a sua adaptação, está imersa nos rios que 
cortam as matas da Amazônia. Os caminhos dos rios que formam em baixo 
das matas são os Igarapés. Desse jeito, Igarapé e Igapó estão de certa forma, 
interligados. 

 
Figura 3:  Igapó/Igarapé 

 
Fonte: http://www.geoimagens.com.br 

 
Conclui-se com o final desse conto que as histórias dessas 

personagens fictícias e seus dramas não acabam, e continuam dias pós dias, 
nos mostrando raízes com a realidade.  

 

Considerações 
 
O livro é rico nas expressões regionais como “pai d’égua” que significa 

um cara bom, alguém que domina algo, garanhão, a expressão aparece no 
conto “Maleita” referindo-se ao coronel Uldarico, que era casado, mas estava 
bancando Ritoca em Belém e estava mantendo relações com Margot, nesse 
mesmo trecho aparece a palavra “pucarinho” que significa intimidade. 
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Quando aparece na crônica, os observadores de Coronel dizia que além de 
estar com Ritoca, estava de pucarinho com Margot, e por isso, um pai-d’égua. 

Outra expressão que costumam usar é o eufemismo “entregar a vida 
a Deus”, referindo-se a quando alguém iria morrer. No livro aparece a palavra 
“Balata” e refere-se ao Látex. Outra expressão que utilizamos no Sul é “coisa, 
negócio, treco” que no Pará é “teréns”. Aparece muito na linguagem as 
expressões do tupi como “curibocas (cabocla adolescente, ou filho de preto 
com tapuia, Cunhantã (Menina, correspondente de Curumim), Boiúna 
(assombração noturna dos rios. Navio mal-assombrado. Cobra grande. Mãe 
d’água). Esses elementos compõe a paisagem do Pará. Uma das festas 
comuns é a festa do boi-bumbá, e de Nossa senhora do Nazaré. 

O livro trabalha com algumas temporalidades como a relação do 
homem com os fenômenos naturais, em um trecho extraído do conto “uma 
viagem pelo Marajó” Peregrino, J. (1960, p. 39 ) nos apresenta esse aspecto:  

 
Seu Ambrósio, um velho fazendeiro instruído e conversador, que 
vivia há setenta anos naqueles mundos de Marajó, começou a 
contar coisas do seu tempo. 
– Eu era curumim, quando houve o eclipse da lua no Pará. 
– O eclipse de 1877... 
 – Isso mesmo. 
– E o senhor teve medo? 
 – Tive não. Mas o povo do Pará ficou assombrado. Imagine que 
toda gente fazia barulho com tiros, latas de gás, foguetes, o diabo, 
pra afugentar o bicho do céu, que queria comer a lua... 

   
Outro ponto temporal que podemos extrair do livro é quando um dos 

personagens fala sobre os bons tempos do seringal que conforme nos 
mostra a história foi do período de 1879 a 1912.  “De 1879 a 1912 o ciclo da 
borracha vive seu auge, chegando a exportar mais de 30 mil toneladas do 
produto.” (D’AGOSTINI et al. 2019, p. 03) 

Comparando os dois contos “Uma Anedota Municipal” e “Mata 
Submersa”, a palavra “anedota” faz referência a algo que é uma piada. Em 
Anedota municipal, o protagonista é o Coronel Fulgêncio que pede cargo ao 
futuro genro na prefeitura e logo perde sua casa para o mesmo, dois anos 
depois. Podemos observar nesse conto que os personagens em questão 
vivem na cidade e não estão em condições precárias como os outros 
habitantes das outras histórias. Coronel Fulgêncio pratica o coronelismo no 
sentido de “pedir” (com toda sua influência que culminou na eleição do Dr 
Pedro Ramos) ao prefeito emprego a Antônio de Sousa e também que o 
solte, a relação nessa história está no poder e também na expropriação de 
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terras, já que o genro o expulsa de sua própria casa, agora destituído de suas 
riquezas, não exercia influencia alguma sobre o prefeito. 

Em “A Mata Submersa” a relação de poder também ocorre, mas nesse 
caso é a miséria, em várias facetas, travestida de fome, de doença, de um 
olhar social, de posses, está na relação também na companhia de César 
Costa quando toma as terras dos indígenas e põe os trabalhadores sem 
condições necessárias, muitas vezes vulneráveis, que nem foi apresentado 
no livro. 

Em todos os contos, aparece a questão do poder, seja através de um 
político, de um coronel, de um padre ou até mesmo pelo encanto da beleza 
física que a mulher exerce sobre os homens. 

Em alguns contos do livro pode-se observar como a mulher é vista, 
uma vez que ela é notada alguns personagens às trate como inferior, como 
por exemplo na história viagens de um Marajó, a personagem Fernandes nos 
diz em pensamento “Haverá coisa mais humilhante pra um homem que a 
confiança ilimitada de uma mulher?” (PEREGRINO, J. 1960, p. 32). Para os dias 
de hoje com as lutas das mulheres por sua valorização, direitos igualitários, 
liberdade de expressão, entre outros pode-se utilizar desse veículo para 
mostrar às pessoas como através do tempo algumas atitudes foram 
infiltrando na sociedade. 

Através da literatura ou de outros meios como a poesia, o desenho, a 
fotografia, uma música, podemos aprender e aprimorar conhecimentos a 
cerca de uma temática. O uso da literatura como imagem enriquecedora 
sobre os dramas e as paisagens da Amazônia nos ajuda a conhecer um 
pouco mais do nosso país e tomar consciência das condições dos brasileiros 
pelo país. 
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Imagens criadas na vivência com a arte e suas 
potencialidades no cotidiano da sala de aula. 

 
Loren Medeiros CHICILIA1 (Universidade Estadual de Londrina) 

Ronaldo Alexandre de OLIVEIRA2 (Universidade Estadual de Londrina) 
 

O presente trabalho, tem como objetivo apresentar uma reflexão a respeito 
das projeções que a vivência com arte, fora do ambiente escolar, cria por 
meio de imagens e lembranças subjetivas de obras de arte, lugares e 
situações, que podem refletir em uma dinâmica mais eficiente em sala de 
aula. Para isso, conta com uma pesquisa qualitativa apresentando autores 
do campo da arte-educação, da educação e da produção poética, como 
Fernando Hernández, Paulo Freire e José Kinceler, que valorizam a vivência, 
os percursos em aberto e, consequentemente, a constante pesquisa na 
teoria e na prática artística, como fonte de inspiração e embasamento para 
um professor artista. Consequência disso, é a aproximação efetiva e direta 
entre professor e aluno, por meio da troca de conhecimento adquirido pelo 
professor-artista durante sua própria vivência com arte, sendo tanto pelo 
material ou por suas memórias, também é possível a esse professor coragem 
para lançar-se em espaços que vão além da sala de aula, como exposições 
em galerias e salões de arte. 
 
Palavras-chaves: Arte educação, imagem, vivência. 

 
Introdução: potências da arte. 
 
Ao ser questionado, qual sabor e características tem o mel, quais 

respostas vem a sua mente? Dentre elas podem estar doce, denso, melado... 
Leve em consideração agora que, quem o questiona é uma criança que 
nunca comeu mel. Sua resposta deve ser mais minuciosa e conter mais 
características, como dizer que esse insumo pode ser doce o suficiente para 
ser ardido, formar cristais de açúcar, tem elasticidade e maior densidade 
quando em temperatura ambiente mas, quando aquecido, pode virar calda, 
na tentativa de aproximar o outro da sua experiência.  

                                         
1 Graduada em licenciatura em artes visuais e pós-graduanda no Curso de Especialização 
em Docência na Educação Superior (CEMAD), ambas, pela Universidade Estadual de londrina 
2 Professor adjunto do departamento de Artes Visuais na Universidade Estadual de Londrina, 
tendo como linhas de pesquisa as áreas de arte educação, formação de professores pelo 
viés das narrativas autobiográficas, criação em arte. 
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O mesmo desafio, agora em sala de aula, a vontade de transpor a ideia 
para o campo da prática, pode levar o professor a uma atividade a cegas com 
seus alunos, provando diferentes alimentos com diferentes dulçores, 
elevando o sentido da investigação, os instigando a fazer minuciosas 
comparações.  

Isso acontece quando o próprio professor carrega consigo uma 
bagagem de referências, sejam elas, físicas, visuais, lembranças ou histórias, 
todas elas muito particulares. Quanto maior a intimidade e interesse que o 
docente tem com determinado assunto, autor, temática maior será sua 
determinação e empenho no planejamento e ações em sala de aula pois, 
entendendo que a sua experiência foi importante, pode ser especial para 
seus alunos também.   

Quando se trata de arte, essas possibilidades podem ser ainda mais 
intensas pois, como afirma Fernando Hernández (2013, p. 54), ela é 

 
Memorável, não pode ser facilmente ignorada – demanda nossa 
atenção sensorial, emocional, intelectual. A arte é uma experiência 
que, de maneira simultânea, atrai nossos sentidos, emoções e 
intelecto. A razão pela qual necessitamos de arte e a criamos tem a 
ver com sua capacidade de nos fazer sentir vivos e de descobrir o 
que não sabíamos que sabemos, ou o que vemos que não tínhamos 
nos dado conta antes, inclusive quando está presente frente a nós 
(HERNÁNDEZ, 2013, p. 54). 

 

Entendendo essas potencialidades próprias da arte, que esse trabalho 
defende a importância da vivência do professor com a mesma, a pesquisa 
dentro do museu, o aguçamento do olhar quando diante de uma obra de 
arte, a prática artística dentro e fora do ateliê, o mergulho  
 

(...) em um tempo de arte, isto é, um tempo do sensível, em que o 
espectador pode vislumbrar todos os detalhes das cenas, com suas 
nuances e contradições, ao mesmo tempo que se vê refletido nas 
situações da obra e pode refletir sobre elas (CANTON, 2009, p. 23).  

 
E, permeando esses espaços, colecionando lembranças e momentos 

significativos o professor pode criar suas próprias imagens, sejam elas físicas 
ou afetivas dessas obras, situações e artistas, munindo-se de uma relação 
mais próxima do seu conteúdo, é capaz de trazer seu aluno para a intimidade 
que a arte permite, pois 

 
(...) observar atentamente uma obra de arte, tem como objetivo 
último propiciar ao aluno uma experiência de intimidade, um 
encontro significativo que amplia seu conhecimento, afirmando 
suas próprias possibilidades criadoras e sua capacidade de 
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compreender o lugar que a Arte pode desempenhar na sua vida e 
no mundo em que vive. (MACHADO, 1998, n.p.)  
 

Olhares diferente para pesquisas diferentes. 
Nesse trabalho, se faz necessário uma pesquisa qualitativa que 

caminha por meio da subjetividade particularidades, pois entende-se que 
cada indivíduo é dono de uma história de vida diferente que, em alguma 
medida, faz com que ele opte por determinadas escolhas, se interesse por 
um assunto específico ou que se aproxime de um artista. 

Como embasamento teórico, fazemos uso da Pesquisa Baseada em 
Arte, que valoriza não só a carga afetiva da relações, como também o 
processo até chegar o resultado podendo ser esse último, um objeto de arte, 
como aponta Sônia Vasconcellos (2015, p.115) em sua tese de mestrado, “é 
um tipo de investigação que utiliza métodos artísticos para realizar práticas 
de experiência, envolvendo diferentes sujeitos e suas interpretações, e que 
se fazem visíveis em um outro tipo de investigação (...)”.  

Transpondo esse pensamento para a sala de aula, entende-se que 
“processo criativo se expande a formas relacionais que acentuam o convívio, 
o encontro, o diálogo e a participação como atitudes legítimas” (KINCELER, 
2008, p.1795), ou seja, a arte permite que o professor leve para  sala de aula 
suas histórias e relação com a arte, permitindo que o aluno também tome 
posse desse conhecimento, principalmente ao criar situações que 
promovem as vivências, criando encontros, entre arte e aluno, professor e 
aluno, professor e arte. 

É preciso lembrar que, esses encontros podem ser tanto positivos 
como negativos, de aproximação ou distanciamento com o assunto trazido 
para discussão, contundo sempre criando novas imagens, pois na Pesquisa 
Baseada em Arte o produto alcançado está no conhecimento adquirido pelo 
processo, garantido pela experiência, e trabalhos artísticos. 

 
A vivência do professor possibilita a experiência do aluno 
As igrejas de Minas Gerais do período do Brasil colonial foram 

construídas com referência no Barroco Português e o Rococó, com 
adaptações as necessidades do nosso país. Grande parte delas, tem os tetos 
pintados por Mestre Ataíde3, pintor que ficou conhecido e solicitado por 

                                         
3 Manoel da Costa Athaide , nasceu e morreu em Mariana (1762 – 1830), foi dourador, 
encarnador, entalhador e ficou conhecido principalmente  por suas pinturas de caráter 
religioso, seguindo os cânones importados de Portugal mas, com características muito 
próprias como o uso de vermelho e azul, cores não usais em Portugal e a representação de 
vários anjos, tais características fazem com que seus trabalhos sejam facilmente 
diferenciados entre as pinturas de mesmo gênero. Disponível em: 
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muitas confrarias católicas na época. Essas pinturas são ricas em detalhes 
que exigem que seu espectador fique um tempo com os olhos voltados para 
cima, e um certo esforço do pescoço. 

Quando um professor conhece um trabalho como esse, visita uma 
dessas igrejas, tem a oportunidade de entender o espaço da igreja, as cores 
reais, sentir o cheiro e o incomodo no pescoço depois de observar esses 
trabalhos e, consegue dimensionar parte do esforço de Ataíde, em cima de 
andaimes improvisados, pintando deitado por horas para alcançar os 
detalhes que enchem os olhos. 

Só a experiência permite essas sensações, é nesse momento que o 
professor já consegue ter ideias para preparar suas aulas, começa o plano 
de aula na sua pesquisa e tem a possibilidade de colecionar memórias, 
imagens fotográficas do que lhe chamou a atenção e não e está disponível 
na internet, fazer vídeos na tentativa de dimensionar o espaço, colecionar 
panfletos ou os catálogos e materiais disponíveis desses lugares. 

Como transpor tanto que se conheceu em uma viagem, quando 
retornar para sala de aula, muitas vezes sem condições favoráveis, sem 
material, sem museus a disposição, com salas sobrecarregadas e até a falta 
de interesse? 

A docência está constantemente atrelada a uma relação de troca e 
conquista entre professor e aluno. Para que o momento da aula seja positivo, 
é preciso tanto da pesquisa, o plano de aula, mas como afirma Paulo Freire 
(1996, p.31)  

 
Não basta entender os conteúdos ministrados dentro do currículo 
como únicos portadores de conhecimento, há uma trajetória muito 
mais ampla do que uma “transferência do saber”. Freire propõe que 
o professor deve: respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes 
socialmente construídos na prática comunitária - mas também, 
como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os 
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos. 

 
Em posse de suas experiências, sendo produtor de suas imagens o 

professor é impulsionado a criar experiências, permite que a arte faça parte 
da vida acadêmica do aluno e que transborde pra outras esferas da sua 
histórias, que ele “apropriar-se de sua própria experiência artística e estética 
como uma ação criadora e transformadora que faz sentido, [...] é como se 

                                         
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8486/manoel-da-costa-athaide. Acesso em 14 
abr 2019. 
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ele pudesse assim compreender que sua arte existe porque a Arte existe” 
(MACHADO, 2003, n.p.). 

Então, a aula expositiva de Barroco brasileiro, pode deixar de ser 
apenas expositiva com as imagens pesquisadas4 via internet e outros livros, 
mas pode permear as fotografias que o professor tirou, as histórias daquela 
viagem e, como atividade prática, os alunos são convidados a colar com fita 
adesiva seu papéis na parte de baixo de suas carteiras e produzir desenhos 
com a temática da época ou dos espaços religiosos que eles frequentam. 

Como resultado, a produção de imagens heterogêneas, carregadas 
das referências visuais de cada aluno, dando espaço para o diálogo sobre 
intolerância religiosa, a importância do respeito e das religiões ao longo do 
tempo e do espaço e criando, sensação física semelhante ao daquela 
passada por Mestre Ataíde pois, as dificuldades surgiram a passando por 
elas, o aluno passa a entender parte do que acontecia no passado. 

Ideias como essa podem e devem caminhar por os mais diferentes 
períodos da história da arte, perpassar outras formas de produzir, alcançar 
diferentes artistas e obras, o que vem acontecendo em escolas de diferentes 
regiões do pais e divulgadas e compartilhadas em redes sociais, sites e blogs, 
possibilitando novos encontros de professor para professor, a criação de 
novas imagens e a circulação das mesmas, por professores, alunos, 
professor-artistas, artistas-alunos. 
 

Um professor-artista 
Quando apontamos que esse professor precisa vivênciar arte, isso 

inclui também a produção de arte, as pesquisas também são referencia e 
fonte de inspiração e fazem desse docente um investigador “(...) que está 
dentro, que sustenta as histórias e não só as coleta, que se mostra como um 
personagem vulnerável e necessariamente em crise” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 
47). 

A pesquisa teórica muitas vezes se torna cansativa, também está 
associada a uma rotina escolar densa e que exige um longo tempo. Visitar 
bienais, museus, galerias de arte possibilita uma renovação das referencias 
visuais desse profissional e uma atualização o que é essencial quando se 
trata de arte contemporânea que está sempre em mutação e renovação. 

                                         
4 As imagens acessadas por pesquisas, via internet principalmente também tem importância 
e espaço no trabalho do professor de arte e, possibilitaram a ampliação de referências ao 
corpo discente e docente e aumentou a acessibilidade das mesmas por diversos grupos 
sociais, mas aqui a intenção é ressaltar que esse não é o único caminho para a área das 
artes, que tem muita a ser explorada. 
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Ganho do período mais atual da arte e a reflexão de si, do outro, do 
próprio artista e a relação direta com o público que, agora passa a ser ativo 
na construção de vários trabalhos de arte o que trouxe uma relação direta e 
a necessidade da vivência. Pois então, pode o docente de arte, quando 
inspirado por esses meios ver na sala de aula espaço de inspiração para criar 
arte? 

Sim. O professor de arte é naturalmente, um colecionador de imagens, 
o que apontamos aqui é que ele pode ser também, um produtor de imagens 
e trabalhos e, também possibilitar que seus alunos sejam produtores de 
imagens. É na troca, no espaço do fazer que o professor vai encontrando seu 
caminho e sua produção poética, se tornando um professor-artista, pois 
entendemos 

 
As práticas de artistas e educadores como ocasiões para a 
produção de conhecimento. O processo de investigação, torna-se 
tão importante, às vezes até mais importante, quanto a 
representação dos resultados alcançados. Artistas se envolvem em 
investigações artísticas que os auxiliam a explorar questões, temas 
ou ideias que inspiram suas curiosidades e sensibilidades estéticas. 
Já educadores se envolvem em investigações educacionais que os 
ajudam a estudar assuntos tópicos e conceitos que influem nas 
suas aprendizagens, assim como nas maneiras de aprender a 
aprender (IRWIN, 2013, p. 29). 

 

Quem ganha também é o aluno, que vê naquele que segue a frente da 
sala de aula mais do que alguém que sabe e que conhece conteúdo, mas que 
produz e vivência arte, e se torna fonte de inspiração. 

 
Considerações finais 
Compreendendo que “(...) a sensibilidade não é peculiar somente a 

artistas ou alguns poucos privilegiados. Em si, ela é patrimônio de todos os 
seres humanos” (OSTROWER, 1983, p.12), desprende-se aqui da ideia do 
artista como sendo um indivíduo detentor de um dom e produtor de obras 
de arte envoltas em uma aura, como se pensou durante muito tempo na 
história da arte, entende-se como aquela pessoa que se refugia em seu 
trabalho, que está em constante processo de pesquisa e produção, que vai 
se conhecendo ou desconhecendo por meio do seu fazer. 

Essas características selecionadas ao artista podem ser facilmente 
análogas a profissão do professor, que desempenha pesquisa na produção 
de suas aulas, que se refugia nas suas horas atividades buscando criatividade 
e alternativas para as adversidades da rotina escolar, principalmente das 
instituições públicas.  
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Portanto, sua produção está nas tentativas teste que faz ao analisar se 
determinada técnica pode ser efetiva em sala de aulas. Nesse lugar também 
pode perceber, por meio de um olhar atento e aguçado, conquistado nas 
suas vivências com arte, aqui apontadas como essenciais para sua atividade 
escolar, caminhos para sua própria pesquisa poética e, entre uma aula e um 
planejamento ou outro se arriscar a trabalhar na sua própria poética. 

O que se deseja apontar aqui é, que “(...) no emaranhado disperso da 
vida cotidiana, afinal, procuramos o eu através do outro, rastreamos nossas 
histórias e abrimos nossos diários íntimos na tentativa de nos oferecer 
verdadeiramente para o mundo. (CANTON, 2009, p 35), quando o professor 
faz da sua experiência a troca com o aluno, ele multiplica as imagens que 
criou quando vivenciou arte, ele transpõe e possibilita que o aluno vivencie 
e se empodere da arte de forma mais intima e efetiva. 

Não distante, perceber que quanto mais efetivas são suas injeções de 
arte em seus alunos, melhor pode ser o desempenho dos mesmos capazes 
de se tornarem nomes em exposições com produções sejam elas individuais 
ou coletivas, podem tornar-se inspiração um professor-artista, ao encontrar 
nas brechas da cansativa rotina escolar e nesse lugar, inspiração para 
alavancar inscrições em editais de galerias e exposições de arte. Nessa série 
de trocas, tanto professor quanto aluno descobrem que o mel, pode ser 
ainda mais doce e agradável quando bem dosado, experimentado e bem 
utilizado. 
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UMA IMAGEM FALA MAIS QUE MIL PALAVRAS:  
REPRESENTAÇÕES PICTÓRICAS E FOTOGRÁFICAS NO ENSINO 

DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS/ADICIONAIS 
 
Cláudia Cristina FERREIRA (UEL/UFSC)1 

Adja Balbino de Amorim Barbieiri DURÃO (UFSC)2 
 

Resumo: É comum observarmos o poder de atração e de persuasão que um 
texto visual exerce sobre o leitor. Muito além do explícito e do visível, o texto 
imagético comunica, convence, provoca emoções e reações no leitor. Cores, 
leiaute, formato, diagramação, tamanho, tipo de papel/material e outros 
efeitos são recursos dos quais o texto visual se vale para transmitir 
mensagens. Em uma sociedade tecnológica e altamente imagética (CALVINO, 
1990), utilizar textos visuais, é uma ferramenta útil, sobretudo quando o 
recorte são pinturas e fotos, que exercem fascínio no receptor. Este estudo 
tem por escopo fomentar o ensino de línguas estrangeiras/adicionais 
pautado nas visualidades (DONIS, 2003; FERRARA, 2001; FERREIRA, 2005, 
2006; FERREIRA; SANCHES, 2008; FIELD, 2004; MUÑOZ CORVALÁN; RUIZ 
LLAMAS, 2003; NEIVA Jr, 1986; OLIVEIRA, 2009; PEREIRA, 2010; PIETROFORTE, 
2007, 2013; SANTAELLA, 2005, 2012; SANTAELLA; NÖTH, 2001; SOUZA; 
PEREIRA, 2011), como elemento inovador nas aulas, motivando o aprendiz, 
bem como promover espaços para a reflexão sob o prisma de textos 
pictóricos e fotográficos. Nesse sentido, o trabalho foi organizado em quatro 
momentos: introdução, moldura teórica, propostas pedagógicas e 
considerações finais. Como conclusão, adiantamos que os textos pictóricos 
e fotográficos mostraram-se eficazes no ensino de línguas 
estrangeiras/adicionais, posto que além de abordar aspectos artísticos, 
históricos, políticos e culturais, favorece a prática da língua meta 
(vocabulário, expressões comunicativas, aspectos gramaticais), bem como 
estimula a reflexão, (re)avalia comportamentos e ideologias e, também, 
requer um posicionamento quanto a uma gama de temas diversificados. 
 
Palavras-chave: Processo de ensino e aprendizagem, Língua Espanhola, 
visualidades. 
 
 

                                         
1 Professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Pós-doutoranda do Programa em 
Estudos da Tradução (PGET) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
2 Professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista produtividade 
CNPq. 
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Paleta de cores: escolhendo tintas e pincéis  
Assim, este pode ser um bom começo para a discussão: analisar as 
finalidades que podem ter as imagens. Isto significa examinar as 
funções de cada imagem, verificar como ela funciona, para que ela 
serve, para poder definir se ela é um produto do design ou uma 
obra de arte. (OLIVEIRA, 2009, p. 23) 

 
O mundo pós-moderno está repleto de imagens, impossível não ser 

envolvido por textos visuais, para citar alguns exemplos: sinalizações de 
trânsito, anúncios publicitários, fotos nas redes sociais (Facebook, Instagram 
etc.). Como bem previu Calvino3, na década de 90, este milênio pertence às 
visualidades.  

Presentes em nosso cotidiano, as visualidades (textos visuais, textos 
não-verbais, textos imagéticos, textos icônicos) encontram-se em variadas 
formas (telejornais, telenovelas, cartazes, outdoors, sinais de trânsito, fotos 
e memes nas redes sociais), acompanhando-nos desde o nosso despertar 
até a hora de dormir. Suas funções têm sido variadas: contar, registrar ou 
celebrar feitos habituais ou grandiosos, como nas caçadas retratadas nas 
pinturas pré-históricas. Há, também, a função meramente estética, a função 
humanística e a função político-social (conscientização que provoca reflexão 
e espera gerar uma (re)ação no leitor).   

Leitor não é apenas o que consegue decodificar e (re)significar letras 
ou ideogramas: também é quem tem competência para ler textos visuais 
estáticos/congelados (fotografias, pinturas, desenhos) ou em movimento 
(curta ou longa metragens, telejornais, telenovelas). 

 
Imagens têm sido meios de expressão da cultura humana desde as 
pinturas pré-históricas das cavernas, milênios antes do 
aparecimento do registro da palavra pela escritura. Todavia, 
enquanto a propagação da palavra humana começou a adquirir 
dimensões galácticas já no século XV de Gutenberg, a galáxia 
imagética teria de esperar até o século XX para se desenvolver. 
Hoje, na idade vídeo e infográfica, nossa vida cotidiana – desde a 
publicidade televisiva ao café da manhã até as últimas notícias no 
telejornal da meia-noite – está permeada de mensagens visuais, de 
uma maneira tal que tem levado os apocalípticos da cultura 
ocidental a deplorar o declínio das mídias verbais. (SANTAELLA; 
NÖTH, 2001, p. 13) 
 

É necessário esclarecer o que se entende por imagem, aqui, além de 
especificar qual é a visão que subjaz a este artigo, visto que ‘imagem’ é um 

                                         
3 Ver: CALVINO, Ítalo. Visibilidade. Seis propostas para o próximo milênio. Trad. Ivo Barroso. 
2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 95-114. 
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termo polissêmico que implica diferentes domínios, podendo variar de três 
até cinco domínios distintos (SANTAELLA, 2012, p. 16-17). No texto em tela, 
consideram-se imagens os textos ou as representações visuais nos âmbitos 
pictórico e fotográfico. 

 
A palavra ‘imagem’ é ambígua e polissêmica, em primeiro lugar, 
porque pode ser aplicada a realidades não necessariamente 
visuais. Pode-se falar, por exemplo, em imagem musical, 
especialmente na música contemporânea, eletroacústica, na qual 
se fala de imagem acústica. Em segundo lugar, mesmo quando nos 
restringimos ao território da visualidade, há, pelo menos, três 
domínios principais da imagem: 
1) o domínio das imagens mentais, imaginadas e oníricas; 
2) o domínio das imagens diretamente perceptíveis; 
3) o domínio das imagens como representações visuais.  
4) o domínio das imagens verbais, construídas por meios 
linguísticos (metáforas, descrições); 
5) o domínio das imagens ópticas (espelhos, projeções).  
 

Alguns pensam que a leitura de imagens é simples e inata, por 
julgarem que os textos visuais são mais fáceis ou inferiores aos textos 
verbais. Alguns adultos acabam subestimando os textos visuais que, 
erroneamente, julgam pertencer apenas ao domínio da literatura infantil, 
enquanto que os textos verbais seriam mais ajustados ao contexto adulto.  

Há que se ensinar a ler imagens. A necessidade do letramento visual 
aguça o olhar do leitor e o capacita para ler nas entrelinhas, escarafunchar o 
texto, adentrando as camadas mais profundas, em vez de se ficar somente 
nas bordas ou na superficialidade do texto. 

 
É comum ouvirmos as pessoas dizerem: ‘Imagens nós sabemos o 
que são’. Será que sabem mesmo? Na maior parte das vezes, 
olhamos para uma imagem, reconhecemos e identificamos o seu 
motivo. Não temos dúvidas quanto àquilo que aparece nelas e, se 
elas apresentam uma semelhança na aparência com algo que 
conhecemos fora delas, tanto melhor. Tudo parece bem simples. 
Mas será que isso é fazer jus ao que as imagens têm a nos dizer? 
(SANTAELLA, 2012, p. 183) 
 

Este texto tem o escopo de despertar o leitor para a leitura de textos 
visuais e fomentar a sua implementação em aulas de línguas 
estrangeiras/adicionais, posto que o seu uso em sala traz inúmeras 
contribuições para a otimização do processo de ensino e aprendizagem, 
desde estimular a motivação do aprendiz, além de possibilitar-lhe acesso a 
conhecimentos sócio-históricos, artísticos e culturais. Além de refletirmos 
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sobre os preceitos teóricos acerca de imagens no contexto educacional, 
propomos atividades com duas modalidades de visualidades: textos 
pictóricos e textos fotográficos. 

Este artigo foi organizado em quatro seções: Introdução (Paleta de 
cores: escolhendo tintas e pincéis); Teoria (Moldura teórica); Propostas de 
atividades (Pintando o set: sugestões pedagógicas) e Considerações finais 
(Vernissage e au revoir). 

 
 Moldura teórica 

 
É por isso que podemos afirmar que, fora e além do livro, há uma 
multiplicidade de tipos de leitores, multiplicidade, aliás, que vem 
aumentando historicamente. Há, assim, o leitor da imagem no 
desenho, na pintura, na gravura e na fotografia. Há o leitor de 
jornal, revistas. Há o leitor de gráficos, mapas, sistemas de 
notações. Há o leitor da cidade, leitor da miríade de signos, 
símbolos e sinais em que se converteu a cidade moderna, uma 
verdadeira floresta de signos. Há o leitor-espectador da imagem em 
movimento, no cinema, televisão e vídeo. A essa multiplicidade, 
mais recentemente veio se somar o leitor das imagens 
evanescentes do grafismo computadorizado e o leitor do texto 
escrito que, do papel, saltou para a superfície das telas eletrônicas. 
Na mesma linha de continuidade, mas em nível de complexidade 
ainda maior, hoje, esse leitor das telas eletrônicas está viajando 
pelas informações nas redes dos computadores, um novo tipo de 
leitor que tenho chamado de ‘leitor imersivo’. (SANTAELLA, 2012, p. 
11-12) 

 
Ler textos não verbais é diferente de ler textos verbais. Embora ambos 

demandem competências e habilidades por parte do leitor, os 
conhecimentos envolvidos em cada situação são diferentes. Textos 
imagéticos permitem maior liberdade de leitura e interpretação, por isso a 
sua leitura é circular. Nesse caso, o leitor pode começar e finalizar a leitura 
por onde quiser. Seu olhar não tem uma ordem linear a seguir. Pode transitar 
da esquerda para a direita, de baixo para cima, do centro para as 
extremidades. O texto verbal, por sua vez, impõe um comportamento mais 
ou menos regrado, especialmente no caso dos textos não hipertextuais. Se 
o texto estiver escrito em língua portuguesa ou espanhola, por exemplo, a 
leitura começará sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. 

No entanto, textos verbais e não-verbais não podem ser considerados 
paradoxais, yin e yang. Ambos compartilham alguns elementos, por 
exemplo, o contexto de produção, ou seja, a época e a sociedade na qual a 
obra foi criada interferirão no resultado e também na receptividade e na 
função que a obra terá. 
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O que se observa é que as funções de uma imagem podem mudar, 
através não só do tempo como também do espaço. E se mudam as 
funções, consequentemente também pode mudar a categoria 
dessa imagem. Por exemplo, o que em determinado contexto 
cultural teve funções religiosas e persuasivas pode, em outro 
espaço, deixar de tê-las, mesmo que permaneçam outras funções, 
como a simbólica e a estética. Servem como exemplo as igrejas que 
são ou que contêm relevantes obras de arte sacra, e que hoje estão 
transformadas, praticamente, em museus, pois são abertas 
permanentemente à visitação – e muitas delas cobram ingressos –, 
já que nelas raramente são oficiados atos litúrgicos; nessas 
circunstâncias, inexistem funções religiosas e persuasivas. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 24) 

 

O letramento visual (visual literacy) precisa ser ensinado e aprendido, 
pois tal como acontece com o letramento verbal (alfabético), também se 
aprende a ler imagens. Aguçar o olhar, direcioná-lo para além do explícito e 
óbvio, investigar o contexto de produção, a biografia do artista, o que 
representa ou simboliza cada elemento retratado na obra, mergulhar nas 
camadas da imagem, depreender o significado de cada escolha. É preciso 
buscar saber, por exemplo: tema, moldura, recorte, cor, traços, sombras, 
formas, dimensões.  

 
Ressignificada, portanto, a alfabetização visual significa aprender a 
ler imagens, desenvolver a observação de seus aspectos e traços 
constitutivos, detectar o que se produz no interior da própria 
imagem, sem fugir para outros pensamentos que nada têm a ver 
com ela. Ou seja, significa adquirir os conhecimentos 
correspondentes e desenvolver a sensibilidade necessária para 
saber como as imagens se apresentam, como indicam o que 
querem indicar, qual é o seu contexto de referência, como as 
imagens significam, como elas pensam, quais são seus modos 
específicos de representar a realidade. (SANTAELLA, 2012, p. 13) 

 
As imagens representam grande parte do que lemos. Presentes cada 

vez mais em nosso cotidiano com diferentes funções (sensibilizar, convencer, 
comprar), é inegável a ascensão dos textos visuais e é fato incontestável suas 
variadas contribuições, por isso advogamos pela sua implementação 
também no contexto educacional, uma vez que é algo próximo e habitual 
dos aprendizes jovens e adultos. Sensibilizá-los, cativá-los, envolvê-los e 
estimulá-los, consequentemente, levará ao aprendizado da leitura de textos 
visuais, conjugando sabor e saber, ou seja, prazer e conhecimento. 
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No contexto institucional da escola, alfabetização visual significa 
desenvolver sistematicamente as habilidades envolvidas na leitura 
de imagens, de modo a levar ao compartilhamento de significados 
atribuídos a um corpo comum de informações. Ainda bastante 
presas à ideia de que o texto verbal é o grande transmissor de 
conhecimentos, as escolas costumam negligenciar a alfabetização 
visual de seus educandos. Entretanto, desde a invenção da 
fotografia, depois seguida de uma série de meios imagéticos – 
cinema, televisão, vídeo –, e agora em plena efervescência dos 
meios digitais, com suas variadas interfaces – computadores 
desktops, iPhones, iPads –, o ser humano está rodeado de imagens 
por todos os lados, em cada canto e minutos do seu cotidiano, isso 
sem considerarmos que, quando dormimos, continuamos a ver 
imagens nos sonhos. Diante disso, nada poderia ser mais plausível, 
e mesmo necessário, que a imagem adquirir na escola a 
importância cognitiva que merece nos processos de ensino e 
aprendizagem. (SANTAELLA, 2012, p. 14) 

 
No intuito de motivar o interesse dos aprendizes brasileiros pela arte 

em geral, sobretudo pela pintura, que representa cada comunidade 
linguístico-cultural em dado contexto espaço-temporal, decidiu-se propor 
atividades com textos pictóricos como forma de aproximá-los desse universo 
rico e fascinante.  

Como a geração pós-moderna é altamente imagética e registra cada 
momento em fotos ou filmes, embora acabe banalizando e destituindo o 
caráter especial desses momentos, decidiu-se contemplar, também, o texto 
fotográfico como uma das modalidades visuais na seção de propostas 
pedagógicas.  O recorte dos textos fotográficos foi a modalidade jornalística, 
de engajamento sócio-político e que retrata o cotidiano de um povo, 
resgatando sua identidade, com suas dores e alegrias. 

 
O fotógrafo já foi associado à figura do caçador por muitos 
estudiosos da fotografia. De fato, essa é uma das principais 
capacidades que caracterizam o fotógrafo, aquele que lança ao 
mundo um olhar discriminatório, buscando flagrar e capturar um 
instante que, no correr da vida, esteja carregado de algum sentido. 
Atrás do visor de uma câmera, está um sujeito que maneja essa 
prótese óptica mais com os olhos do que com as mãos. 
(SANTAELLA, 2012, p. 75) 
 

Assim como o pintor que faz o recorte do que irá representar na tela, 
o fotógrafo pensa no ângulo, na luz, na perspectiva e na circuncisão, ou seja, 
no quê e como irá representar ou o que há de deixar de fora, por isso o seu 
olhar é o que o torna um artista ou somente mais um fotógrafo dentre tantos 
outros. 
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Pintando o set: sugestões pedagógicas 
[...] nem a escrita nem a leitura da imagem são lineares. (OLIVEIRA, 
2009, p. 51) 

 

Mencionou-se, na introdução deste artigo, que para ler imagens 
requer-se penetrar nas camadas mais profundas do texto visual, 
ultrapassando os limites da periferia. Atenta-se, também, para a 
circularidade e liberdade ampla que um texto visual oferece em comparação 
a um texto verbal. 

Destacou-se a relevância das imagens em nosso cotidiano e como 
podemos usá-las a favor do processo de ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras/adicionais mediante propostas pedagógicas para ilustrar o 
harmonioso enlace entre a teoria e a prática em prol do lúdico e do 
conhecimento. 

 
Este trabalho trata do mundo de imagens que nos rodeia, de textos 
visuais que nos seduzem, nos fazem ficar alegres, maravilhados, 
emocionados, frustrados... são imagens que nos fazem correr, 
trabalhar e comprar mais. Isso porque as imagens falam, como 
pudemos observar. E, se não sabemos como falam essas imagens, 
acabamos não podendo fazer nossas escolhas com liberdade. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 185) 
 

Para ler uma imagem, há que se observar elementos, como: suporte, 
recorte, moldura, traços (linhas, pontos), planos, formas, volume, texturas, 
dimensões, profundidade, cores, sombras, brilho, opacidade, tamanho e 
funções. É necessário esmiuçar e adentrar o texto visual para poder lê-lo na 
sua integralidade.  

 
Para penetrar na complexidade da imagem, com vistas a uma 
leitura que contemple o seu todo, [...] é necessário vascular o texto, 
inicialmente tentando definir a linha ou as linhas que determinam 
a macroestrutura da imagem visual, também chamada de estrutura 
básica.  
É uma diagonal? É um eixo vertical? Diagonais que se cruzam, 
horizontais paralelas, figuras geométricas, ângulos ou um ponto 
central? Estas são as primeiras indagações que uma imagem deve 
suscitar. (OLIVEIRA, 2009, p. 49) 
 

Nesta seção, apresentam-se algumas propostas pedagógicas que 
pretendem suscitar o interesse de alunos e professores pela temática e, 
assim, motivar o seu uso em sala como um recurso auxiliar a mais que inova 
e diversifica as aulas, fomentando a curiosidade e, consequentemente, 
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potencializando o processo de aprendizagem, neste caso em especial, de 
língua espanhola para brasileiros. 

Brinca-se, nesta seção, com o subtítulo dado (Pintando o set), pois 
remete ao âmbito das visualidades, uma vez que sugerimos atividades 
pedagógicas sob a perspectiva da pintura e da fotografia (set de filmagem ou 
estúdio de fotos). 

As atividades foram propostas para duas aulas conjugadas de 50 
minutos cada, para um público jovem e/ou adulto, de nível intermediário e 
avançado de conhecimento do idioma estudado. No entanto, cabe ao 
professor adequar e/ou elaborar atividades mais ajustadas ao perfil dos 
alunos, ao contexto de ensino e aos objetivos que pretende alcançar. 

 
Proposta 1: (Re)Ler é preciso! Motivar para conquistar! 
 
Esta atividade pode ser um aquecimento ou uma motivação para 

adentrar no universo das visualidades. Para sondar o conhecimento e o 
interesse dos alunos acerca de textos visuais, inicia-se com imagens que 
representam releituras de obras famosas. O professor pode distribuir 
aleatoriamente uma das imagens nas figuras 1 (Munch), 2 (Da Vinci), 3 
(Picasso), 4 (Tarsila) e 5 (Velázquez e van Eyck). Todas as imagens são 
releituras de originais. Os alunos devem conversar sobre as releituras, relatar 
de que se trata, analisar e opinar, baseando-se nas leituras e nos 
conhecimentos prévios. Após conversar em duplas sobre a imagem que o 
professor lhes entregou, cada aluno irá expor sua opinião diante de todos. O 
professor pode mediar, apresentando exemplos e informações extras sobre 
as obras originais e suas releituras. Como pós-atividade, o professor pode 
solicitar que os alunos pesquisem sobre as obras originais, seus autores e 
que tragam, na próxima aula, outras releituras de quadros famosos. 

 
Figura 1: Releituras de O grito (1893) de Edvard Munch 

                      
Fonte: http://www.topito.com/top-parodies-cri-munch 

 

Ao abordarem a obra Monalisa, o professor pode explorar as 
releituras e as versões que retratam diferentes temas, respectivamente: 
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voluptuosidade e fartura (versão de Botero), uso excessivo do celular e abuso 
de selfies, etinicidade (Monalisa negra, índia e nordestina) e manipulação da 
pintura com a imagem (rosto) do personagem Mr. Bean, interpretado pelo 
ator e humorista inglês Rowan Atkinson. 

 
Figura 2: Releituras de Monalisa (1503) de Leonardo Da Vinci 

         
Fonte: http://www.pigmum.com/blog/35versoesdiferentesdamonalisa 

 
Fonte: http://notaterapia.com.br/2016/02/25/artista-coloca-mr-bean-em-10-sensacionais-quadros-

classicos/ 
 

Na Guernica, o professor pode despertar a atenção dos alunos para o 
sentido crítico presente nas releituras da obra e de que forma essa crítica é 
representada (elementos, cores, traços etc). 

 
Figura 3: Releituras de Guernica (1937) de Pablo Picasso 

https://br.pinterest.com/pin/1785959
41443448534/ 

 

 
https://br.pinterest.com/pin/178595941443409260/ 
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https://br.pinterest.com/pin/8295771
93830367526/ 

 

 
https://i.pinimg.com/originals/a9/df/12/a9df12fc420e90fa

6968db87b715e470.jpg 

 

No Abaporu, o professor pode perguntar sobre o que cada releitura 
explora e de que forma. Pode solicitar, também, outra releitura, criada pelos 
alunos. Pode ser uma criação coletiva ou podem apenas descrever o que 
representariam no texto pictórico e de que forma o fariam. 

 
Figura 4: Releituras de Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral 

 
https://www.culturagenial.com/abaporu/ 

 
https://tribarte.blogspot.com/2011/04/releitura-

da-obra-abaporu-de-tarsila.html 
 

Nas releituras de Velázquez e van Eyck, pode-se explorar mais o que 
representa cada elemento da pintura (cores, traços, recortes, sombras, 
personagens representados, roupas, objetos, etc.) 
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Figura 5: Releituras de Las meninas (1656) Diego Velázquez e de O casal Arnolfini (1434) de Jan van 
Eyck 

 
https://www.pablopicasso.org/las-meninas.jsp 

 

 
https://i1.wp.com/virusdaarte.net/wp-

content/uploads/2015/02/arnb.jpg 
 

Proposta 2: De sonhos e mitos: o imaginário coletivo e os anseios 
individuais 

 
Nesta atividade, o professor pode dividir os alunos em dois grupos, 

entregando uma imagem para cada grupo. Em seguida, pergunta-lhes sobre 
a leitura que fizeram de cada texto pictórico, se sabem o autor, o título da 
obra, o que opinam sobre as obras lidas. A partir das respostas dos alunos, 
o professor pode complementar, exemplificar, elucidar. Na obra de Dalí, o 
próprio título já nos remete ao mito de Narciso, numa perspectiva surreal. 
Observe-se que todos os elementos do mito podem ser encontrados na 
representação pictórica do pintor espanhol (Narciso ajoelhado e sua imagem 
refletida no lago onde se afogou e nasceu uma linda flor de pétalas brancas). 
Outra proposta é fazer a comparação das diferentes obras que retratam 
Narciso (Dalí, Caravaggio, Waterhouse). Nesta proposta com a obra voltada 
ao mito de Narciso, há a referência a um imaginário coletivo, um padrão ou 
ideal de beleza, o que pode levar o professor a questionar sobre como se dá 
a relação dos alunos com o padrão imposto. 

Por outro lado, temos os anseios individuais, que podem ou não 
coincidir com a visão social, no tocante à beleza quanto a outros desejos e 
sonhos. Nesta seara, adentramos o universo de Goya, com suas angústias e 
sofrimentos na fase negra e de ocultismos. Na obra aqui representada (O 
sono da razão produz monstros), temos elementos do universo onírico. O 
título remete a um pesadelo. A própria postura do personagem, a presença 
de luz e por ele estar no primeiro plano, chama-nos a atenção, como se 
estivesse em um pedido de ajuda, por tamanha angústia e sofrimento, 
perturbação por algo que lhe incomoda profundamente e o persegue até no 
mundo dos sonhos, tornando-se um pesadelo. Os próprios morcegos 
voando sobre sua cabeça indicam a agonia. 



 

143 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

O professor pode começar explorando elementos como os morcegos, 
o preto e branco, contrastes, tamanhos, posição do personagem principal, 
dentre outros. Questiona-se sobre sonhos e desejos dos alunos, sobre razão 
e emoção, sobre todos os elementos representados no quadro (morcegos 
brancos, negros, pequenos, grandes, cachorro, mesa, homem, etc.) e de que 
forma se encontram representados (posição, cores, tamanhos). 

 
Figura 6 – Narciso e Sono da Razão 

 
Metamorfose de Narciso (1937) – Salvador Dalí 

 
Narciso (1594-1596) – Caravaggio 

 

 
Echo e Narciso (1903) – John William Waterhouse 

 

 
O sono da razão produz monstros (1797-1799) 

– Goya 
 

Nesta atividade, há uma progressão na leitura e o professor requer 
que se explore mais o texto pictórico. 

 
Proposta 3: Todo ponto de vista é a vista de um ponto!4 
 
Esta proposta trabalha a relativização, tema crucial no universo das 

línguas estrangeiras/adicionais. É preciso colocar-se na pele do outro para 
entender o ponto de vista de outrem. Não se fala em certo ou errado, mas 

                                         
4 Frase elaborada por Leonardo Boff (1998): “Todo ponto de vista é a vista de um ponto”. 
Ver: BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. Rio de Janeiro: 
Editora Vozes, 1998, p. 9. 
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adequado e/ou inadequado de acordo com cada contexto ou situação de 
comunicação.  

O professor divide a sala em dois grupos e entrega um texto para cada 
dupla. Cada dupla dialogará e posicionar-se-á em relação aos textos, tendo 
que justificar e argumentar o porquê de sua opinião. 

Após as duplas apresentarem o seu ponto de vista, o professor 
projetará ou mostrará o texto pictórico de Arcimboldo. Pergunta aos alunos 
sobre qual a leitura que fizeram. O professor pode projetar a versão dos 
legumes ou das verduras dispostos em uma bacia. Em seguida, mostra que 
o mesmo texto pode ter outra leitura e projeta a versão de um hortelão (ou 
verdureiro). Por fim, o professor pode entregar o texto de Galeano (Puntos 
de vista) para que os alunos possam fazer um paralelo com os textos visuais, 
promovendo a multimodalidade5, as múltiplas linguagens ou as 

                                         
5 Entendemos multimodalidade como: “A combinação de mais de uma linguagem na 
comunicação, embora seja um fenômeno que existe há séculos, passou a ser chamada de 
multimodalidade em estudos e pesquisas em diversas áreas, como a comunicação visual, 
artes e design, a análise do discurso, gêneros discursivos e estudos de linguística sistêmico-
funcional.” (HEMAIS, 2015, p. 32) 
Para outras informações, ver:  
GIBBONS, Alison. Multimodality, cognition, and experimental literature. Nova Iorque: 
Routledge, 2012. 
HEBERLE, Viviane M. Multimodalidade e multiletramento: pelo estudo da linguagem como 
prática social multissemiótica. In: SILVA, Kleber Aparecido da; DANIEL, Fátima de GÊNOVA; 
KANEKO-MARQUES, Sandra Mari; SALOMÃO, Ana Cristina Biondo. A formação de 
professores de línguas: novos olhares. v. II. Campinas, SP: Pontes, 2012. p. 83-106. 
HEMAIS, Bárbara Jane Wilcox. Práticas pedagógicas no ensino de inglês: integrando gêneros 
discursivos e multimodalidade. In: HEMAIS, Bárbara Jane Wilcox (org.). Gêneros discursivos 
e multimodalidade: desafios, reflexões e propostas no ensino de inglês. Campinas: Pontes, 
2015. p. 19-34. 
KALANTZIS, M; COPE, B. Literacies. New York, Port Melbourne: Cambridge University Press, 
2012. 
KALANTZIS, M; COPE, B. New Learning: elements of a science of education. New York, Port 
Melbourne: Cambridge University Press, 2008. 
KERSCH, Dorotea Frank; COSCARELLI, Carla Viana; CANI, Josiane Brunetti (org.) 
Multiletramentos e multimodalidade: ações pedagógicas aplicadas à linguagem. Campinas: 
Pontes, 2016. 
RIBEIRO, Ana Elisa. Textos multimodais. Leitura e produção. São Paulo: Parábola, 2016. 
ROJO, Roxane (org.). Escola conectada. Os multiletramentos e as TICS. São Paulo: Parábola, 
2012. 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola, 2009. 
ROJO, Roxane; BARBOSA, Jacqueline P. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros 
discursivos. São Paulo: Parábola, 2015. 
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (org.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 
2013. 
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multisemioses (textos pictóricos e literário). O objetivo é relativizar e 
demonstrar que um texto pode ser lido e interpretado de diferentes 
maneiras.  

O professor pode enlaçar as línguas e culturas estrangeiras, 
demonstrando que não existe uma língua/cultura superior ou inferior à 
outra. Há, tão somente, maneiras distintas de olhar, sentir e ler o mundo. Por 
conseguinte, promove-se a inclusão, combate-se o preconceito e os 
estereótipos e fomenta-se o respeito à diversidade. 

Como pós-atividade, o professor pode solicitar que os alunos 
busquem um texto visual (pictórico ou fotográfico) que represente pontos de 
vista diferentes, sem cair na dualidade certo ou errado, visto que a vida não 
se resume à visão simplista e dualista de preto no branco, oito ou oitenta. Na 
aula seguinte, cada aluno ou cada dupla deverá compartilhar o texto que 
selecionou com o grupo, onde irão demonstrar seus pontos de vista, suas 
opiniões e fundamentá-las pautados em exemplos e argumentos 
convincentes.  

 
Figura 7 – Pontos de vista 

 

 
https://concerveja.com.br/pontos-de-vista-

diferentes/ 
 

 
https://nucleudotcom.wordpress.com/2012/07/12/

pontos-de-vista/ 

https://pratiqueobemhoje.com/2018/01/19/
pontos-de-vista/ 

 

 
 

                                         
SILVA, Gisele Gama da. Multimodalidade na sala de aula: Um desafio. Disponível em: 
<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12655/12655.PDF> acesso em: 05 ago. 2018. 
SUZUKI, Priscila Handa; FERREIRA, Cláudia Cristina. Um olhar caleidoscópico. O ensino de 
inglês sob a perspectiva do texto literário e da multimodalidade: conjugação entre teoria e 
prática. XII SEPCH. Anais... 2019. p. 846-861. Disponível em: 
<https://sepechuel2018.files.wordpress.com/2019/01/pdf73.pdf> acesso em: 18 fev. 2019. 
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Figura 8 – Relativização  

 
O jardineiro/ O jardineiro de legumes/ O jardineiro de vegetais/ O hortelão (1587-1590)  Giuseppe 

Arcimboldo 
Puntos de vista – Eduardo Galeano 
En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir, 
que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece; y los colores del mundo 
arden en los ojos que los miran. 
Ticio Escobar acompañó a un equipo de la Televisión Española que vino al Chaco para 
filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del 
equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo en la cara, de muy cerca, 
como queriendo meterse en sus raros ojos azules. 
El director recurrió a los buenos oficios de Ticio que conocía a la niña, y la muy curiosa le 
contestó: 
- Yo quiero saber de qué color mira usted las cosas. 
- El director sonrió: Del mismo color que tú. 
- ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? 
  
GALEANO, Eduardo. Bocas del tiempo. Madrid: Siglo XXI Editores, 2006. p. 147 

 
Proposta 3: De injustiças, reflexões e ações 
 
Nesta atividade, propomos o trabalho com multimodalidades (texto 

pictórico, texto fotográfico, texto literário), textos verbais e não-verbais, a fim 
de incitar a reflexão e o posicionamento do aluno diante de temas polêmicos. 
No que se refere ao texto fotográfico, há o questionamento de como o 
fotógrafo estava no momento e no lugar exatos do acontecimento. Sua 
presença ali foi ocasional ou proposital? Até que ponto a veracidade 
espontânea está presente no texto fotográfico? O fotógrafo vive em função 
de flagrantes? 

 
O que faz o fotógrafo nesse ermo? Certamente não se trata de um 
flagrante. O fotógrafo foi em busca da cena, procurou-a, entrou 
nela misturando-se inextricavelmente como testemunha, cúmplice 
e coadjuvante. (SANTAELLA, 2012, p. 94) 
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Figura 9 – De injustiças e angústias 

 
Las manos de la protesta (1968) – Oswaldo 

Guayasamín 

 
Foto de cerca em área de conflitos – Maurício 

Lima (Revista Zum) 
El sistema/3 – Eduardo Galeano 
Los funcionarios no funcionan. 
Los políticos hablan pero no dicen. 
Los votantes votan pero no eligen. 
Los medios de información desinforman. 
Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. 
Los jueces condenan a las víctimas. 
Los militares están en guerra contra sus compatriotas. 
Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. 
Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. 
Es más libre el dinero que la gente. 
La gente está al servicio de las cosas. 

 

O professor entrega um texto para cada grupo e solicita que os 
estudantes leiam, dialoguem e compartilhem as opiniões com os demais da 
sala. Ao final das apresentações, o professor solicita que tentem encontrar 
elementos em comum ao comparar os três textos. O professor incita a leitura 
atenta dos textos visuais, comentando detalhes presentes que justificam a 
leitura realizada (cores, enfoque, moldura, luz, sombra, tamanho etc.). 
Chama a atenção dos alunos para a tragédia presente no texto fotográfico e 
o recorte dado pelo fotógrafo, como se estivesse sempre à procura de um 
furo de reportagem, um momento único, como à espera de uma caça. 

 
 
Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de 
aparelho (ou de um aparelho mundo de fotógrafo) estará 
observando movimento de caça. O antiquíssimo gesto do caçador 
paleolítico que persegue a caça na tundra. Com a diferença de que 
o fotógrafo não se movimenta em pradaria aberta, mas na floresta 
densa da cultura. (FLUSSER, 1985, p. 35 apud SANTAELLA; NÖTH, 
2001, p. 116) 

 
 
 
 



 

148 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Figura 10 – (in)justiças e cobiças 

 
El épico de la civilización americana: 
Hispanoamérica (1932-34 – Orozco) 

 
Robert Capa 

Los derechos humanos – Eduardo Galeano 
La extorsión, 
el insulto, 
la amenaza, 
el coscorrón, 
la bofetada, 
la paliza, 
el azote, 
el cuarto oscuro, 
la ducha helada, 
el ayuno obligatorio, 
la comida obligatoria, 
la prohibición de salir, 
la prohibición de decir lo que se piensa, 
la prohibición de hacer lo que se siente 
y la humillación pública 
son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. 
Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar 
perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y 
contagia la peste del miedo. 
___ Los derechos humanos tendrían que empezar por casa ___ me comenta, en Chile, 
Andrés Domínguez. 
GALEANO, Eduardo. Los derechos humanos. Mujeres. Madrid: Alianza Cien, 1995. p.16. 

 

O professor ressalta que o bom fotógrafo tem um olhar diferenciado 
e preciso, pois o recorte que dá nas fotos é o que destaca um fotógrafo 
comum em relação a um fotógrafo talentoso, um verdadeiro artista. 

 
Fotografar é, portanto, um ato de escolha, fruto de uma atenção 
seletiva. O que congelar para sempre? Para onde dirigir o olho da 
câmera? A que distância, em que posição e sob qual ângulo se 
colocar em relação ao motivo a ser fotografado? Que lugar ocupa o 
fotógrafo diante do espetáculo do mundo, vasto mundo? Como 
enquadrar? O que fica dentro e o que fica fora da inevitável moldura 
da foto? Tudo isso porque, depois do clique, depois do gatilho, do 
corte ao vivo de uma fatia única e singular de espaço e tempo, não 
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há mais como mudar o instante que se congelou para sempre. 
(SANTAELLA, 2012, p. 76) 
 

Eternizar o trivial não é especial. Congelar o momento exato e raro é o 
que torna o fotógrafo singular e o seu trabalho uma verdadeira obra prima. 

 
Proposta 4: Realidades e identidades: Dores e alegrias de ser quem 

somos 
 
As imagens são como representações do objeto, da pessoa, do animal 

ou da paisagem. Como Magritte já dizia em sua obra A traição das imagens 
(1928-1929), Ceci n’est pas une pipe, em outras palavras, o texto pictórico é 
uma mimese, uma representação, um duplo. Não é o objeto em si. 

 
[...] as imagens funcionam como duplos porque representam 
aspectos do mundo visível por meio das relações de semelhança 
que com eles mantêm. Entretanto, nem sempre a imagem reproduz 
aspectos daquilo que é naturalmente visível. Por isso, há, pelo 
menos, três modalidades principais de imagens. Primeiro, as 
imagens em si mesmas, que se apresentam como formas puras, 
abstratas ou coloridas. Segundo, as imagens figurativas, que se 
assemelham a algo existente no mundo, ou supostamente 
existente, como são as figuras imaginárias, mitológicas religiosas 
etc. Há ainda as imagens simbólicas. Neste caso, embora as 
imagens apresentem figuras reconhecíveis, essas figuras têm por 
função representar significados que vão além daquilo que os olhos 
veem. O simbolismo adiciona camadas de significados que estão 
por trás das imagens. (SANTAELLA, 2012, p. 19) 

 
Nesse contexto do duplo, propõe-se trabalhar com duas telas de Frida 

Kahlo. Nesses textos pictóricos, a pintora está dividida entre sua terra natal 
(México) e os Estados Unidos (terra que lhe acolheu por motivos de ativismo 
político). Seu coração pertence sangra por não poder estar onde é o seu 
lugar. Elementos como vestimentas, penteado, acessórios, bandeiras, sol e 
lua, arquitetura (monumento do México x fábricas e industrialização norte-
americana) são delimitadores desses dois universos que aparecem como 
antagônicos. O professor pode, portanto, solicitar que os alunos façam a 
leitura das duas obras baseando-se nos elementos que identifiquem e 
comprovem a veracidade do texto lido/interpretado. Posteriormente, 
discutem a importância de cada elemento representado como símbolo 
representativo de cada nação. 
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Figura 11 – Frida bipartida  

 
Las dos Fridas (1939) 

 

 
Autorretrato la frontera entre México y los 

Estados Unidos  (1932) 

 
Na leitura dos textos presentes na figura 12, o professor encontra os 

sabores e dissabores de se ter a identidade que se tem. Chambi Jimenez, por 
exemplo, retrata o cotidiano do povo nativo, com fotos em preto e branco 
que representam o étnico indígena. Bisilliat, Alcântara e Salgado 
representam realidades culturais que despertam a atenção e detêm o olhar 
do leitor. Cada fotógrafo com suas características particulares acaba 
conquistando públicos determinados. É o que o professor pode pedir aos 
alunos, que investiguem mais a respeito da biografia desses artistas, 
escolham um texto para compartilhar com o grupo na aula seguinte. A leitura 
será realizada em grupo, questionando cada tema, cada enquadramento e 
cada opção do fotógrafo. Poderá questionar e refletir sobre as escolhas e 
seus motivos. Cada recorte foi feito com a finalidade de promover seu 
trabalho artístico e se autopromover ou foi com intuito de voltar o olhar da 
população e conscientizá-la de problemas sociais, políticos, econômicos e 
culturais que afligem muitos povos? A pergunta foi lançada, agora cabe a 
cada um posicionar-se e justificar seu ponto de vista. Causar o caos, impactar 
e incomodar o leitor é a eterna tarefa do fotógrafo? 

 
À medida que arranca os antolhos da visão habitual, a fotografia 
cria outros hábitos de visão: simultaneamente intensa e fria, solícita 
e desprendida, atraída pelo detalhe insignificante e viciada pela 
incongruência. Mas a visão fotográfica tem de ser constantemente 
renovada por novos choques, quer nos seus temas, quer nas suas 
técnicas, para dar a impressão de infringir a visão habitual. 
(SONTAG, 1986, p. 93 apud SANTAELLA; NÖTH, 2001, p. 124) 
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Figura 12 – De volta às origens 

 
Martín Chambi Jimenez (preto e branco étnico) 

http://projetoandarilha.com/maureen/ 
Fotos da série “Bumba-meu-boi na Festa de 

São João” (1978). São Luís, Maranhão.  
Foto de Maureen Bisilliat Acervo IMS. 

Araquém de Alcântara Etiópia (1984) - Sebastião Salgado 

 
Nesta atividade, o professor pode dividir a sala em três grupos e 

entregar um texto a cada grupo. Espera-se que os grupos as leiam com 
riqueza de atenção, que explorem todos os elementos do texto visual e não 
visual e que façam conexões, identificando convergências e divergências 
entre os textos pictórico, fotográfico e literário. 

 
Figura 13 – Problemas compartilhados? 

 
Angustia (1950 – Siqueiros) 

 
Diane Arbus 

América latina, paisajes típicos – Eduardo Galeano  
Los estados dejan de ser empresarios y se dedican a ser policías. 
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Los presidentes se convierten en gerentes de empresas ajenas. 
Los ministros de Economía son buenos traductores. 
Los industriales se convierten en importadores. 
Los más dependen cada vez más de las sobres de los menos. 
Los trabajadores pierden sus trabajos. 
Los campesinos pierden sus tierritas. 
Los niños pierden su infancia. 
Los jóvenes pierden las ganas de creer. 
Los viejos pierden su jubilación. 
“La vida es una lotería”, opinan los que ganan.  
 GALEANO, Eduardo. Patas arriba: la escuela del mundo al revés. Buenos Aires: Catálogos, 
2008. p. 85. 

 
Nesta atividade, questiona-se se os alunos se veem como latino-

americanos, pretendendo avaliar se percebem e se sentem a miscigenação, 
a mestiçagem, característica dessa sociocultura. Questiona-se sobre 
identidade, comportamentos, ideologias, culturas, aparências, religiões. 
Questiona-se também aspectos de patriotismo e das verdadeiras raízes.  

Os alunos são estimulados a refletir sobres questões que envolvem 
identidade e contexto de colonização, no qual se deu a formação do povo 
brasileiro. Que elementos em comum existem entre, por exemplo, o México 
(Siqueiros) e a Guatemala (Guayasamín)?   

Os rostos disformes dos textos de Siqueiros representam a busca pela 
identidade, visto que não se identificam com o colonizador e não são mais o 
colonizado, são um híbrido, um povo mestiço, como demonstra o texto de 
Guayasamín, como se fossem um patchwork, um mosaico, um vitral formado 
de diferentes e variadas peças costuradas para dar forma a um ser misto. 

 
Figura 14 – Em busca da identidade 

 
Etnografía (1939 Siqueiros) 

 

 
El mestizaje (1996 – Guayasamín) 
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Nuestra imagen actual (1947 Siqueiros) 

 
Martín Chambi 

Latinoamericanos – Eduardo Galeano 
Dicen que hemos faltado a nuestra cita con la Historia, y hay que reconocer que nosotros 
llegamos tarde a todas las citas. 
   Tampoco hemos podido tomar el poder, y la verdad es que a veces nos perdemos por 
el camino o nos equivocamos de dirección, y después nos echamos un largo discurso 
sobre el tema. 
   Los latinoamericanos tenemos una jodida fama de charlatanes, vagabundos, 
buscabroncas, calentones y fiesteros, y por algo será. Nos han enseñado que, por ley del 
mercado, lo que no tiene precio no tiene valor, y sabemos que nuestra cotización no es 
muy alta. Sin embargo, nuestro fino olfato para los negocios nos hace pagar por todo lo 
que vendemos y nos permite comprar todos los espejos que nos traicionan la cara. 
   Llevamos quinientos años aprendiendo a odiarnos entre nosotros y a trabajar con alma 
y vida por nuestra propia perdición, y en eso estamos; pero todavía nos hemos podido 
corregir nuestra manía de andar soñando despiertos y chocándonos con todo, y cierta 
tendencia a la resurrección inexplicable. 

 

 
O texto literário6 oferece uma visão do que é ser latino-americano, um 

povo mestiço, conduzindo os estudantes a reverem e a revisitarem certas 
posturas. 

                                         
6 Para outras informações sobre a relevância do texto literário e suas contribuições no 
processo de ensino e aprendizagem, consultar:  
ARAÚJO, Rodrigo da Costa. Textualidades do Brasil: literatura, música & imagens em aulas 
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Ler imagens demanda observar atentamente o que elas representam 
e dizem. É sensibilizar o olhar; é prestar atenção aos detalhes implícitos ou 
ocultos. É cavar e chegar às camadas mais profundas da (re)construção do 
texto. Olhares fugidios, apressados e impacientes não permitem o 
desvendar das mensagens dos textos visuais. É preciso ter tempo e 
curiosidade para investigar e encontrar os segredos ocultos das imagens. 
 

Além disso, ler uma imagem significa dar-lhe o tempo que ela 
precisa para começar a falar conosco. Quase sempre, dirigimos às 
imagens olhares fugidios, entorpecidos pelo hábito, sem dar-lhes a 
chance da exploração de seus dotes – suas formas, suas cores, suas 
luzes, seus recursos constitutivos – o que é uma pena e uma grande 
perda. (SANTAELLA, 2012, p. 183) 

 
Nesta seção, procurou-se ilustrar algumas possíveis propostas com 

textos pictóricos e fotográficos, pretendendo despertar o olhar de 
aprendizes para as visualidades e suscitar reflexões outras, além das 
meramente linguísticas, fomentando uma postura mais crítica e ativa do 
ponto de vista cidadão, agente de transformações.  
 

Vernissage e au revoir  
 

Por que é tão difícil terminar (qualquer coisa)? Coisas que achamos 
ruins, exatamente porque não gostamos, ficamos adiando, 
adiando, adiando o seu fim. Coisas boas, não queremos que 
acabem. (OLIVEIRA, 2009, p. 181) 
 

Conclusões não fogem à regra. Retomar o que se pretendia ao início, 
colocar na balança o que foi possível fazer dentro das condições e dos 
contextos encontrados. Apresentar resultados ou sintetizar as ideias de 
acordo com os recortes e os limites deste artigo. Essa é a função das 
considerações finais. 

Neste artigo, pretendíamos instigar o ensino de línguas 
estrangeiras/adicionais pautado nas visualidades, isto é, despertar o leitor 
para a leitura de textos visuais e fomentar a sua implementação em aulas de 
línguas estrangeiras/adicionais, posto que seu uso em sala traz inúmeras 
contribuições para a otimização do processo de ensino e aprendizagem, 
desde estimular a motivação do aprendiz, além de possibilitar-lhe acesso a 
conhecimentos sócio-históricos, políticos, artísticos e culturais, pois além de 
refletirmos sobre os preceitos teóricos acerca de imagens no contexto 
educacional, propomos atividades com duas modalidades de visualidades: 
textos pictóricos e textos fotográficos que buscaram incitar a reflexão no 
aluno, fazê-lo sair da zona de conforto, (re)significar valores sociais, 
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ideológicos, culturais e provocando seu posicionamento diante de diferentes 
temas. 

Em suma, pode-se dizer que textos pictóricos e fotográficos também 
se mostram eficazes no ensino de línguas estrangeiras/adicionais, visto que 
além de abordar aspectos artísticos, históricos, políticos e culturais, favorece 
a prática da língua meta (vocabulário, expressões comunicativas, aspectos 
gramaticais), bem como estimula a reflexão, (re)avalia comportamentos e 
ideologias e, também, requer um posicionamento quanto a uma gama de 
temas diversificados. 
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Ilustrações e intertextualidade em Enquanto o sono não 
vem, de José Mauro Brant  

 
 

Marcelo Felipe GARCIA (UEL)1 
 

Resumo: Percebe-se uma tendência de as crianças buscarem coisas mais 
dinamizadas. Livros, assim, devem ser constantemente atualizados para 
chamar a atenção do leitor mirim. Nessa ótica, é inserida a obra analisada 
neste trabalho, Enquanto o sono não vem, de José Mauro Brant, com 
ilustrações de Ana Maria Moura, propondo histórias que unem texto e 
ilustrações, ambos usando da intertextualidade como elemento narrativo. 
Para o estudo da imagem, busca-se linhas gerais para a compreensão do 
texto não-verbal (OLIVEIRA, PIETROFORTE, PLAZA). Aplicando essa teoria ao 
livro infantil, foram propostas a disponibilidade da imagem no livro e sua 
utilidade para a história (LINDEN, NECYK, NODELMAN). Por fim, traçam-se 
ideias sobre o conceito de intertextualidade e sua serventia (CARVALHAL, 
FIORIN). Nota-se com esse estudo, que as ilustrações de Enquanto o sono 
não vem remetem tanto ao imaginário de fantasia europeu (princesas e 
castelos), quanto a um cenário brasileiro (urubus-rei, ocupações típicas da 
região), contribuem para o entendimento da história ao leitor, e dá ao livro a 
possibilidade de releituras. 
 
Palavras-chave: ilustração, intertextualidade, literatura infantil. 

 
Ilustração em livros infantis 
Esta pesquisa, vinculada a CNPq, tendo-me como bolsista e como 

orientador o Professor Doutor Jaime dos Reis Sant’Anna visa traçar linhas 
sobre ilustrações em obras infantis, bem como um modo de encará-las de 
maneira eficaz.  

Não raramente, livros infantis vêm acompanhados de ilustrações. 
Muitas vezes por razões estratégicas, já que se acredita que uma maior 
quantidade de componentes visuais, resulta em maior atenção das crianças. 
De fato, um bom trabalho gráfico dentro de uma obra é mais facilmente 
notável, à primeira vista, do que o seu conteúdo textual. Não é à toa, então, 
que o esforço usado para a confecção de livros nesse gênero passe a ser 
mais estudado para que seja aprimorado de formas diversas; dentro da 
relação imagem-texto, para que passem as mensagens da história 

                                         
1 Bolsista pelo CNPq, Orientador: Prof. Dr. Jaime dos Reis Sant’Anna 
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eficientemente de um jeito inovador etc. Mas, é o livro ilustrado realmente 
um gênero? E existe mesmo uma utilidade para imagens dentro de livros 
infantis? Isso colabora na formação do leitor mirim? 

Todas essas perguntas demonstram um interesse em fazer uma 
literatura de qualidade para o leitor infantil e vários estudiosos já levantaram 
hipóteses para respondê-las. Sophie Van Der Linden propõe que não existe 
um “gênero” específico para livros que contém ilustrações, ao invés disso, ela 
os divide em várias categorias, e dentro dessas, define livro com ilustração 
como “Obras que apresentam um texto acompanhado de ilustrações. O 
texto é espacialmente predominante e autônomo do ponto de vista do 
sentido. O leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta a 
narrativa.” (2011, p. 24). É um bom começo para se pensar o livro infantil 
ilustrado. Dentro dessa acepção, o texto conta a história, a imagem serve 
como suporte visual desta. Linden, ainda faz uma extensa categorização de 
disposições de imagem e texto, aos quais dá nome, e facilita o entendimento 
da organização gráfica no livro infantil. Dentre essas categorizações, ela irá 
tecer ideias sobre a distribuição das imagens, a relação que forma com o 
texto e a função que serve dentro da obra e da história. Então, embora não 
exista uma definição clara de livro ilustrado, ou um gênero que defina este, 
Linden se esforça em dissecar todos seus usos de forma a propor nomes que 
ajudam na hora de pensar nesse tipo de obra. 

Com essa pergunta respondida, ainda sobram duas. Felizmente 
existem estudos a cerca desses temas, também, que nos ajudam a elucidá-
las. Na questão da utilidade das imagens de livros infantis, novamente 
Linden esclarece: 

 
“O tamanho dos caracteres, o formato deles, estilo tipográfico, cor, 
disposição no espaço da página, ou a textura do fundo... tudo tem 
importância e pode oferecer efeitos visuais muito interessantes, 
mesmo que a imagem esteja reservada só para a página seguinte.” 
(LINDEN, 2011, p.98) 

 

As imagens, então, servem como fonte alternativa de narração. Elas 
podem complementar tanto quanto podem narrar em conjunto com os 
elementos textuais dispostos. Em um relato exposto por Linden, Nicolas 
Bianco-Levrin, escritor francês, conta como usa das imagens dentro de seus 
livros para dar o ritmo nas histórias. Quando há uma maior utilização das 
imagens em relação ao texto, para ele, é estendido o tempo narrativo de um 
determinado acontecimento, e isso pode ser usado para pôr mais ênfase em 
algo importante para a história. (LEVRIN, in LINDEN, 2011, p.46) 
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Como podemos perceber por esses exemplos, a imagem não só é um 
atrativo para os olhos, ela também tem um propósito narrativo. Perry 
Nodelman diz que “All pictures in Picture books have narratives functions. 
Their various structures and colors, their various lines and shapes and media, 
and, above all, their style, all have the potential to express the meaning and 
mood of a story […]” (1988, p.98). Com certeza, uma ilustração com cores 
mais escuras, fará o ambiente para uma história mais dramática, ou com 
suspense. Do mesmo modo, ilustrações mais coloridas implicam em 
histórias com clima mais leve, geralmente com desdobramentos felizes para 
todos personagens. Nodelman ao continuar, vai dizer que as ilustrações não 
devem somente mostrar traços bonitos, mas devem também mostrar como 
são os personagens e suas mudanças durante ao decorrer da história, 
enquanto executam suas ações para o avanço da narrativa. (1998, p.100).  

Saber que a imagem tem uma forma de utilidade dentro da obra 
infantil, que ela conta a história junto com o texto, esclarece, então a dúvida 
de se as elas são meramente enfeites dentro do livro ilustrado. Não são. Isso, 
porém, não nos responde se isso é benéfico para a criança, levando-nos, 
então, a última pergunta feita: “Isso colabora na formação do leitor mirim?”. 
Uma vez mais, Linden ajuda a responder essa pergunta: 

 
“O livro ilustrado gera então novas maneiras de ler, decerto mais 
próximas da leitura interativa multimídia. O leitor opera constantes 
vaivéns entre as diferentes mensagens, faz escolha, estabelece 
aproximações, antecipa, busca e constrói, ele próprio, o sentido.” 
(LINDEN, 2011, p.101) 
 

As ilustrações proporcionam formas diferentes de contar uma 
história, fazendo o leitor infantil ver o desenvolvimento da narrativa de dois 
modos diferentes. Isso, além de possivelmente ajudar a entender melhor os 
acontecimentos desenrolados no livro, proporciona possibilidade de uma 
releitura. Os recursos do livro são de maior quantidade, desse modo, 
esgotados com menos facilidade. 

Nodelman, irá dizer que  
 

“Both designers and illustrators start with a text, a work of art 
created by somebody else. Both must assume that their purpose is 
to provide visual information that supports the verbal information 
of the text; and both provide settings and clothing that are not 
merely historically or sociologically accurate but that are also almost 
always symbolic of atmosphere or character. In order to make their 
work speak in this way, both stage designers and illustrators must 
specially make use of their knowledge of style – both of the 
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conventions of period style and the stylistic conventions of visual 
imagery.” (NODELMAN, 1988, p.82) 
 

Com isso em mente, podemos dizer que um livro que recrie um tempo 
ou espaço que não o da cultura de onde ele é lançado, pode servir como uma 
introdução, ou uma forma de conhecimento do tempo/espaço relatado. 
Dessa forma as ilustrações que fizerem um bom trabalho de recriação, têm 
mais poder de demonstração, já que evoca imediatamente o conteúdo desse 
lugar ou época diferente representado. Mas, não é objetivo aqui determinar 
as potencialidades do texto e da imagem e confrontá-las. Barbara Jane 
Necyk, que se dispôs a fazer esse trabalho em sua dissertação de mestrado 
concluiu que  

 
“Através da explanação das diferentes potencialidades entre 
imagem e texto vemos que o importante não é encontrar 
superioridade de um ou outro modo de representação. [...] Ao 
utilizarmos ambas linguagens em conjunto, devemos atentar para 
as potencialidades de cada uma, e de como se dá a sua interação.” 
(NECYK, 2007, p.60) 
 

Isso conclui a repostas dessas perguntas, mas ainda há um bom 
caminho a ser percorrido. Afinal, do que vale saber que as imagens dentro 
de um livro são úteis se não soubermos como lidar com elas, como “lê-las”. 
O próximo subtítulo se dispõe em tentar achar técnicas eficientes para 
interpretar a imagem. 

 

Leitura da imagem 
Ao estudar interpretação da imagem, percebe-se logo que não existe 

uma fórmula correta de como se fazer tal coisa. Imagens existem de variados 
modos, com variados estilos, e cada leitura depende do que é apresentado 
para o leitor. Não existir um manual, porém, não significa que possa ser feito 
de qualquer jeito. A imagem, não está totalmente disposta para todo tipo de 
interpretações, e alguém que vá fazê-la não deve basear-se somente no 
achismo. 

Dentro das linhas gerais dessa análise, Sandra Regina Ramalho e 
Oliveira propõe:  

 
“[...]este pode ser um bom começo para a discussão: analisar as 
finalidades que podem ter as imagens. Isto significa examinar as 
funções de cada imagem, verificar como ela funciona, para que ela 
serve, para poder definir se ela é um produto do design ou uma 
obra de arte.” (OLIVEIRA, 2005, p.23) 
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Tentar descobrir com que propósito foi produzida uma imagem, é, de 
fato, um bom começo. Assim, evita-se cair na “armadilha” de propor uma 
interpretação não cabível a uma imagem, por pensar-se que ela servia um 
propósito diferente. Pensando nas ilustrações de um livro infantil, vê-las fora 
da obra provavelmente levaria a uma interpretação errônea, já que elas são 
dependentes do texto ao qual são construídos em conjunto. De certo, 
alguém que visse essa ilustração fora do contexto de sua história não 
conseguiria chegar ao que ela foi incialmente pensada para designar. 

Antonio Vicente Pietroforte também tentar traçar algumas ideias que 
dão um mínimo de base para o estudo e análise da imagem, baseada na 
semiótica plástica: 

 
“A semiótica plástica opera com três categorias: 1) as cromáticas, 
responsáveis pela manifestação por meio da cor; 2) as eidéticas, 
responsáveis pela manifestação por meio da forma; 3) e as 
topológicas, responsáveis pela manifestação da distribuição dos 
elementos figurativizados.” (PIETROFORTE, 2007, p.39) 
 

Ao definir essas manifestações, Pietroforte usa os parâmetros criados 
por J.M. Floch na sua obra Petites mythologies de l’oil et de l’espirit. Floch 
trabalha bastante com ideias binárias, ou seja, algo em contrapartida a outro 
algo. Por exemplo, o “circundante” e “circundado” diz-se sobre que ganha 
mais foco dentro da imagem (o circundado) e o que está em volta a esse 
(circundante), que complementa o sentido do que está em foco, desse modo 
dando o sentido total da imagem (PIETROFORTE, 2007, p.39). Nessa 
concepção, existem ainda várias ramificações, todas assemelhando-se ao 
exemplo dado, no sentido que algo tem o foco principal e o resto da imagem 
o completa, fazendo o total sentido dela. A junção dessas duas partes 
permite o leitor da imagem analisá-la percebendo qual foi o foco que o autor 
quis dar, e, consequentemente, ao analisar este plano, entender as 
aplicações semânticas do que é apresentado. (PIETROFORTE, 2007, p.40) 

Este é outro conceito bastante interessante para pensarmos na análise 
da imagem. As acepções usadas por Pietroforte, pensar em algo em relação 
a outro algo, facilita no entendimento a nível geral da imagem. Uma forma 
faz relação a outra forma, e desse jeito cria o sentido da imagem. Mesma 
coisa com a cor; uma cor branca que se contrapõe à um preto, e estão 
dispostos de maneiras a se fazerem percebidas, provavelmente tem valores 
diametricamente inversos, já que são contrárias. De novo, essas são linhas 
gerais, das quais podem ser usadas para uma gama variada de imagens. 

Pietroforte, depois de contextualizar os parâmetros de cor, forma e 
tipo, comenta sobre pessoa e tempo. “Uma vez manifestado o espaço e sua 
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semântica, resta verificar como se manifestam a pessoa e o tempo e suas 
respectivas semantizações.” (2007, p.47) 

Ou seja, depois de serem feitas as devidas considerações sobre o 
espaço, deve-se tentar achar o significado (ou a chamada “semantização” por 
ele) do tempo que mostra imagem, bem como a pessoa, caso haja. 
Exemplificando com ilustrações de livros infantis, podemos pensar em várias 
possibilidades diferentes, já que essa, muitas vezes, pode aparecer sem 
tempo definido, aos quais Linden irá chamar de tempo qualquer (2011, p. 
104). Também a pessoa no livro infantil tende a ser caracterizada, desse 
modo, trazendo muito valor significativo ao que a imagem pretende 
transmitir. 

Além dessas considerações feitas, não se pode deixar de pensar que 
todo produto artístico é desenvolvido em um tempo e espaço, ele próprio, 
que sempre irá demonstrar bastante do que o autor dele pensa, ou quis 
mostrar que pensa na sua confecção. Oliveira dirá que “Em cada texto visual, 
está registrado um discurso, evidenciando uma visão específica de seu 
criador, ou seja, o modo como o autor da obra vive e vê o mundo também é 
mostrado na sua criação.” (2005, p.52). Isso também é determinante na hora 
de compreender uma imagem. Nodelman irá até dizer que mais importa a 
visão que o autor demonstra na sua obra, quando representando uma 
época, ou um estilo de época, do que essa época ou estilo significou pra ela 
mesma quando era presente. Continua afirmando que essa imagem nos 
evoca pessoas e tempos diferentes, mas não seus valores, ou, no máximo, 
expressa seus valores entre aspas (1988, p.84-5). 

Esses traços, embora não sejam nenhum guia completo de como 
analisar a imagem, o que seria impossível devido pluralidade de estilos e 
possibilidades, auxiliam-nos com uma base, ao nos propor caminhos gerais 
a serem seguidos. Deve-se pensar na utilidade ao qual a imagem foi 
intencionada, tentar delimitar por meio de relações entre aspectos da 
imagem as funcionalidades de suas cores formas e tipos e, por fim, 
semantizar as pessoas e o tempo dentro dessa. 
 

Intertextualidade 
No último tópico, foi explicado como a imagem existe dentro de 

contexto, e que uma é indissociável a outra para o seu completo 
entendimento. Julio Plaza irá propor que esse fato se deve a natureza 
intertextual da imagem: 

 
“A arte não se produz no vazio. Nenhum artista é independente de 
predecessores e modelos. Na realidade, a história, mais do que 
simples sucessão de estado reais, é parte integrante da realidade 
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humana. A ocupação com o passado e também um ocupar-se com 
o presente. O passado não é apenas lembrança, mas a 
sobrevivência como realidade inscrita no presente. As realizações 
artísticas dos antepassados traçam os caminhos da arte de hoje e 
seus descaminhos.” (PLAZA, 2003, p.2) 

 
Fica claro, então, que Plaza defende o argumento de que a arte, 

engendrando assim a imagem e ilustração, é feita a partir de um algo já 
produzido, que a arte feita no passado trilha seu caminho até o presente 
dando base para como ela é feita hoje em dia. Ora, e não é essa justamente 
a definição de intertextualidade? Segundo Fiorin, ao explicar conceitos 
bakhtinianos, existe duas formas de se associar um texto (e aqui entende-se 
tanto os textos verbais como os não-verbais) a outro, um que o discurso é 
citado de forma aberta e claramente separado e um onde o ele é 
internalizado, bivocal no sentido de falar mais de uma voz do que somente a 
sua própria (2006, p.174). Pondo de forma mais direta “A intertextualidade é 
o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o 
sentido incorporado, seja para transformá-lo.” (FIORIN, 1999, p.30). 

A intertextualidade, então, é de fundamental importância para o fazer 
e entender de imagem. Segundo Linden “A narrativa é dinamizada por esses 
efeitos visuais que permitem uma simetria ou polifonia, a qual põe 
simultaneamente em cena diversas vozes narrativas graças às variações 
espaciais e tipográficas.” (2011, p.101). 

Como a imagem é o que irá situar o leitor dentro do espaço e tempo 
da narrativa de forma mais direta, mostrar como são os personagens que 
aparecem e suas expressões, o ilustrador tem em mãos uma grande 
oportunidade de fazê-lo de tal forma a deixar elementos que as crianças 
reconheçam dentro de seus desenhos. Os elementos intertextuais na 
ilustração auxiliam o leitor, uma vez que oferecem informações previamente 
conhecidas por esse. A imagem tem a vantagem de remeter exatamente ao 
que representa imediatamente, por isso pode conseguir fazer o trabalho da 
intertextualidade mais facilmente. Isso, porém, não faz da imagem algo 
“natural”, excluída de convenção. Na verdade, duas estudiosas propõem 
justamente o contrário: “A ilustração do livro infantil é completamente 
convencional, e ao executar uma leitura a criança tenta aprender uma 
narrativa através do aprendizado simultâneo e dos códigos da escrita e das 
imagens.” (NECYK, 2007, p.55) e 

 
“[...] a convenção é importante como elemento que assegura a 
comunicabilidade, o trânsito do literário. A apropriação significa 
sempre o conhecimento e domínio das peculiaridades do código. 
Assim é possível entender como a intertextualidade aponta para a 
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sociabilidade da escrita literária, cuja individualidade se afirma no 
cruzamento de escritas anteriores.” (CARVALHAL, 2006, p.128) 

 
Interessantemente, Necyk e Carvalhal, falando de coisas distintas, 

conversam fortemente entre si. Carvalhal defende que a intertextualidade, 
fato que possibilita o “trânsito literário” e faz emergir a individualidade por 
meio do embaralhamento de outras escritas, é convencional. Ao mesmo 
passo Necyk dirá que as ilustrações dentro do livro infantil são 
convencionais, e que a criança faz a leitura da narrativa apoiando-se tanto 
no texto quanto na imagem. Sendo assim, pode-se concluir que as 
ilustrações, por serem integrados a narrativa, por ajudar a contar uma 
história, pode ser parte da individualidade da obra, contendo sua 
intertextualidade por meio convencionado. 

A intertextualidade faz parte do texto literário. Quando esse termo é 
aplicado ao livro ilustrado, ele passa a ter sua concepção expandida, já que a 
ilustração faz parte do texto apresentado na obra infantil, então, tendo 
intertextualidade tanto no texto verbal, quanto no texto não-verbal. 

 
Ilustrações e sua intertextualidades em Enquanto o sono não vem 
Com o caminho feito pela definição do livro infantil, como ler as 

imagens e como os componentes intertextuais colaboram para a análise 
desse texto, estamos preparados para colocar tudo isso em prática. A obra 
selecionada para tal trabalho será Enquanto o sono não vem, onde José Mauro 
Brant recria oito contos de origem oral e de tradição brasileira, algo 
considerado uma boa alternativa por vários estudiosos: 

 
“[..] produziram-se várias experiências, tais como a de propor uma 
alternativa editorial a partir de livros escritos pelas próprias 
crianças, fórmulas de aproximação às gírias juvenis ou narrativas 
folclóricas orais para minorias étnicas.” (TERESA COLOMER, 2003, 
p.121) 

 

A ilustração, feita por Ana Maria Moura, imerge o leitor nas fantasias 
de cada conto dando vivacidade as histórias, propondo informações além do 
texto verbal e situando as personagens e épocas de cada narrativa. Essa, 
também bebendo da fonte da tradição oral: “A ilustração no livro infantil faz 
parte de uma história, e as histórias fazem parte da tradição oral.” (NECYK, 
2007, p.69). 

Os contos, recolhidos pelo Brasil a fora por Brant, mostram origens 
diversas. Muitos contos têm fortes raízes europeias, outros fazem 
referências ao cotidiano brasileiros de épocas passadas, e ainda têm aqueles 
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que parecem ser uma mistura dos dois. Enquanto todos possuem uma 
ilustração particular de alta qualidade, o presente trabalho se aterá a dois 
contos em específico, sendo eles “A triste história de Eredegalda” e “A 
linguagem dos pássaros”. São escolhidos esses dois por acreditar-se serem 
mais bem representantes dos dois eixos principais que as ilustrações 
parecem tomar. 

Essa obra, parece seguir o padrão que Linden definirá no seu livro 
como “imagem isolada” (2011, p.44), já que, na maior parte das vezes, as 
ilustrações não interagem diretamente com o texto verbal, são 
independentes. Além disso, ao propor definições sobre as funções do escrito 
da imagem, citará a “função de repetição”, que parece encaixar bem ao que 
a obra de Brant faz; a imagem não traz sentido a mais para a história, ela, ao 
invés disso, repete o que já foi narrado “[...] Longe de ser desinteressante, e 
para além do conforto de leitura que traz ao jovem leitor, a redundância 
permite instaurar um ritmo, um hábito de leitura que poderá, por exemplo, 
dar mais peso a um efeito de contradição.” (LINDEN, 2011, p.123) 

Traçadas definições sobre qual é a disposição do livro, pode-se 
comentar sobre suas histórias. Começando por “A triste história de 
Eredegalda”, uma princesa que recebeu a proposta do rei, seu pai, de casar-
se com ele e fazer de sua mãe uma criada. Eredegalda recusa tal proposta e 
como castigo é colocada numa torre com apenas carne salgada pra comer, 
sem água. Ao fim o rei manda três cavaleiros para a torre, cada um com uma 
jarra de água, mas é tarde demais e Eredegalda já está morta. O conto é 
acrescido de alguns versos que não existiam originalmente para fechá-lo “Lá 
vem vindo um anjo/um anjo de lá do céu/não é um anjo é uma 
virgem/porque traz grinalda e véu” (Brant, 2003, p.29), danndo assim um tom 
mais otimista ao conto.  

Como as ilustrações se presentam para o construto dessa narrativa? 
Como elas contribuem? Vejamos a primeira imagem da narrativa, a que a 
anuncia, juntamente com o título (Figura 1) e uma do meio (Figura 2). 
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Figura 2: acima, página do conto “A triste 

história de    Eredegalda”. 
 
Percebe-se, logo de início, a preocupação em reforçar a ideia de que 

os contos da obra são de origem oral, com a figura de uma pessoa no canto 
esquerdo inferior de boca aberta, com a imagem da Eredegalda e o título 
saindo, como uma fala, na figura 1. Para Necyk “[...] as narrativas originais 
daquilo que culminou em literatura infantil partiram de uma tradição oral 
transposta para a mídia livro na forma de texto.” (2007, p.74). Então não é 
surpresa que esse seja um fato que tenta se fazer percebido. 

Outro ponto que pode ser discutido é a forte influência europeia no 
cenário e vestuário da personagem ilustrações. Eredegalda veste um vestido 
de noiva grinalda e véu, enquanto dois anjos seguram flores em cima dela. 
Na figura 2 podemos ver um castelo com três torres. Castelos, sendo outra 
representação bastante latente do imaginário europeu. 

Essas interpretações podem parecer óbvias ou irrelevantes, mas elas 
colocam o tom da narrativa para o leitor. A criança, ao ver essas imagens, 
passa a entender que se trata de um tempo e espaço distante. Passa a 
entender melhor a história como uma fantasia. Vicente Ataíde, colocará 
enfaticamente que a criança não é imbecil. Que ela consegue discernir 
realidade de ficção enquanto lê o livro (1995, p.11). Justamente, essas 
imagens servem esse propósito: evidenciar ao leitor a ficção. Os elementos 
ficcionais presentes nas ilustrações, então, além de proverem uma melhor 
visualização da história, ajudam na narrativa ao colocar o mundo, imaginado 
nas palavras, em imagens. 

Figura 1: acima, página do conto “A triste 
história de Eredegalda”. 
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No segundo exemplo, temos “A linguagem dos pássaros”. Ela conta a 
história de uma princesa que está presa por uma mágica, e para ser 
libertada, precisa que alguém se disponha a ficar parado por três dias e três 
noites. Zé da Viola, protagonista, faz isso, então é prometido em casamento, 
dali um ano, já que ele precisava aprender a linguagem dos pássaros antes. 
A professora que lhe ensina essa língua o sabota dois anos consecutivos e a 
princesa diz ir para seu reino de Bambuluá para nunca mais voltar. Zé da 
Viola procura o reino por conta e consegue, comunicando-se com urubus 
anciões, chegar a dita cidade. Lá ele toca sua viola, e impressiona até mesmo 
o rei. No final encontra a princesa e se casam. O que podemos dizer das 
imagens nesse conto? Vejamos as figuras 3 e 4. 

 
 

 
Novamente percebe-se uma pessoa “anunciando” o título, reforço de 

uma história oral, na figura 3. A imagem desse conto, porém, já muda 
bastante a ambientação, em relação ao conto passado. O sujeito em cima da 
ave usa camiseta, calça jeans e um chapéu. É notável também que está 
descalço. Essa imagem, não mais passa a ideia de riquezas, grandes 
estruturas (como torres) e nem de uma época tão remota como a medieval. 

Figura 3: acima, página do conto “A linguagem 
dos pássaros”. 

Figura 4: acima, página do conto “A linguagem 
dos pássaros. 
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Ao contrário, alguns elementos dessa imagem sugerem tempos não tão 
distantes, se comparados a idade média (jeans e camiseta). A viola entre os 
braços do homem também sugere que ele não seja um guerreiro, ou alguém 
que irá enfrentar seus conflitos em um combate armado. O instrumento 
denota um modo de vida mais pacífico. 

Ainda na figura 3, percebemos que a ave é um urubu-rei (nome, aliás 
que aparece dentro do conto), um animal que habita regiões tropicais e 
semitropicais, como o Brasil. Dentro dessa concepção, assume-se que 
história não se passe em algum lugar europeu, mas parece ser algo bem mais 
familiar no sentido espacial e cultural. 

A figura 4 fideliza essa ideia, ao colocar o que são descritos no texto 
verbal como a cozinheira, a lavadeira e o sapateiro dançando para a música 
de uma viola. Tais profissões, embora não tão comuns hoje em dia em 
centros urbanos, fazem alusão a modos de vidas mais simples, e bem 
regionais. 

A leitura desse conto, juntamente com suas imagens, coloca-nos em 
um espaço e tempo não tão distantes do que já conhecemos e estamos. 
Claro, porém tanto as imagens feitas para esse conto como o do anterior 
dizem muito mais sobre nós do que sobre o tempo e espaço retratados em 
si: 

 
“Because we see the various styles of art through the filter of 
history, we interpret them in terms of our own current 
understanding of their times and their makers. […]  It is less our 
accurate perception of the original meanings of styles than our 
current understanding of them that gives them narrative value.” 
(NODELMAN, 1988, p.84) 

 
Como observado por Nodelman, o que pensamos do que eram essas 

épocas representadas nas ilustrações dos livros infantis, dão a eles valores 
narrativos. A narração a partir das imagens, dão-se pelo que elas apresentam 
do passado. Em outras palavras, o valor narrativo das ilustrações vem pelas 
relações intertextuais que elas fazem. 

Ler um texto está ligado a ideia de fazer conexões interdiscursivas: 
 

“Tomada num sentido largo, a intertextualidade nos permite 
entender que ler um texto é lançá-lo num espaço interdiscursivo e 
na relação de vários códigos, que são constituídos pelo ‘diálogo 
entre textos e leitura’. Por isso a intertextualidade é igualmente 
entendida como um dado da percepção textual.” (CARVALHAL, 
2006, p.129) 
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Essa ideia vem de encontro com a discussão presente, se aplicando 
também no campo da leitura do texto não-verbal. Se a imagem, bem como 
as palavras, é aprendidas a partir de convenções, então os diálogos feitos 
pelas ilustrações desses dois contos com as épocas e espaços a quais 
remetem mostram-se de grande caráter intertextual. 

Existe sempre a preocupação em fazer literatura de qualidade para as 
crianças. Se por um lado o caráter intertextual demonstra-se importante na 
literatura, não devemos parar por aí. Peter Hunt comenta: 

 
Os livros são agora claramente desejados cada vez menos. Outras 
mídias dão às nossas crianças acesso a formas muito sofisticadas 
de percepção e a uma gama muito complexa de técnicas de contar 
histórias. [...]Assim, para que o livro sobreviva a seus amigos, bem 
como a seus inimigos, é preciso que haja mudança em algo além do 
que o tema, e é importante que todo o impulso das que podem ser 
chamadas de as verdadeiras pessoas da fronteira da literatura 
infantil esteja na forma inovadora. (HUNT, 2014, p.157) 

 
Quem sabe, então, as ilustrações não sejam esse modo diferente, 

inovador de apresentar uma história infantil. 
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Resumo: O objetivo deste artigo/comunicação é disseminar dados iniciais de 
uma pesquisa em andamento que visa compreender o objeto enquanto 
desencadeador de narrativas de vida do sujeito e sua relação com a 
docência. Para tanto, tomamos a Artografia enquanto metodologia a ser 
adotada para a condução da pesquisa, onde as percepções e reflexões 
individuais, bem como devaneios e subjetividades dos participantes são 
levados em conta no processo de narrar episódios da sua própria vida. A 
pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado “A formação do professor 
de artes visuais em uma perspectiva autobiográfica” que trabalha com a 
formação e trajetórias docentes por meio das narrativas. Dessa maneira, 
tomamos enquanto dados a serem investigados os materiais gerados e 
coletados no próprio grupo de pesquisa (objetos, fotografias, e as próprias 
narrativas dos sujeitos participantes), a fim de que possamos com essas 
materialidades construir ensaios visuais que reúna os aspectos práticos e 
teóricos da pesquisa.  
 
Palavras-chave: objeto, memória, narrativa, docente. 

 
Introdução 
 
A construção de narrativas de vida na formação docente tem se 

tornado um meio cada vez mais adotado pela pesquisa no ensino de Arte, 
uma vez que, assim como aponta Dantas (2010, p.159), as narrativas de vida 
do sujeito professor repercutem tanto na sua formação quanto na 
capacidade de refletir sobre os processos pelos quais ela se dá; sobre o papel 
das experiências vividas em sua trajetória docente. Para tanto, a busca por 
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materiais que contribuam para a (re) construção de memórias 
desencadeadoras de narrativas (sejam objetos, fotografias, etc), bem como 
as reflexões levantadas a partir da observação, da escuta e do 
compartilhamento de vivências tornam-se ações fundamentais para 
processo de construção autobiográfica do sujeito professor. 

Partindo de uma compreensão biológica e científica Bergson (In BOSI, 
1979, p.9), observa que a memória vem à tona no exato momento em que o 
indivíduo estabelece relações com algo ou alguém do meio no qual está 
inserido, e esta “interação” não necessariamente desdobra-se em ação 
(como é comum da atividade motora), mas sim em contemplação, ou ainda, 
percepção. Com a passagem do tempo, grosso modo, a percepção do 
indivíduo em relação ao meio atinge sua consciência, fenômeno que Bergson 
considera como desencadeador de lembranças.  

 Neste sentido, assim como aponta Silveira e Lima Filho (2005, p. 38), 
os objetos – aqui tidos como componentes indissociáveis do cotidiano e do 
meio social – são materiais dotados de sentidos, nexos, valores e 
simbolismos que são igualmente embutidos e recebidos pelos sujeitos com 
os quais estabelecemos relações. Logo, dado seu caráter evocador de 
lembranças, os objetos revelam-se mediadores contundentes para 
estabelecer percepções no indivíduo, que posteriormente se expressarão em 
memórias. Além de ser um portador de signo, o objeto é também portador 
de significados, advindos tanto do sujeito quanto do tempo que o constituiu:  

 
Ora, é esse fluxo de sentidos e imagens que o objeto dispersa no 
mundo que é capaz de veicular aspectos singulares das 
reminiscências do sujeito devaneante, pelas ações de rememorar 
vivências passadas e experimentar a tensão entre esquecimentos e 
lembranças, a partir do contato com a materialidade da coisa e os 
sentidos possíveis que ela encerra consigo. (SILVEIRA e LIMA FILHO, 
2005, p.38) 

 
Estabelecida esta relação entre o potencial de reconstituição da 

memória dos objetos e o processo de construção de narrativas de vida, a 
Artografia mostra ser muito potente enquanto metodologia da pesquisa 
devido às possibilidades que ela oferece a uma investigação pautada pela 
narrativa de vida dos sujeitos envolvidos. Desse modo a pesquisa se 
desenvolveu no âmbito de um grupo de estudos no qual todos os 
participantes, incluído os pesquisadores, elaboraram narrativas 
autobiográficas em processo que abarcou: a escolha e apresentação de um 
objeto pessoal de valor afetivo, a elaboração de narrativas e cartografias 
orais e visuais e a construção de peças/vestimentas representativas de sua 
trajetória de vida. As ações de fala e escuta das narrativas apresentadas 
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durante a pesquisa foram essenciais para a coleta de material a partir da voz 
do próprio sujeito.  

A participação de estudantes e professores no grupo se deu de forma 
colaborativa, o que significa dizer que todos estiveram envolvidos na 
pesquisa, na condição de pesquisador e pesquisado, ouvinte e narrador, 
artista e professor, produzindo e analisando dados, produzindo 
conhecimentos. Assim como nos aponta Hernandez (2006, p.49) o processo 
de compreensão e transferência de conhecimentos entre professor e aluno 
se dá a partir da autoconsciência que o docente possui a respeito de seus 
conhecimentos e experiências vividas, que é repassado e reabsorvido para 
os educandos através de situações-problemas vivenciados por estes alunos.  

 
Desenvolvimento  
 
Os objetos e os Sujeitos  
 
Dado o caráter evocador de memórias e seu consequente papel de 

substrato para a (re) construção de lembranças, esquecimentos e narrativas 
de vida, os objetos nesta pesquisa tornam-se o ponto fulcral para estabelecer 
a relação entre sujeito e sua trajetória biográfica. É a partir do contato com 
objetos pessoais que o indivíduo se reconecta com momentos passados de 
sua biografia, reverberando assim em sua auto percepção enquanto ser 
presente no mundo, sua identidade e suas afetações (ou não afetações) 
diante do meio que o envolve.  

Assim como afirma Bósi, é a partir da percepção do objeto que o 
sujeito se relaciona novamente com suas lembranças, as quais, 
diferentemente de apenas repercutirem em reações e respostas motoras do 
indivíduo em relação ao meio, também trazem à tona novamente memórias 
que irão corroborar com a (re) construção da história de vida, e servirão 
como âncoras que interligam tais memórias e desembocam na 
rememoração de sua trajetória passada ou, em outras palavras, o caminho 
percorrido que o trouxe até o momento presente e o constituiu como ser 
dotado de vivências e experiências pessoais. Como explicita o autor:  

 
Aos dados imediatos e presentes dos nossos sentidos nós 
misturamos milhares de pormenores da nossa experiência 
passada. Quase sempre essas lembranças deslocam nossas 
percepções reais, das quais retemos então apenas algumas 
indicações, meros 'signos' destinados a evocar antigas imagens. 
(BERGSON apud. BOSI, 1979, p.9) 
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Mesmo que a priori os objetos que fazem parte do cotidiano do sujeito 
possuam uma função meramente utilitária, é recorrente que alguns destes 
vestígios absorvam com o passar do tempo – de acordo com as 
circunstâncias nas quais foram adquiridos ou concebidos – igualmente o 
caráter simbólico (e até certo ponto religioso) que são definidos a partir dos 
sentidos e significados afetivos atribuídos pelo possuidor do objeto. 

De maneira conotativa, Marcel Proust ilustra estas reflexões quando 
comenta a relação entre o objeto e sua carga memorial fazendo uma 
analogia a uma antiga crença céltica, cuja premissa é de que determinados 
seres materiais, animais ou vegetais carregam consigo a alma de um ente 
perdido. Desta forma, ao nos depararmos com alguns destes elementos, 
reavivamos as “almas” neles impregnadas. “Libertas por nós, elas vencem a 
morte e voltam a viver conosco”, (PROUST, 1913, p.55).  

Neste sentido, utilizar os objetos como pontes entre o indivíduo e suas 
lembranças é um meio contundente de trazer à tona uma série de elementos 
do passado para o presente e os torna-los vívidos novamente, tanto no 
vestígio em questão, quanto na própria constituição do sujeito que 
rememora. É exatamente a partir desta “recolher” de memórias que o sujeito 
além de se anunciar, também tece suas narrativas de vida, e em outras 
instâncias, se constrói em relação ao meio.  

 
As narrativas e a Docência  
 
A relevância da memória, e da tessitura da trajetória de vida do 

docente – não apenas de Artes Visuais, como também de outras áreas do 
conhecimento, mas especificamente em Artes – é notada quando se pensa 
sob a perspectiva do docente em relação à sua percepção do outro (os 
alunos), à auto percepção de si (como mediador de conhecimentos e 
aprendizagem) e às consequentes necessidades que essas relações evocam 
no momento do ensino e da aprendizagem. 

Em muitos dos relatos feitos por docentes de artes visuais4 é possível 
notar a forma como suas memórias desembocaram, em determinadas 
instâncias, no seu modo de ver e agir enquanto professor de artes. Uma 
lembrança de infância, a memória de um ente ou de uma situação, ou ainda 
a reativação de determinados sentimentos reafirma muitos dos caráteres 
que tais professores levam consigo em suas ações enquanto sujeitos 
docentes, e nos seus modos de pensar e nortear o próprio trabalho.  

                                         
4 Esses docentes se referem aos participantes do grupo de pesquisa em questão. 
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O uso de objetos como mediadores entre professor e trajetória 
docente é um meio um tanto quanto adequado quando se considera o 
campo das Artes Visuais. Devido à constante produção artística que muitos 
professores de artes trabalham com seus alunos nas propostas de aulas, ou 
ainda em suas próprias pesquisas pessoais, o objeto, ou em outras palavras, 
os elementos do mundo concreto e material, tornam-se significativos tanto 
em sua constituição formal e visual (como próprios produtos artísticos), 
quanto nos seus significados extrínsecos à própria constituição física do 
artefato, como é o caso da série de sentidos e significados que tal objeto é 
capaz de reavivar.  

Assim, para refletir a respeito do papel docente, bem como seus 
modos de atuação e relacionamento com seus discentes, faz-se o caminho 
de volta no processo de constituição e formação do sujeito, não apenas como 
professor, mas também como indivíduo existente e dotado de sentidos no 
mundo. A partir da rememoração autobiográfica, o sujeito promove certos 
tipos de “reencontros” consigo mesmo. E é através dessa auto compreensão 
de si que os conteúdos apreendidos ao longo de sua trajetória conseguem 
ser repassados para outros indivíduos, e contribuem para a criação de 
sentidos e significados em quem recebe esta bagagem.  

 
Outros modos de pesquisar: a Artografia 
 
A Artografia foi a metodologia escolhida para a condução desta 

pesquisa. Isto porque, este modelo metodológico cada vez mais utilizado no 
campo das pesquisas em Artes procura alcançar determinados dados e 
níveis de percepção que não podem ser alcançados pela mensuração de 
dados ou por interpretações delimitadas pelas regras estabelecidas pelo 
método científico tradicional de pesquisa acadêmica.   

Na procura por novas alternativas para a construção da pesquisa em 
Artes, a Artografia leva em conta as particularidades e especificidades de 
cada caso vivenciado, experimentado e analisado, sem necessariamente 
conduzir a pesquisa com escolhas feitas no método científico. De acordo com 
Belidson Dias: 

 
(...) estas novas formas de expressão acadêmica surgiram da 
inadequação dos discursos acadêmicos correntes em alcançar as 
especificidades na pesquisa em artes. Por meio de formas criativas, 
elas estabeleceram oportunidades de ver, experimentar o 
ordinário, aprender a compreender as novas e diferentes maneiras 
de se fazer pesquisa em artes, e deram especial atenção a forma da 
sua circulação e publicação. Os pesquisadores envolvidos em 
desconstruir a escrita acadêmica dominante (...) exploram modos 
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criativos de representação que reflitam a riqueza e a complexidade 
das amostras e dados de pesquisa, promovendo múltiplos níveis de 
envolvimento, que são, simultaneamente, cognitivos e emocionais. 
Desse modo, no contexto de ABER e ABR é mais importante o 
conceito de “vivificação” de Patti Lather do que o da provação e 
replicação positivistas. (DIAS, 2013, p. 4)  

 
Neste sentido, o presente estudo busca através da Artografia trabalhar 

sobre materiais gerados durante o processo de pesquisa, sendo estes: 
fotografias, objetos, narrativas e ensaios visuais, a fim de (re) construir as 
narrativas de vida de sujeitos professores de artes. Desse modo, a ação da 
pesquisa se dá por meio da análise dos materiais gerados ou compartilhados 
no grupo de pesquisa do qual participamos e em novas observações, falas, 
escuta e do compartilhamento de vivências e narrativas experienciadas a 
nível individual e reconstruídas no coletivo.  

O referido grupo de pesquisa é composto por docentes da rede 
pública de ensino, de níveis fundamental, médio e superior, bem como por 
alunos de graduação e da pós graduação em licenciatura em Artes Visuais e 
Design de Moda. Durante os encontros diversas foram as estratégias 
empreendidas para elaborar as narrativas de vida dos sujeitos participantes: 
desde  os momentos de fala, escuta e conversas sobre as narrativas 
individuais, à produção da cartografias, registros e produções visuais.  Deste 
modo, a Artografia revelou-se como metodologia adequada para captar 
processos vinculados a formas de experiência e conhecimentos derivado da 
arte, utilizando estratégias, conceitos e procedimentos da própria arte. 

 

Resultados e Discussões  
 
O processo de rememoração é fundamental nessa abordagem de que 

busca investigar o processo de formação de cada participante e neste 
trabalho foi desencadeado a partir das escolhas de um ou mais objetos 
considerados significativos em termos de relação afetiva com o participante. 
Dentre os relatos recolhidos, foi possível perceber uma série de assuntos e 
temáticas que convergiam em determinados pontos, mesmo que partindo 
de sujeitos com trajetórias distintos.  Entre eles, relações familiares, a 
influência de determinadas pessoas em sua vida, formação e construção da 
identidade, experiências escolares, pertencimento, e contato com a arte.  

A temática da relação familiar estava presente, por exemplo, nos 
relatos de CA, docente do ensino superior, quando esta menciona as 
circunstâncias nas quais adquiriu alguns de seus objetos memoriais. Entre  
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os objetos escolhidos por CA, estavam presentes desenhos de alunos, 
oratórios barrocos, sinos, fotografias, livros e etc:  

 
Eu tenho esse que vocês já viram, que é um oratório numa bala de 
cartucheira, de espingarda. Era do meu avô, do pai da minha mãe, 
mas estava com o meu pai. (...) Eu não sou mais católica mas a 
minha família toda é, então, na minha casa tem muito santo. 
Porque daí juntou a família católica com o meu barroco, daí vira 
quase um museu. (...) Eu tinha esse terço também, que é um terço 
de metal, que também era do pai da minha mãe, mas estava com 
meu pai. Estava lá numa caixa de ferramentas que ele tem, e eu 
ainda tenho algumas ferramentinhas do meu pai (CA) 
 

 
Além da forte tonalidade da familiar, os objetos trazidos por ela na 

reconstrução de suas memórias, possuem em comum um caráter religioso 
ligado à sua atuação docente. Isto se deve desde a fatores visuais primários 
como a própria característica ou “função” apriorística de alguns objetos como 

Imagem do terço de metal. Imagem do livro de orações. 

Imagem dos oratórios. 
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os oratórios, as imagens sacras, o terço e o livro de orações, até fatores 
profissionais como a relação de trabalho que CA exerce enquanto docente. 

Esses detalhes percebidos nestes objetos desdobram-se no modo 
como CA se identifica em seu trabalho, uma vez que no momento da 
pesquisa, a mesma lecionava aulas de História da Arte do período Barroco. 
Esta relação entre suas memoriais pessoais e sua função docente é reativada 
algumas vezes na fala de CA:  

 

Como sou professora de Barroco, sou professora de várias coisas, 
mas só fica o Barroco. Então, eu trouxe essa Nossa Senhora do Caju 
do Pano de Prato, “rogai por nós”. É tipo um caju desses que tem 
em pano de prato mesmo, com uma rezinha. E tenho esse daqui 
também: Nossa Senhora das Boas Notas, que eles me deram 
também pra eu dar umas boas notas pra eles, na minha disciplina 
(...) as pessoas às vezes me veem tipo uma Nossa Senhora 
Aparecida, no último momento, sabe? “Vão lá falar com a CA”. (CA) 

 

A relação familiar vem também à tona na rememoração de LO, aluna 
do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de 
Londrina. Um dos objetos da estudante é uma camiseta de uniforme do 
antigo colégio no qual estudou durante boa parte de sua infância e 
adolescência. A estudante elucida sua forte relação familiar e o modo como 
esta se fez análoga às relações que também construiu no seu período 
escolar. Em seus relatos, ela comenta a importância da construção destes 
referidos laços afetivos, tanto para a sua formação educacional, quanto para 
sua posterior compreensão do ensino, enquanto sujeito docente em 
formação:  

 
Eu estudei num colégio filantrópico e a gente tinha uma relação 
muito boa com nossos professores: a gente conversava, saía depois 
para comer pizza, eles iam em aniversários da gente. A gente tinha 
uma relação com a escola também muito ativa: desenvolver ação 
voluntária, amostra literária, projetos. Então, isso refletiu também 
no meu fazer enquanto aluna da graduação, porque eu senti um 
pouco disso com vários professores aqui dentro da UEL. (...) Então, 
é uma coisa que vem constante essa relação com pessoas. Isso é 
muito importante pra mim, eu me dedico às pessoas, e pra mim 
isso tem tudo a ver com a relação de professor. (LO)  
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A questão entre o ato de ensinar e aprender que envolvem a relação 
entre docente e alunos é notada também nas memórias de LU. LU é 
professora da rede pública de ensino, e através de sua fala, evidencia como 
sua constituição enquanto sujeito docente se conecta diretamente com os 
objetos que escolheu: livros. Ela rememora passagens da sua vida em que a 
leitura teve papel de relevância, não apenas em termos acadêmicos ou 
profissionais, mas também em lembranças afetivas e constituição de si, 
como por exemplo, suas memórias de infância: 

 

A minha relação com as narrativas vem desde a infância. Acho que 
antes de eu aprender a andar eu já ouvia histórias, muitas histórias. 
Meus avós eram contadores de histórias, e as pessoas vinham de 
longe para ouvir eles contarem histórias. (...) E meu avô tinha uma 
pequena biblioteca. Mas lá não tinha livro de literatura infantil, tinha 
livro de medicina, de filosofia, de religião ou de política. E eu li todos 
esses livros escondida. (...) Porque a biblioteca dele era num 
armário fechadinho, mas um dia eu descobri onda estava a chave, 
e quando ele saia... Porquê: era zona rural, até a cidade eram mais 
ou menos uns 25 quilômetros, e ele ia de carrocinha. Então, (...) saia 
de manhã e só voltava no final da tarde. E a minha vó permitia que 
eu pegasse a chave e pegasse os livros para ler. – LU 

 
A docente enfatiza o quanto esta relação estabelecida com os livros ao 

longo de sua trajetória a fez perceber a relevância que as narrativas têm para 
com o processo de ensino e formação do sujeito. Como professora da 
educação infantil, ela destaca a importância que vê no trabalho sobre a 
criatividade, a imaginação e a intuição aplicado sobre crianças, bem como a 
igual importância destes aspectos no perfil do sujeito professor.  

 

Imagem de uniforme escolar. 
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Imagem de livro de história infantil. 
 

SO, também professora da rede pública, traz em seus relatos o mesmo 
olhar “cuidadoso” a respeito da docência, uma vez que busca explicar em 
suas rememorações o afeto que foi lhe oferecido desde pequena, momento 
em que sua mãe foi figura importante para a construção de sua identidade. 
Filha adotiva de uma costureira, objetos como linhas de costura, dedais e 
agulhas, reavivam na docente a presença da mãe, a qual pode ser 
interpretada como um ente importante na construção do sujeito, tal qual 
como os avós de LU foram para a mesma.  

 

Simbolicamente essas linhas que eu ajudava minha mãe. Ela falava: 
“Filha, você ajuda a mamãe a chulear?” Quer dizer fazer o chuleio, 
né? Porque a máquina mesmo sendo Singer ela não fazia aquele 
zigue-zague... Então, eu depois, ali com ela... E ela cantava até uma 
musiquinha. (SO) 
 

 
 

Além das temáticas familiares, religiosas e de influência familiar sobre 
a orientação e o sentido do sujeito docente, algumas memórias também se 
inclinaram para a relação de pertencimento entre sujeito e locais (lugares) de 
afeto e de acolhimento do indivíduo pelo meio que o envolve. Nos relatos de 
DE e TH este papel do espaço na constituição do sujeito mostrou-se em 
evidência em seus modos de tecer suas memórias. No primeiro caso, a 

Imagem de kit de costura. 
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estudante de pós-graduação, DE trouxe consigo pequenos vidros contendo 
pequenas porções de terras advindas das diversas cidades por onde passou 
nos últimos anos.  

 Em sua fala, DE ilustra a importância que o pertencimento a um 
determinado lugar revelou ao longo de sua trajetória, e de acordo com a 
mesma, os pequenos fragmentos de terra funcionam como um modo de se 
reconectar com as experiências vivenciadas nos diferentes momentos em 
que esteve em lugares distantes de sua terra natal. Em uma perspectiva mais 
“íntima”, a estudante de graduação TH, chega à reflexões similares às de 
Denise, porém a narrativa de TH a leva para um espaço mais intimista: a casa 
em que viveu durante o período da infância.  

Partindo de sua relação com uma pequena pedra preta que adquiriu 
ainda criança, TH relata que o tal vestígio fazia parte de uma pilha de pedras 
pretas que o pai na época havia empilhado próximo à casa, devido a uma 
reforma que fazia no ambiente.  

 

Esta foi a pedra que eu achei, que ela está guardada desde que eu 
tinha uns oito anos. E é praticamente meu tesourinho, porque 
quando eu for me mudar de novo, vou pegar ela e não vou perder 
como perdi outras coisas. (...) Tem essa questão de pertencer 
também a um lugar, uma coisa que estou encontrando mais agora, 
com o TCC. (TH)  
 

 

 

A partir destes relatos minuciosamente construídos pela memória do 
sujeito narrador, fica evidente a relevância do objeto como ente provocador 
de estímulos à rememoração de fatos, relações e sentimentos. Através da 
carga de sentidos, signos e significados que tais objetos carregam, o 
indivíduo ao se deparar com eles, apreende algo sobre seu passado, e 
consequentemente sobre si. E ressaltado em diversos casos relatados, esta 

Imagem de pedra e caixa de madeira. Imagem de potes de contendo terra. 
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auto reflexão exerce influência sobre seu modo de ser e atuar como 
professor.  

 

Considerações Finais 
 

A pesquisa teve como objetivo reconstituir a trajetória docente através 
de um processo de rememoração por meio de objetos pessoais de valor 
afetivo. A partir deles, outros objetos visuais foram produzidos, 
compartilhados e ressignificados, gerando importantes reflexões acerca da 
formação do professor.  

Autores que tangenciam ou abordam esta relação entre sujeito, objeto 
e reconstrução memorial, foram posto em diálogos e que serviram de base 
para fundamentar a pesquisa.  

Na análise do material coletado foi possível notar uma certa 
identificação de temáticas/assuntos em narrativas de participantes distintos. 
Muitos remontam às memórias de infância, principalmente àquelas 
atreladas às famílias, outros associam esta relação entre infância e família 
com seu modo de se relacionar enquanto professor diante de alunos, houve 
também aqueles que rememoraram suas origens, o que acaba trazendo à 
tona questões como o pertencimento.  

Os instrumentos de trabalho de um ente querido, os móveis de uma 
casa, os ícones religiosos de determinada família, ou ainda fragmentos do 
espaço vivenciado em uma etapa da vida são elementos que desencadeiam 
uma série de memórias e reflexões no sujeito, funcionando como uma 
espécie de gatilho disparador de lembranças. São portadores de significado 
que acionam 

Diversas foram as inflexões que puderam ser tiradas das análises e 
relações feitas. Inflexões essas que se desdobram, sobretudo, sobre o modo 
de se constituir e agir do sujeito enquanto docente de artes, de modo que, a 
partir de suas próprias reflexões e afetações com o meio, possa se aproximar 
dos processos de formação do conhecimento do seu  aluno. 
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Estética, Ética e Semiótica na Iconografia da Venus Pudica 
 

Lara Beatriz JOIA (Universidade Estadual de Londrina)1 
 

A partir da teoria de Charles Peirce sobre Semiótica e os conceitos de 
Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, o presente trabalho se propôs a 
analisar a Venus Pudica, iconografia popular no período renascentista, cuja 
peculiaridade se dá por apresentar a figura de uma mulher, normalmente 
nua, que cobre os seios e as genitais com as mãos. Por meio da seleção de 
duas obras em especial - o quadro O Nascimento de Vênus, de Sandro 
Botticelli e o afresco da Expulsão do Jardim do Éden, de Masaccio – identificou-
se como as imagens podem afetar o espectador. A metodologia consistiu em 
revisões bibliográficas para, primeiramente, se obter uma contextualização 
histórica das obras e, posteriormente, compreender as especificidades da 
fenomenologia e das ciências normativas e, enfim, se realizar uma 
observação analítica das imagens. As obras foram comparadas por seus 
elementos estéticos, éticos e semióticos, de forma a se sugerir uma 
sequência de sentimentos, conflitos e pensamentos, com o objetivo de 
demonstrar os efeitos diversos que um mesmo elemento iconográfico pode 
gerar naquele que o observa.      
       
Palavras-chaves: Iconografia, Semiótica, História da Arte.   

 

 
INTRODUÇÃO 
 
A arte está repleta de ícones vistos inúmeras vezes. Entre imagens 

mitológicas, representações da tradição cristã e reproduções da natureza e 
da figura humana em seu cotidiano, é possível encontrar elementos que se 
repetem. O estudo da imagem ao longo da história é de extrema importância 
para se compreender o desenvolvimento da humanidade e a repetição de 
elementos em grandes obras da história da arte abre alas para grandes 
discussões em torno do pensamento humano. A partir dessa reflexão, o 

                                         
1 Graduada em Design de Moda e Especialista em Gestão Estratégica de Design e Inovação, 
ambos na Universidade Estadual de Londrina. Atualmente participa como aluna especial da 
disciplina de Bases Semióticas da Visualidade dentro do programa de Mestrado em 
Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. 
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presente trabalho propõe um estudo acerca de duas obras italianas do 
século XV que apresentam figuras femininas bastante relevantes em suas 
respectivas tradições.  Elas não possuem relação aparente, a não ser pelo 
fato de serem retratadas em uma mesma postura: nuas, com os cabelos 
soltos e utilizando as mãos para cobrir seus seios e genitálias, levantando o 
questionamento do que teria levado esses artistas a as pintarem dessa 
forma. 

Para auxiliar no estudo e na compreensão do processo de construção 
da imagem foram selecionadas ferramentas da iconologia e das ciências 
normativas, isto por que, conforme aponta Meneses, ao privilegiar: 

 
 “o significado das imagens, a iconografia compartilha com a 
semiótica (...) uma reação explícita e consistente contra o puro 
formalismo que vigia na história da arte (...). Ambas também 
compartilham o tratamento da imagem predominantemente como 
um suporte sígnico e tendem a nele identificar propriedades 
intrínsecas suficientemente estáveis.” (MENESES, 2012, p. 244) 
 
 

Dessa forma, entende-se que tais ciências dialogam e que é possível 
se utilizar delas para uma análise imagética. A história da arte, no entanto, 
não está excluída do trabalho por fornecer uma importante contextualização 
das origens e do momento em que as obras selecionadas para análise são 
criadas. 

É importante ressaltar também que, mesmo com toda complexidade 
da teoria peirceana e sua riqueza de conceitos e ferramentas, alguns 
aspectos não serão abordados no texto para se garantir uma clareza e 
objetividade dos estudos, priorizando aquilo que se mostra mais pertinente 
dentro da análise. 

    
O RENASCIMENTO ITALIANO 
 
Considerado um dos períodos artísticos, culturais e científicos mais 

importantes da história, o período conhecido como Renascimento implicou 
em uma série de mudanças no comportamento humano, principalmente por 
conta de uma liberdade de questionamentos individuais que não era comum 
na era medieval, e se iniciou em meados do século XIV na Itália, tendo se 
disseminado depois por toda a Europa. (MASON, 2009, p.42) O período 
inicial, chamado de Pré-Renascimento ou Humanismo trouxe não apenas o 
resgate de tradições greco-romanas como também a redescoberta de temas 
alegóricos, a valorização do nu graças aos estudos de anatomia e a exaltação 
de noções de beleza e de inteligência. Graças aos financiadores conhecidos 
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como Mecenas, as artes foram absurdamente impulsionadas no intuito de 
satisfazer a ânsia por status da burguesia ascendente. (BROCVIELLE, 2012, 
p.70-71) Pode-se dizer que o movimento se estendeu até aproximadamente 
metade do século XVI, quando as mudanças da Reforma Protestante 
começaram a abalar a Europa. (MASON, 2009, p.54) 

 

ÍCONE, ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA 
 
Dando continuidade às revisões bibliográficas, é interessante 

apresentar os conceitos de ícone, iconografia e iconologia, e como eles se 
relacionam e se diferenciam. Primeiramente, é importante pontuar que o 
termo ícone pode ter diversos significados, sendo na cultura popular 
associado a um objeto ou pessoa emblemáticos e de grande destaque e que 
serve de referência para outras produções. Para a semiótica, no entanto, o 
termo vai além e designa uma relação que se estabelece entre o signo 
(qualquer coisa que representa algo) e o objeto (meio em que o signo está 
inserido, aquilo que determina o signo). Ou seja, na semiótica, um ícone é 
aquilo que possui referência anterior, e possui significado quer seu objeto, 
sua referência anterior, seja algo real e físico ou apenas existente. (WANNER, 
2010, p. 40-43) 

Iconografia e iconologia, por outro lado, são disciplinas muito 
utilizadas no campo da História e voltadas à imagem, sua situação ao longo 
do tempo e sua complexidade na contemporaneidade. Para se compreender 
sua diferença, citamos Meneses:      

“O termo Iconografia, em sua raiz etimológica (eikon, imagem; 
graphia, descrição), pressuporia um papel descritivo, capaz de 
alimentar classificações, comparações, tradições, circulação etc. 
Reduzida à sua versão mais simples, porém, melhor seria 
reconhecer que a pesquisa iconográfica busca identificar na 
imagem ‘a significação interna de significações externas’ (Boehm, 
2010, p. 29). Já a iconologia implica um passo adiante na elaboração 
de teorias, generalizações, integração de informação e 
perspectivas. Hoje é este segundo termo que tem curso mais amplo 
e absorveu iconografia.” (MENESES, 2012, p.244) 
 

 

Entende-se, portanto, que enquanto a iconografia de dedica à uma 
análise mais objetiva e descritiva da imagem, a iconologia é ais ampla e leva 
em consideração todo o contexto em torno da imagem, seu 
desenvolvimento, a relação do artista ou autor com seu momento histórico, 
suas motivações, necessidades e limitações. Por isso, uma depende da outra 
para sua construção.  
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FENOMENOLOGIA E AS CIÊNCIAS NORMATIVAS  
 
Para iniciar as análises das imagens é interessante também, antes, se 

fazer um levantamento de como a teoria semiótica de Charles Peirce se 
relaciona com a percepção visual. Isto porque sua teoria sobre as ciências 
normativas dentro da filosofia é um tanto quanto única, e alguns conceitos 
diferem do que é normalmente conhecido. Santanella (2000a, p.213) aponta 
que a fenomenologia é a ciência dentro do campo da filosofia que tem a 
tarefa de “dar luz às categorias mais universais da experiência”, sendo ela o 
primeiro passo, no qual a observação fornece as informações necessárias 
para a análise das outras disciplinas filosóficas. Dessa forma, se 
considerarmos a visualização, a contemplação e a reflexão sobre uma 
imagem, têm-se uma experiência que pode ser estudada pelas ciências 
normativas, uma vez que estas são justamente as responsáveis pela 
compreensão de como os fenômenos afetam o indivíduo e como este 
responde àqueles. (SANTANELLA, 2000a, p.213-214)  

 

Primeiridade, Secundidade e Terceiridade 
 
As primeiras etapas de uma reflexão filosófica estão na 

fenomenologia. É importante entender como o indivíduo vai perceber a 
realidade diante dele e para tal Peirce estabeleceu três categorias que se 
relacionam e são denominadas primeiridade, secundidade e terceiridade. 
(WANNER, 2010, p. 28-29) Basicamente, a primeiridade é o primeiro contato, 
a primeira percepção, livre de julgamentos e na qual existe apenas um 
apreço daquilo que se vê, que se cheira, que se saboreia, que se sente. A 
secundidade é o momento em que aquilo que é sentido é associado àquilo 
que já se sabe, às referências que a pessoa possui, ou seja, o confronto do 
novo com o previamente conhecido. Por fim, quando existe uma reflexão em 
cima do que foi sentido com o que já se conhecia, tem-se a terceiridade, que 
é o pensamento, a discussão, o aprendizado, a interpretação. (WANNER, 
2010 p. 29; MELO e MELO, 2015, p.26-29) 

 
Estética, Ética e Lógica  
As três ciências normativas estabelecidas por Peirce são 

interdependentes e possuem uma forte relação com as categorias 
fenomenológicas. Elas buscam descobrir como sentimento, conduta e 
pensamento agem em conjunto e se relacionam dentro do autocontrole e da 
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autocrítica do ser humano a fim de se alcançar resultados em reflexões. 
(PIRES e CONTANI, 2012, s/p.)  

Separadamente, estes conceitos também possuem definições mais 
específicas. A Estética, em especial, é não apenas um apreço do belo, mas 
“um ideal último, cujas qualidades de sentimento surgem à mente como 
potencialmente sedutoras” (PIRES e CONTANI, 2012, s/p.). Santanella 
relaciona com as artes, apontando que:  

 
“o ideal estético é nutrido pelo cultivo de hábitos de sentimentos. 
Sendo as obras de arte aquelas coisas que encarnam qualidades de 
sentimento, os hábitos de sentimento só podem ser cultivados 
através da exposição de nossa sensibilidade as obras de arte. (...) as 
obras de arte não são apenas ambíguas encarnações de qualidades 
e sentimentos, mas formas de sabedoria, de um tipo em que 
convida a razão a se integrar ludicamente ao sentir” (SANTANELLA, 
2000a, p.127 e p.150) 

 

A Ética, no entanto, funciona como uma espécie de freio e define qual 
ideal é possível de ser buscado. Enquanto a Estética fornece normas mais 
imediatas de resposta a fenômenos, a Ética determina quais qualidades 
estéticas não são possíveis, por mais que sejam de se admirar, sem ser 
doutrinatória, como pode se pensar. (PIRES e CONTANI, 2012, s/p.) De 
maneira resumida, “a ação deve ser baseada em atos admiráveis (e, portanto, 
controlados por esse principio)”. (WANNER, 2010 p. 35) 

Por fim, a última ciência normativa é a Lógica, ou Semiótica, disciplina 
que, para Peirce, estuda os signos e seus processos de significação (a 
chamada semiose). Isto quer dizer que a Semiótica investiga as condições 
para que algo possua significado, como as informações recebidas serão 
absorvidas e transmitidas pela mente, uma vez que não há processo 
cognitivo sem que haja um signo transmitindo dados e informações. 
(WANNER, 2010 p. 36; PIRES e CONTANI, 2012, s/p.)  

Wanner comenta como essas ciências se relacionam, dizendo que: 
 
“A ética determina a lógica através da analise dos fins aos quais 
esses meios se dirigem; a estética determina a ética ao definir qual 
e a natureza de um fim que seja em si mesmo admirável e desejável 
em quaisquer circunstancias, independentemente de qualquer 
outra espécie de consideração” (WANNER, 2010, p. 35) 
 

 

A autora também justifica a associação da semiótca com as artes 
visuais, assim como Santanella fez com a estética, esclarecendo que, 
enquanto linguagem não-verbal e ainda assim signo, podem perfeitamente 
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serem analisadas pela lógica e por seus meios de representação. (WANNER, 
2010 p. 36) 

 
ANÁLISE DAS OBRAS  
 
Antes de iniciar as análises de fato, é interessante conhecer a história 

das imagens. Dentro da vasta quantidade de obras da época renascentista, 
foram selecionadas duas obras que, em contextos diferentes, apresentam 
algo em comum: ambas as mulheres representadas estão em uma mesma 
postura, mesmo pertencendo a tradições religioso-mitológicas divergentes. 
A Figura 01 apresenta o afresco de Masaccio: 

 

Figura 01 – A Expulsão do Jardim do Éden 
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Fonte: Museu Civil Florentino (2019) 

Um dos mais revolucionários pintores de sua época, Masaccio 
certamente não possui o devido reconhecimento. Ele conseguiu posicionar 
figuras com uma plasticidade acentuada em espaços com perspectiva e 
representou com maestria edifícios e paisagens. Especificamente no afresco 
“A Expulsão do Jardim do Éden” (1423), o pintor representou a anatomia das 
figuras com técnicas de luz e sombra e atribui um aspecto extremamente 
dramático à obra, graças ao movimento das personagens e às suas 
expressões faciais. É importante ressaltar que o afresco foi uma encomenda 
para a Capela Brancacci, na Igreja de Santa Maria Del Carmine, em Florença. 
(STUKENBROCK E TÖPPER, 2006, p.600-601; MASON, 2009, p.46) 

A segunda obra é talvez uma das maiores representantes do início do 
Renascimento e pode ser vista na Figura 02: 

 
Figura 02 – O nascimento de Vênus 

 
 

Fonte: InfoEscola (2019) 
 

 Sandro Botticelli foi certamente um dos artistas mais famosos de 
Florença. Financiado pelos mecenas da casa de Médici, suas pinturas eram 
“românticas, poéticas e livres de mensagens cristãs (...) e diferiam de tudo 
que viera antes” (MASON, 2009, p.47). O “Nascimento de Vênus” (1484) 
mostra a graciosa deusa em uma concha, saindo dos mares e sendo recebida 
na terra, sendo uma alegoria a forma como a corte florentina se reunia em 
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torno de seu governante, Lourenço de Médici, que foi encomendada por seu 
primo para decorar a vila do príncipe. (BROCVIELLE, 2012, p.84)   

 
A Venus Pudica nas Obras 
 
Para iniciar a análise das obras, selecionaram-se as figuras femininas, 

colocadas lado a lado a seguir:  
 

Detalhes das Figuras 01 e 02, respectivamente: 
 

 
 

De acordo com Umberto Eco (2014, p.184-188), a Vênus, deusa 
romana do amor, da beleza e da fertilidade, é a imagem que concentra o 
simbolismo do neoplatonismo. Isto porque na época regia a concepção de 
beleza como uma imitação da natureza, não necessariamente por ser 
harmônica e proporcional, mas por representar o divino, o supra-sensível 
que se encontrava tanto na natureza como na figura humana e, dessa forma, 
não colidir com o simbolismo cristão. 

Tal noção está claramente presente na Vênus de Botticelli: ela é 
graciosa, suave e elegante, uma imagem confortavelmente contemplativa. 
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Fleck (2011, p.15) aponta que tal construção do corpo feminino já era parte 
do imaginário popular de muitos artistas, que já tinham pintado e esculpido 
a imagem da mulher que se cobre com as mãos. 

Esse fato pode ser percebido justamente no afresco de Masaccio, que 
é aproximadamente sessenta anos mais jovem que o quadro de Botticelli. O 
afresco possui uma representação de Eva que cobre seu corpo com as mãos 
também, no entanto de uma forma muito menos graciosa – pelo contrário, 
ela está envergonhada e emocionalmente abalada. Clifton (1999, p.637-641) 
comenta que Masaccio propositalmente colocou Eva cobrindo a genitália e 
os seios, e optou por retratar Adão cobrindo o rosto com as mãos e deixando 
a genitália a mostra. Para o autor, existiu sim um incentivo para que a figura 
feminina fosse colocada dessa forma, no entanto, houveram adaptações 
para que ela se encaixasse na imagem juntamente com Adão e com o Anjo 
que os expulsa do paraíso. 

 
Fenomenologia e Ciências Normativas nas Obras    
As obras de Masaccio e Botticelli certamente causarão efeitos 

diferentes naqueles que as observarem. Em primeiridade, ou seja, a primeira 
percepção deve ser muita mais tranqüila na obra de Botticelli. Ao se olhar a 
Eva, entende-se que surgirá uma carga emocional muito maior. A sequencia 
mais lógica de entendimento da mente observador é de que estas imagens 
sejam associadas aos seus contextos e, por isso, os recursos visuais 
utilizados em cada uma delas sejam justificados. 

De forma mais aprofundada, pode-se dizer que ambas as imagens tem 
seu apelo estético peirceano, ou seja, ambas são visualmente sedutoras e 
admiráveis, seja por suas cores, por suas formas orgânicas, por seus temas 
ou pela presença da nudez. A ética peirceana, no entanto, deve trazer a tona 
uma espécie de julgamento para as obras: o observador é capaz de escolher 
a que mais lhe agrada? O que leva ele a fazer essa escolha? Ele possui 
repertório suficiente para compreender a complexidade das obras? 

Tais questionamentos são trabalhados no momento seguinte. A lógica 
ou semiótica sugere que haverá um pensamento dedutivo. Para tal, serão 
necessárias uma série de associações e compreensões, tanto dos contextos 
das obras, quanto dos objetivos dos artistas e dos efeitos e sentimentos que 
as obras devem, propositalmente causar no observador. 

Pontua-se que o afresco da “Expulsão do Jardim do Éden” se situa em 
uma igreja e tem o objetivo de relatar um trecho importante da história do 
Cristianismo. A carga dramática e até mesmo agressiva da obra pode 
funcionar como um exemplo aos fiéis das consequências do desrespeito às 
doutrinas religiosas. Por outro lado, o “Nascimento de Vênus” foi uma 
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encomenda com intuito decorativo e, com toda sua complexidade, suas 
metáforas e analogias, ela deveria ser agradável para satisfazer o mecenas. 
Desse ponto de vista, ambos os autores das obras atingiram seus objetivos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Evidentemente, é impossível tratar de forma generalizada os 

sentimentos humanos a partir de algo que gera significado. Contudo, a 
fenomenologia e as ciências normativas buscam traçar caminhos para 
alguns entendimentos da mente humana. Certamente, um indivíduo 
familiarizado com as artes visuais ou com a indústria criativa terá um olhar 
diverso a tais obras, prestando mais atenção aos detalhes técnicos, por 
exemplo, e talvez passando mais tempo contemplando o trabalho desses 
importantes artistas. Ainda assim, suas impressões acerca das peças podem 
seguir por caminhos semelhantes. 

Mostrou-se, a partir do estudo feito, a divergência que uma mesma 
iconografia pode gerar. A popular Venus Pudica não é apenas um sinônimo 
de belo, mas uma ideia, um ícone, presente no imaginário popular, e sua 
aplicação nas artes plásticas pode gerar diferentes reflexões. 

Observou-se também que ambos os artistas utilizaram a iconografia 
com maestria, se adequando às suas realidades e proporcionando 
experiências únicas e discutidas até a atualidade. O diálogo em cima dessas 
obras permite a troca de conhecimento e de experiências, fator importante 
para estudos semióticos, filosóficos e artísticos, de maneira geral. 
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O RITO DE FERTILIDADE NA HISTÓRIA DE VIDA DE UMA 
PROFESSORA DE ARTE 

 
Jaci Aico KUSSAKAWA (Universidade Estadual de Londrina) 

 
Como você se iniciou em arte foi a questão que norteou um grupo de 
pesquisa e formação de professores da rede pública de ensino de Maringá, 
em 20181. As atividades realizadas foram embasadas na Metodologia de 
Pesquisa e Formação intitulada Narrativas de Vida e Formação, a partir da 
proposta de Marie-Christine Josso. A escolha pela metodologia se deu por 
seu caráter qualitativo, de cunho autobiográfico, e sua dupla dimensão, 
formativa e investigativa. Nas narrativas apareceram os momentos mais 
significativos da vida dos professores e, resultaram em produções 
imagéticas. A escolha desta narrativa de vida tem a ver com o caráter 
Feminino da Fertilidade na arte da Idade da Pedra e contribuiu para a 
formação desta professora. A pesquisa revelou sobre a importância das 
experiências pessoais e, a rememoração como um ponto para a 
conscientização na formação profissional do professor de arte. 
 
Palavras-chaves: Narrativas de vida e formação, Rito de Fertilidade, Ensino 
de Arte, Conhecimento de si. 

 
O processo 

 

Como você se iniciou na Arte? Foi a questão norteadora do trabalho 
de pesquisa e formação com professores de Artes Visuais, desenvolvido no 
âmbito do Projeto de Pesquisa A formação do Professor de Artes Visuais em 
uma Perspectiva Autobiográfica2.  

O principal objetivo da investigação foi saber como esses professores 
se iniciaram na Arte. As atividades realizadas foram embasadas na 
Metodologia de Pesquisa e Formação intitulada Narrativas de Vida e 
Formação, conforme proposto por Josso. A escolha por essa metodologia se 
deu por seu caráter qualitativo, de cunho autobiográfico, e por sua dupla 

                                         
1 É uma extensão do Projeto de Pesquisa "A formação do Professor de Artes Visuais em uma 
Perspectiva Autobiográfica, Projeto UEL 10817, Coordenado pela Professora Doutora Carla 
Juliana Galvão Alves da Universidade Estadual de Londrina/UEL. 
2 O Projeto está cadastrado na Universidade Estadual de Londrina/UEL sob nº 10817, e o 
trabalho em questão foi desenvolvido com professores da rede pública de educação de 
Maringá, com apoio do Núcleo Regional de Ensino de Maringá. 
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dimensão, formativa e investigativa. Ao mesmo tempo compreender de que 
modo se dá a formação dos professores para além do âmbito acadêmico. 

 
Mais do que o passado, as histórias de vida pensam o futuro: “a 
confissão tem de fazer parte de uma nova vida” (Wittgenstein). Ou 
como Antonio Damásio tem vindo a explicar, a consciência nasce 
quando interpretamos um objeto com o nosso sentido 
autobiográfico, a nossa identidade e a nossa capacidade de 
anteciparmos o que há de vir (JOSSO, 2004, p. 12). 
 

As narrativas contam itinerários em que seus autores qualificam suas 
experiências classificando-as em: períodos felizes ou períodos psíquica ou 
fisicamente dolorosos. 

 
A vida humana apresenta-se, pois de forma ininterrupta nesta 
dialética do bem-estar e do sofrimento. É no incessante retorno 
deste “jogo-de-ioiô” que emerge uma posição existencial mais ou 
menos ativa para tentar uma saúde, se ela for pensada como 
possível, e para ir à descoberta de uma nova maneira de “governar” 
a própria existência, nova maneira essa considerada a melhor para 
amortecer os impactos, muitas vezes perturbadores, dessa dialética 
(Josso, 2004, p. 89). 
 

Estas narrativas que possibilita o encontro com a memória, isto é, 
organizar a partir de um fragmento, um conjunto de experiências 
impregnada de significações do momento.  A memória é 

 
[...] a organização que faz com que uma parte se torne “dominante” 
em relação a um todo é bem a negação da capacidade de 
equivalência irreversível que é o tempo. A memória – como imagem 
– é essa magia vicariante pela qual um fragmento existencial pode 
resumir e simbolizar a totalidade do tempo reencontrado (...) que 
motiva todas as nossas representações e aproveita todas as férias 
da temporalidade para fazer crescer em nós, com a ajuda das 
imagens das pequenas experiências mortas, a própria figura da 
nossa esperança essencial (DURAND, 2002, p. 403). 
 

Desde o nosso nascimento vamos fazendo escolhas, inicialmente por 
tentativa e erro, de um modo de vida e, depois de “felicidade” quando as 
condições são consideradas satisfatórias momentâneas ou 
permanentemente. Essa busca vai se tornando complexa, em função do 
aumento de elementos nas escolhas e/ou por meio das tomadas de 
consciência pelas experiências da própria vida. 

Ao se evitar o sofrimento e buscar o prazer, aparecem as duas faces 
de nossa busca pela felicidade. Esta narrativa é uma busca pessoal e, conta 
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sobre mudanças geográficas, socioculturais, profissionais, relacionais e 
afetivas de uma professora. Em um movimento, que é o desenvolvimento de 
sua própria vida. Em uma sequência de ajustamentos parciais ou globais. É 
desta forma que evoluímos em nossa direção no tempo, em uma busca pela 
felicidade ou, estar mais feliz. Nestas mudanças incessantes, acumulamos 
experiências e, damo-nos conta de nossa fragilidade e inconstância. E 
também da impermanência. 

 
Esta “impermanência” exige deslocamentos para preservarmos os 
nossos territórios de felicidade já conquistados e pressupõem 
deixarmos aqueles territórios que se tornaram uma ameaça para o 
nosso sentimento de integridade, até conquistarmos outros. É 
assim que nos tornamos “nômades da felicidade”. A ideia de um 
Éden a atingir parece-me ser uma figura saída do nosso profundo 
desejo de felicidade, assim como a imagem ideal da felicidade dos 
outros, que nos incita a reivindicar a nossa parte, tanto individual 
como coletiva (JOSSO, 2004, p. 90). 
 

Esta memória, como um evento mágico vicariante (por assumir a 
função de um outro órgão), possibilitou o reencontro, com o que foi 
significativo em sua vida sob a forma de imagens. Que a arremeteu a arte 
primitiva. 

Figura 1 – Cartografia3 da Formação em Arte da Professora Violet4. 

 
FONTE: Fotografia do acervo da autora. 

Primeiro dia de aula, 1985 era o ano. Eu entrei na Escola Tancredo 
Neves, o diretor da escola me recebeu e já me pediu para dar aula. 
Era a minha primeira vez na frente de 20 alunos. Que difícil! Meu 

                                         
3 O uso da noção alargada de cartografia de si, tem a ver com a idéia de viagem, como 
metáfora para deslocamentos, desenraizamentos e abertura para o desconhecido. Com 
uma qualidade poética ao referido processo, por oferecer uma miríade de possibilidades, 
desencadeamento de processos individuais e coletivos, em expressão e criação, que não se 
limitam aos campos da arte e da educação (MATTAR, 2017). 
4 Para que a identidade dos professores fosse mantida em sigilo, foi-se utilizado como 
pseudônimo para cada um, uma cor identificada à partir da língua inglesa. 
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Deus o que eu vou fazer! Foi há 33 anos... Na época eu fazia teclado 
e violão. Ok! Ok! Pensei um pouco mais... Música! Comecei com as 
notas musicais. Depois, descobri que a esposa do diretor era 
Pedagoga. Apresentei-me a ela, comentei das minhas dificuldades 
enquanto recém-formada, e de precisar dar aula para o sexto ano 
de Pré-História. Ela me ajudou também. Sim pessoal! Eles e eu na 
pré-história mesmo! Sabe, quando você não sabe nada! Eu comecei 
assim. Aprendemos juntos, eu e eles, em 1986, 1987! 

 

Adentrar a pré-história é pensar em um período de nenhum registro 
documental escrito, pois a época antecedeu a escrita. O que se sabe dos 
homens que viveram essa época é resultado de pesquisas antropológicas. 
De historiadores que reconstituíram a cultura deste período, com objetos 
encontrados em várias partes do mundo, pinturas encontradas no interior 
das cavernas na Europa, Norte da África e Ásia. 

Em função da longa duração da pré-história, os pesquisadores 
dividiram-na em três períodos: Paleolítico Inferior (cerca de 500 000 a. C.), 
Paleolítico Superior (aproximadamente 30.000 a. C.) e Neolítico (por volta do 
ano 10.000 a. C.). No Paleolítico Superior estão registros das primeiras 
manifestações artísticas, pinturas pré-históricas encontradas principalmente 
nas cavernas de Niaux, Font-de-Gaume e Lascaux, na França, e Altamira, na 
Espanha. 

As primeiras impressões artísticas com traços simples, feitos nas 
paredes de argila das cavernas e, muito tempo depois, o domínio dos 
homens com a técnica das mãos em negativo5, com os desenhos de animais. 
O naturalismo foi o traço característico dos desenhos da idade da pedra 
lascada ou Paleolítico Superior. Contudo, uma questão começa a pulular é: 
Qual o motivo dos homens das cavernas fazer tais pinturas? O argumento 
mais aceito é ter sido realizada pelos caçadores, em uma busca, também 
pelo processo de magia. E como se constituía tal magia? 

 O pintor-caçador do Paleolítico considerava ter poder sobre o animal 
verdadeiro, quando fazia a representação de um animal ferido mortalmente 
em um desenho. Os desenhos constituíram-se em representações dos seres, 
isto é, os próprios seres. Com a representação na parede, estes caçadores 
obtinham o poder e controle sobre o animal, e poderiam sair à caça com a 
segurança da proteção e da obtenção da presa. 

 

                                         
5 Que se constituía na obtenção de um pó colorido a partir da trituração de rochas, os artistas 
sopravam, através de um canudo, sobre a mão pousada na parede da caverna. Assim, a 
região em volta da mão ficava colorida e a parte coberta, não. 
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O propósito original da pintura do corpo nunca é a “ornamentação”, 
mas sim uma modificação dinâmica daquele que foi pintado. O 
objeto, seja ele vivo ou morto, adquire poder através da pintura, 
torna-se carregado, e portador de mana6. O mesmo significado se 
aplica ao estágio primitivo em que predominava a coloração 
vermelha das esculturas e de outros objetos de arte plástica, 
comprovado em grande número de deusas da antiguidade 
(NEUMANN, 1999, p. 98). 
 

As imagens representavam animais temidos e carregados de traços 
que revelavam força e movimento. 

Os artistas do Paleolítico Superior realizaram também trabalhos em 
escultura. Mas, tanto na pintura quanto na escultura, nota-se a 
ausência de figuras masculinas. Predominam as figuras femininas, 
com a cabeça surgindo como prolongamento do pescoço, seios 
volumosos, ventre saltado e grandes nádegas. Dentre esses 
trabalhos, destacam-se a Vênus de Savinhano e a Vênus de 
Willendorf (PROENÇA, 1998, p. 12). 

 
Figura 2 – Vênus de Savignano 

 
Fonte: KOKITA, 2018, Museu Pigorini, Roma. 

O ritual de fertilidade 
 

                                         
6 Mana – Etimologia (origem da palavra mana), do polinésio mana. É um substantivo 
masculino. Segundo os melanésios (nativos da Melanésia), se trata de uma força 
sobrenatural, que se concentra em objetos e/ou pessoas, adquirida ou herdada e capaz de 
transmitir magia aos homens (DICIONÁRIO ON LINE DE PORTUGUÊS, 2019). 
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A vida social é marcada por um eterno conflito de opostos: o caos ou 
a regra. A vida nestes opostos é quase inimaginável de se pensar E a solução 
para este consenso está em todas as sociedades, na tentativa delas 
trazer,diversos acontecimentos diários. Que envolvem os indivíduos, dentro 
de uma esfera de controle e, em uma ordem de coletividade social. Assim se 
sustenta os rituais. 

 
Ora, as formas estabelecidas para os diferentes rituais têm uma 
marca comum: a repetição. Os rituais, executados repetidamente, 
conhecidos ou identificáveis pelas pessoas, concedem certa 
segurança. Pela familiaridade com a(s) sequência(s) ritual(is), 
sabemos o que vai acontecer, celebramos nossa solidariedade, 
partilhamos sentimentos, enfim, temos uma sensação de coesão 
social (RODOLPHO, 2004). 
 

Ao se voltar para o campo das obras artísticas, é de longa data, o fato 
de sermos tocados por elas e, dela impregnar facetas de auto expressão do 
artista. “O observador geralmente sente em uma obra de arte uma relação 
integral entre a obra e o artista, como se a obra encarnasse o que há de mais 
pessoal, sagrado ou significativo para o artista” (HAMMER, 1991, p. 3). 

No humano, os processos criativos por natureza ainda permanecem 
misteriosos. Em contrapartida, os artistas criadores, continuam a ser, 
potencializadores em suas produções estéticas das manifestações humanas 
existentes em todos nós (ALBANO, 1998). Se a imagem do período primitivo 
veio em primeiro momento e com destaque neste relato da professora, 
como fruto de sua sensibilidade e de sua dor diante da necessidade de se 
aventurar no desenvolvimento de seu propósito de vida.  

Ela chamou a atenção em sua cartografia de formação, para questões 
primitivas da arte. Mas também coletivas, relacionadas ao caráter do 
feminino. 

 

 Aprendi a costurar com minha mãe. Fazia bonecas de pano e 
roupinhas para elas. Depois, com as brincadeiras de ser professora 
de desenho, quis ser professora. Mas, somente casada e com os 
filhos, fui para Presidente Prudente fazer arte nos finais de semana. 
As crianças eram pequenas. E o sacrifício não era ir pra lá 
amamentando um bebê, mas esgotar o leite na pia do banheiro 
para conseguir assistir mais uma aula. Hoje vejo esta vivência como 
um ato de amor, estava alimentando meu sonho. Pois, hoje tenho 
uma trajetória de 33 anos de ensino!  
 

“A personificação da energia que dá origem às formas e as alimenta é 
essencialmente feminina”, diz Campbell (1990). O caráter elementar 
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feminino, onde a mulher contém, protege, nutre, dá a luz. É simbolizada pelo 
vaso como um atributo da natureza feminina. É possível fazer uma junção 
dos elementos da arte primitiva e do feminino, na arte primitiva a partir do 
vaso. 

 

O vaso de argila, e mais tarde o vaso em geral, é um atributo 
característico e antigo da mulher, o qual neste caso, a substitui e, 
além disso, a complementa. É um dos instrumentos mais essenciais 
de trabalho para aquelas que iam buscar água, colher frutas e 
preparar a comida do seu homem, sendo por isso um símbolo da 
divindade feminina (NEUMANN, 1999, p. 111). 
 
 
Figura 3 – Um vaso com rosto: argila vermelha. 

 
FONTE: NEUMANN, 1999, p. 112.  

 

O resgate dos elementos da força feminina parece ser um 
componente importante na contemporaneidade, neste momento, por uma 
necessidade subestimar a mulher ou, de desvalorização da figura feminina. 
Diferentemente acontecia na sociedade primitiva. Trazer o relato desta 
professora é uma forma de estabelecer uma correlação entre a arte primitiva 
e fazer uma reverência à figura divina do feminina, enquanto a Deusa, que 
fecunda. Como a grande Deusa-Mãe. E, trazer à baila, um pouco sobre a 
questão do mito 

 
A linguagem do mito, ou o mito como linguagem que tanto atraiu 
Freud, surgiu-me como uma escolha de uma linguagem que nos 
daria sim, o testemunho do desvelamento incansável, faltante e 
polissêmico, das metáforas, mas também do possível da 
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significação da experiência... Como nos afirma Azevedo7, o mito 
poderia nos permitir encontrar a lógica de um lugar entre o 
universal e o particular e também, diria, entre uma estrutura 
imaginária e sua atualização simbólica (REYES, 2014). 
 

Primordialmente, tudo tinha a ver com a agricultura e as sociedades 
agrárias. O simbolismo da terra e o fato da mulher dar a luz existiram desde 
o período primitivo, trouxe como simbolismo para a mulher, o elemento 
como “terra”, que germina como as plantas. 

 
A mãe alimenta como o fazem as plantas. Assim, a magia da mãe e 
a magia da terra são a mesma coisa. Relacionam-se. A 
personificação da energia que dá origem às formas e as alimenta é 
essencialmente feminina. A Deusa é a figura mítica dominante no 
mundo agrário da antiga Mesopotâmia, do Egito e dos primitivos 
sistemas de cultura do plantio (CAMPBELL, 1990, p. 177). 

 

A rememoração deste marco histórico na vida desta professora 
também foi importante para ela. Novamente outro processo de mudança, 
ela está prestes a se aposentar e, não casualmente está passando por fortes 
processos de mudanças na vida. Como foi a sua formação, que se tratou 
como um marco histórico.Ao se pensar esta questão, como de grande 
esforço pessoal, persistência em  propósitos pessoais. Se ansiava a docência 
na disciplina. Agora precisa despender todos estes esforços para outros 
pontos importantes para ser possível uma canalização adequada e 
equilibrada. 

A retomada da arte primitiva é para pensar: O que levou os homens 
primitivos a criar tais obras? Se nossos antepassados começaram a usar os 
pés para andar a mais de quatro milhões de anos e, depois o uso das mãos 
foi parte do seu processo de conhecimento. A arte das cavernas começou 
como fruto de milhares de anos, de um lento amadurecimento, mas quase 
nada se sabe deste período. Intitulado como Paleolítico. 

Se as grandes manadas de renas e herbívoros percorriam os vales e 
as planícies. Os homens primitivos procuravam nas cavernas ou abrigos uma 
proteção. Diferentes instrumentos encontrados pelos historiadores levaram-
nos a denominá-lo de Paleolítico, a partir das representações de animais, 
pintados, gravados ou esculpidos nas paredes internas das cavernas. 

                                         
7 AZEVEDO, A. V. de. Mito e psicanálise. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 2004 (apud REYES, 
2014). 
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As pinturas nunca se encontravam nas entradas das cavernas, e sim, 
nos mais profundos recantos delas, quase escondidos nas entranhas da 
terra. 

 
De fato, parece não haver dúvida de que foram executadas para 
servir um rito mágico destinado, talvez, a assegurar o êxito da caça. 
A situação oculta, as linhas apontadas para os animais – 
representando dardos e azagaias – e, também, a maneira especial, 
desordenada, de sobrepor às figuras levam-nos a esta conclusão. 
Ao que parece, o homem do Paleolítico não estabelecia uma 
distinção nítida entre as imagens e a realidade. Ao apresentar esses 
animais pretendia tê-los à sua mercê, e ao “matá-los” na imagem 
acreditava ter matado o sopro vital dos animais em si. Por isso, as 
imagens “mortas” perdiam o seu poder, uma vez efetuado o rito da 
matança, e deixavam de servir para nova feitiçaria. Estas práticas 
teriam, pelo menos, o poder de fortalecer a coragem dos caçadores 
e de lhes incutir confiança para enfrentar, com armas primitivas, 
feras tão formidáveis. A base emocional desta crendice ainda não 
desapareceu totalmente: trazemos na carteira fotografias de 
pessoas que nos são queridas, para lhes sentirmos a presença... E 
há quem rasgue a foto de alguém que passou a odiar (JANSON, 
2001, p. 41). 
 

Ainda há muitos aspectos enigmáticos em relação às pinturas 
rupestres. Como também sobre o efeito mágico dos desenhos realizados por 
alguns alunos incrédulos. Que não acreditam em si mesmos! Mas, basta um 
certo de dispêndio, de atenção e concentração para se fazer valer uma 
vinculação pessoal quase mágica! 

Por que precisavam as pinturas nas cavernas estarem localizadas, em 
locais de tão difícil acesso? Os ritos não podiam realizar-se ao ar livre, eles 
necessitavam estar em locais bastante protegidos. E por que os desenhos 
encontrados nas cavernas eram tão espantosamente realistas? Se a própria 
feitiçaria já não exigia imagens tão realistas! Aponta Janson (2001), dos 
inúmeros casos de bruxaria, sem o requisito para um realismo, e até de 
aceitação de formas grosseiras de representação, como a figura humana 
cruzada por duas varetas. 

 
Talvez a intenção dominante em Altamira e Lascaux não tenha sido 
a de “matar”, mas sim a de “criar” animais, para aumentar os 
abastecimentos, mediante rituais que variavam conforme as 
estações. Em algumas das armas associadas com estes animais foi 
possível reconhecer recentemente desenhos de plantas. Pensariam 
os madalenenses que era necessário praticar os ritos de fertilidade 
nas entranhas da terra porque a imaginavam como um ser vivo, de 
cujo ventre nasciam todas as coisas vivas? Esta crença é bem 
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conhecida desde os cultos às divindades subterrâneas, de data 
mais recente, e é possível que a sua origem remonte à Idade da 
Pedra. Se assim for, isso ajudará a explicar o admirável realismo nas 
pinturas das cavernas, porque se um artista acredita que está na 
realidade “criando” um animal terá provavelmente muito mais 
empenho em lhe dar um aspecto natural do que se pensar que está 
apenas traçando uma imagem para “abater” (JANSON, 2001, p. 42). 
 

Resgatar estas questões para os dias atuais é para fazer valer o fato 
de que: “Todos sabem que a imaginação nos faz por vezes ver toda a espécie 
de imagens em formação ocasionais, como as nuvens ou os borrões de tinta 
“(JANSON, 2001, p. 42). 

 
Havia também no Paleolítico Superior obras de dimensões 
menores, como as pequenas gravuras e esculturas de ossos, chifre 
ou pedra, talhadas de maneira habilidosa. Como algumas 
esculturas dos homens da Idade da Pedra a Vênus de Willendorf, na 
Áustria (fig. 19), é uma estatueta feminina símbolo da fecundidade, 
com formas arredondadas e bulbosas de um “seixo sagrado”. O seu 
umbigo, que marca o centro do desenho, é uma cavidade natural 
da pedra (JANSON, 2001, p. 45). 

 
Figura 3 – Venus de Willendorf 

 
FONTE: ROSSETTI, 2016. 

Os estudos da arte Paleolítica estão envolvidos em dois motivos 
representativos: a caça e a mulher. A arte tem a ver com este valor imediato 
e a representação pelos homens primitivos, de dominar as instâncias 
desenhadas. 
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É preciso ver nas obras-primas dessa época, representações 
mágicas engendradas, pela ideia de que a posse da imagem confere 
um poder sobre o objeto representado, crença ainda vivaz nos 
nossos dias entre alguns povos. No entanto, não se pode classificar 
a arte paleolítica de materialismo grosseiro, pois ao realismo, 
implícito pelo seu substrato psicocultural, alia-se uma 
espiritualidade que atinge um grau de elevação surpreendente 
(BEHN; WÖLFEL, 1972, p. 9). 
 

Muitos mitos femininos estão envoltos por símbolos associados à 
natureza, às formas circulares e côncavas. Deusas e personagens míticos 
permeiam nosso imaginário. A força motriz da rememoração desta narrativa 
faz reavivar o imaginário com todos os símbolos das deusas e personagens 
mitológicos. 

 
É preciso ver nela um documento autêntico do ideal estético dessa 
época e não um testemunho das formas femininas. Uma tal 
adiposidade representa, hoje ainda, em alguns povos, o cúmulo da 
beleza feminina. A representação das formas corporais nesta 
pequena obra-prima revela um espantoso virtuosismo. Esta Vênus 
de Willendorf é a obra-prima incontestada de um eminente artista, 
anônimo como todos os seus congêneres da pré-história. [...] A 
opulência de ancas (esteatopigia) 8 é a regra fundamental desta 
Willendorf os traços das feições estão ausentes, em muitas de 
outras estatuetas as partes mais representativas do corpo, segundo 
a nossa concepção atual, foram ainda mais desprezadas. A cabeça, 
por exemplo, está apenas indicada por um prolongamento informe 
do corpo, ou então falta totalmente. São precisamente através da 
evolução da reprodução do corpo feminino, no decurso de vários 
milênios, que se podem estudar claramente as tendências da arte 
paleolítica (BEHN; WÖLFEL, 1972, p. 12-13). 
 

Se arte primitiva se constituiu em ser uma ferramenta de utilidade 
imediata. Os homens se limitaram a designar os objetos que os cercavam, 
imitando-os ou modificando-os, para servir-se deles e: “A arte ainda não 
pode ser um instrumento de generalização filosófica, que ele não saberia 
utilizar. Mas ele forja esse instrumento, e já extraem de seu meio algumas 
leis rudimentares que aplica em proveito próprio” (FAURE, 1990, p. 29). 

Diferentemente do papel caçador é o papel das mulheres. Cabia a 
mulher ficar escondida na morada, ou em abrigos improvisados junto aos 

                                         
8 A esteatopigia é o destaque dado às nádegas na arte das culturas primitivas, (BEHN; 
WÖLFEL, 1972). 
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velhos e as crianças. Se o homem neste período histórico se defrontou com 
um ideal e, o animal selvagem que foge, é o representante do futuro imediato 
da tribo. Era o alimento, era a refeição, o fortalecimento dos músculos e, da 
manutenção da estrutura feminina para o trabalho diário e a amamentação 
das crianças da tribo. 

 
É, ela, sem dúvida, quem descobre a primeira ferramenta, o 
primeiro vaso, é ela o primeiro operário. É de seu papel realista e 
conservador que resulta a indústria humana. Talvez ela reúna 
também em colares dentes e seixos, a fim de atrair a atenção para 
si e agradar. Mas seu destino positivo limita seu horizonte, e o 
primeiro artista verdadeiro é o homem. É o homem, explorador das 
planícies, das florestas, navegantes dos rios e que sai das cavernas 
para estudar as constelações e as nuvens, é o homem, em virtude 
de sua função idealista e revolucionária, quem vai apossar-se dos 
objetos que sua companheira fabrica para fazer deles, pouco a 
pouco, o instrumento expressivo do mundo das abstrações que ele 
entrevê confusamente. Assim, desde o início, as duas grandes 
forças humanas realizam esse equilíbrio que jamais será desfeito: a 
mulher, centro da vida imediata, cria o filho e mantém a família na 
tradição necessária à continuidade social; o homem, foco da vida 
imaginária, mergulha no mistério inexplorado para preservar a 
sociedade da morte, dirigindo-a pelos caminhos de uma incessante 
evolução (FAURE, 1990, p. 30). 
 

Se existe um idealismo masculino pelo desejo da conquista material, 
existe o anseio pela posse do feminino 

 
[...] trata-se de seduzir uma mulher a fim de perpetuar a espécie 
cuja voz grita, que querem raptar-lhe a companheira ou invadir-lhe 
os territórios de caça. Criar, expandir seu ser, invadir a vida ao seu 
redor: o instinto reprodutor é o ponto de partida de todas as suas 
mais altas conquistas, de sua necessidade futura de comunhão 
moral e de sua vontade de imaginar um instrumento de adaptação 
intelectual à lei do seu universo. Já possui a arma, o sílex 
fragmentado, falta-lhe o ornamento que seduz ou atemoriza 
plumas de aves no cabelo, colares de garras ou de dentes, cabos de 
ferramentas entalhados, tatuagens, cores vivas pintalgando a pele. 
Nasceu a arte. Um dos homens da tribo é hábil em talhar uma 
forma num osso, ou em pintar no torso ou no braço um pássaro de 
asas abertas, um mamute, um leão, uma flor (FAURE, 1990, p. 31). 
 

O primitivo ao regressar de uma caça, apanha um pedaço de carvalho, 
passa a dar a aparência de um animal. Apanha um punhado de argila com o 
objetivo de faz uma estatueta. O nascedouro da arte foi o dia a dia, onde a 



 

208 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

representação de um animal com um pigmento natural era um misto entre 
aquilo que era temido e ao mesmo tempo, precisava ser procurado. 

 A arte dos trogloditas não é feita de tentativas obscuras, ela se 
desenvolve com uma lógica e uma inteligência crescente que 
adivinhamos e cujas linhas mestras podemos perceber, mas que, 
sem dúvida, nunca poderemos acompanhar passo a passo (FAURE, 
1990, p. 33). 
 

As fantasias povoam a mente do primitivo, e continuam a povoar a 
mente do homem contemporâneo em sua capacidade de tornar-se veículo 
das mais diversas realizações. Compreender estes temas e suas ligações 
entre si pode ser um exercício interessante para se pensar em pesquisa na 
área da educação em arte. 

Narrar é enunciar uma experiência particular refletida sobre a qual 
construímos um sentido e damos um significado. Garimpamos em 
nossa memória, consciente ou inconscientemente, aquilo que deve 
ser dito e o que deve ser calado. Queiroz (1981, p. 19) define 
narração como “o relato do narrador sobre a sua existência através 
do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e 
transmitir a experiência que adquiriu” (SOUZA, 2007). 
 

No aspecto da mitologia feminina, a deusa primordial Gaia, conserva 
a natureza andrógina do Uno, integrando em si o princípio masculino e o 
princípio feminino, mais tarde, englobado no mito da Grande Mãe. 

 
Podemos descrever aqui, em poucas palavras o contributo dado 
pela psicologia moderna a arte tópico. Ela ensina-nos que os temas 
dos contos de fadas permanecem vivos, sob tantos disfarces, na 
consciência do homem, ressurgem regularmente nas fantasias das 
crianças; e que aqueles temas que encontramos nas sagas e nos 
mitos são perpetuamente revividos nos sonhos do homem 
civilizado – o derivativo do seu inconsciente (KRIS: KURZ, 1988). 

 

Deste ponto, o período Paleolítico oferece um considerável número de 
representações e signos femininos, como as deusas, como simbolismos de 
fecundidade e gestação – a partir de estatuetas com seios e ventre 
exagerados. A existência dessas imagens pressupõe a existência de uma 
“visão de mundo” unitária em cujo centro está a Grande Deusa. Para 
Neumann (1999): “Elas são o exemplo do domínio do matriarcado, 
absolutamente independente da extensão em que os grupos masculinos 
dessa época – por exemplo, os caçadores – se apoderavam do comando 
sobre as mulheres (p. 89). 
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Figura 3 – Venus de Menton 

 
FONTE: KOKITA, 2018. 

 
 

Figura 4 – Venus de Volní Vestoni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: ROSSETTO, 2016. 
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Figura 5 – Venus de Laussel 

  
FONTE: ROSSETTO, 2016. 

 
Destas imagens das deusas destinadas ao culto mágico da caça, se 

depreende que constituíam-se em um centro da vida e, tinham ênfase em 
um impessoal e transpessoal. A cabeça que não tem rosto está inclinada para 
o meio do corpo, os braços apenas insinuados dá um destaque para o centro 
do corpo. As coxas e quadris largos terminam em prolongamentos delgados.  

 
Na extraordinária figura de Lespugne, em que os seios juntamente 
com o ventre, as coxas e o triângulo da zona genital formam um 
bloco único, a plenitude simbólica do caráter elementar é ainda 
mais evidente do que na Vênus de Willendorf, naturalista e, 
portanto, menos simbólica (NEUMANN, 1999, p. 90). 
 

As figuras disformes da Grande Mãe são representações da deusa da 
fertilidade em todo o mundo e, como senhora que gera a gravidez. E o parto 
e constitui-se em um culto tanto de mulheres como de homens, e são 
representativos da fertilidade e do caráter elementar de ambos. 

 
Mais algumas palavras 
 
Neste contexto à entrega contingente está relacionada a uma voz 

interior, que clama por um tipo de mudança na vida, tanto em mulheres 
como também em homens. Por isso que estes ritos encantam os dois lados. 
Em uma necessidade da entrega a partir de um ritual e de um 
estabelecimento de um sentido para uma mudança de vida. Tal ideia que faz 
parte do livro Tuneu, Tarsila e outros mestres, onde Albano (1998) relata o 
pensamento de alguns artistas. E dentre eles Keith Jarret 
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Nós precisamos encontrar o vigor, a força para sentirmos o que nós 
sentimos, para sermos o que somos. Aí está envolvido um pequeno 
sacrifício. Precisamos entregar o que pensavamos que sabíamos. 
Entregar é o estágio da rendição, em que o criador pode criar. Eu 
posso falar desta forma porque não sinto que criei esta música mais 
do que reconheço que surgiu inexplicavelmente e se tornou sólida. 
(...) Isto é um milagre e, neste dia e nesta época, precisamos dele. 
De qualquer forma eu preciso (apud ALBANO 1998, p. 24). 
 

O pensamento mágico e a magia propiciam-nos entrar em contato 
com manifestações arcaicas e antigas, e ao mesmo tempo levar à 
significação, que fica colada ao real. Este processo que se sente, mas por 
tantas vezes, indecifrável. E indefinível em tantos tempos. Nesse imaginário 
atemporal, os ritos e os mitos estão presentes desde a antiguidade, como 
condicionantes dos humanos e que atravessam a história dos povos e suas 
culturas (REYES, 2014). 

É sobre estas questões que se referem a arte primitiva e o mito das 
deusas. Como se no processo de rememoração pudéssemos entrar em 
contato novamente com tais entrelaces dos mitos e entrar em contato com 
esse divino, quase mágico que as vezes parece ter se perdido. E assim 
pudéssemos encontrar um pouco do sentido que parece esquecido e elevar 
um pouco da humanidade. E para finalizar, uma síntese do poema Vida 
escrito por Violet para finalizar a sua atividade no Grupo de Pesquisa: 

 
Foi em janeiro de 1985  
Que o meu caminho conquistei. 
 Na sala de aula entrei!  
 E os alunos enfrentei 
Me apresentei com a percussão, a corda e o sopro 
E nos altos e baixos vivi. 
Com o apoio dos colegas, a traumas sobrevivi 
E o tempo passou veloz 
Com. os cinquenta e cinco anos  
E 28 anos de sala de aula. A aposentadoria chegou! 
A felicidade é uma jornada vencida! 
De um professor que nada perdeu 
Mostrou sua importância 
Deus o abençoou em sabedoria, no o aprendizado 
Professor ...Receptador 
Sem mais aplausos 
Tudo na memória 
Mas pronta para um outro recomeço  
De coisas 
De cartas, histórias, lembranças, esperanças  
E muita luz! 
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Tecituras Biográficas  
 

Matheus Galvão LIRA (UEL/CNPQ)1 
 Natally Thayna dos SANTOS (UEL)2 

Ronaldo Alexandre de OLIVEIRA, Orientador (UEL)3  
 

Este trabalho se insere no âmbito do Projeto de Pesquisa A formação do 
Professor de Artes Visuais em uma Perspectiva Autobiográfica4, foi desenvolvido 
por um grupo formado por estudantes de graduação e arte educadores da 
rede pública de ensino. Seu principal objetivo foi levar aos participantes a 
oportunidade de refletir sobre sua identidade docente a partir de uma 
perspectiva autobiográfica, culminando em discussões sobre a atuação 
docente e estratégias de ensino de arte. Optamos por trabalhar com a 
metodologia da Pesquisa Educacional Baseada em Arte (PEBA), mais 
especificamente a A/r/tografia, que busca desenvolver inter-relações entre o 
fazer artístico e a investigação científica. Partimos de narrativas orais para 
produzir narrativas visuais que culminaram na produção de vestimentas 
cartográficas. Neste artigo procuramos narrar como foi o processo criativo e 
de produção de vestimentas cartográficas, relacionando como o vestuário e 
o fazer manual se estabelecem como meios de reconstrução e 
ressignificação de memórias afetivas e formativas, refletindo também sobre 
a condição da roupa. 
 
Palavras-chaves: Roupa, Cartografia, Biografia, Arte, Educadores. 

 

Introdução 

                                         
1 Estudante do curso de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina e  
colaborador bolsista de iniciação científica (CNPQ) no projeto de pesquisa: A formação do 
Professor de Artes Visuais em uma Perspectiva Autobiográfica. 
2 Estudante do curso de licenciatura de Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina 
e colaboradora no projeto de pesquisa: A formação do Professor de Artes Visuais em uma 
Perspectiva Autobiográfica.  
3Orientador, Professor Doutor do Departamento de Artes Visuais da UEL e coordenador do 
projeto de pesquisa: A formação do Professor de Artes Visuais em uma Perspectiva 
Autobiográfica. 
4 O Projeto está cadastrado no CNPQ e na Universidade Estadual de Londrina/UEL sob nº 
10817, sob a coordenação dos professores doutores Carla Juliana Galvão Alves e Ronaldo 
Alexandre de Oliveira. 
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O grupo de pesquisa “A docência como um projeto poético”, teve como 
propósito desvincular professores de suas atividades cotidianas dentro das 
escolas e instituições e levá-los a refletir sobre sua condição como indivíduo 
dentro do espaço docente a partir de uma perspectiva autobiográfica, 
culminando na reflexão da atuação docente e em estratégias de ensino de 
arte. 

Para pensar a dinâmica e objetivo do grupo foram levantadas uma 
série de questões a serem investigadas como: que experiências pessoais 
influenciaram suas trajetórias profissionais? De que forma essas 
experiências deixaram marcas formadoras? Como as nossas experiências 
podem nos ajudar a pensar em formas estratégicas de ensino e 
aprendizagem capazes de oferecer encontros significativos de seus alunos 
com a arte? De que modo esse espaço determina, estimula ou limita o 
trabalho com a arte na escola? De que modo essas memórias podem ser 
resignificadas e servir para a reflexão sobre sua ação docente? Esses 
questionamentos guiaram as discussões, reflexões e estudos do grupo de 
pesquisa além das produções feitas em seu decorrer. 

A escolha pelo referencial teórico-metodológico adotado se justifica 
pela necessidade de resgatar e incorporar o pessoal aos processos de 
formação do professor, uma vez que eles não se limitam aos cursos 
certificados e nem mesmo a experiências vividas em instituições 
educacionais. A Pesquisa Educacional Baseada em Arte (PEBA), mais 
especificamente a A/r/tografia, faz uso de procedimentos artísticos (visuais) 
para dar conta dos fenômenos e experiências que normalmente são 
tornadas invisíveis pelas maneiras tradicionais de investigação, e busca 
desenvolver inter-relações entre o fazer artístico e a investigação científica. 

Foi proposto ao grupo um método muito intimista e sensível para 
narrar suas trajetórias de vida, pediu-se que cada participante trouxesse um 
objeto pessoal com valor afetivo, um objeto que lhes remetesse lembranças 
de suas vidas inteiras ou de momentos importantes e marcantes que 
definiram rumos de suas trajetórias. Os objetos foram dispostos em uma 
mesa e durante alguns encontros os participantes contavam a história de 
seus objetos trazidos e como eles se relacionavam com suas vidas, foram 
momentos muito especiais e emocionantes que acabaram trazendo uma 
atmosfera mais amistosa e íntima ao grupo. A partir deste primeiro 
“conhecer” seguiu-se uma série de outras produções como narrativas 
escritas, autorretratos e cartografias, cartografias justo essas que são o 
enfoque desta publicação. 

Nesse texto procuramos narrar como foi o processo criativo e de 
produção de cartografias, que primeiramente feitas em papel, culminaram 
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em vestimentas cartográficas, e como o vestuário e o fazer manual se 
estabelecem como partes essenciais na construção de memórias afetivas e 
sobre a condição da roupa de vestir um corpo ou não, sobre suas 
ressignificancias, e processos íntimos do tecer e fazer sua própria história. 

A ideia de trabalhar as cartografias se apropriando do vestuário e do 
têxtil veio de um trabalho executado no primeiro ano de graduação no curso 
de Design de Moda da Universidade Estadual de Londrina de um dos autores 
do texto, o trabalho consistia em fazer uma roupa, através de processos 
artesanais e manuais de confecção, que concentrasse sua própria história, 
baseando-se em um conceito pré-estabelecido que definisse todos os 
aspectos das vivências e do seu indivíduo. 

Adaptando toda a metodologia de tal trabalho e fugindo dos aspectos 
técnicos e projetuais de um objeto concebido por design, foi-se apropriada a 
ideia e proposto ao grupo de pesquisa que trabalhássemos com o têxtil via 
de ser um elemento que carrega uma raiz histórica, cultural e social 
principalmente feminina, já que o grupo foi composto majoritariamente por 
mulheres. 

Assim o fazer têxtil se aproxima mais dos indivíduos presentes ali, via 
que como herança passada de forma quase sempre matriarca, seja memória 
palpável de origem etno-racial e social, seja resistência e persistência de 
mulheres na sociedade extravasando tais meios como forma de criação e voz 
política.  

 
O bordado e a costura têm essa dimensão ambígua: resistência e 
aprisionamento. São objetos imperceptíveis que carregam valores 
da cultura material que dão sentido à cultura imaterial. A agulha, 
por exemplo, foi, por muito tempo, uma espécie de fala para 
mulher, um objeto que interrompe silêncios, que espeta o dedo e 
desperta alma. (GUIMARÃES, 2015, p.4) 
 

A cartografia, conceito utilizada na geografia e sendo em síntese a 
representação gráfica de territórios, cada vez mais encontra espaço como 
meio da pesquisa em arte. A ideia de uma metodologia científica, no campo 
da arte, atribui - se uma forma pragmática, ou seja, é no caminho que seu 
objetivo é construído, uma vez que assim como aponta Bedin da Costa (2014, 
p. 67) o cartógrafo (pesquisador) caminha por itinerários desconhecidos, 
onde pelo percurso “na medida em que habita e percorre os territórios, é 
que sua pesquisa ganha corpo”. 

Partindo desse ponto de que é provisório o espaço da pesquisa, e que 
é nas zonas fronteiriças que se encontra o material que será investigado, a 
pesquisa realizada encontrou no ato de cartografar um meio de representar 
as memórias, por meio das narrativas, que os fizeram perceber quais 
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acontecimentos os colocaram no itinerário da arte. Sobre isto, Bedin da 
Costa (2014, p.69), diz que “para cartografar é preciso estar num território”, e 
nessa pesquisa o território era o próprio caminho trilhado até então na arte. 

No decorrer da pesquisa, diversas estratégias foram utilizadas, tais 
como narrativas orais, autorretratos, cartografias visuais, culminando na 
produção da roupa, entendida como uma nova maneira de cartografar. Nós 
que encontramos apoio metodológico na Pesquisa Educacional Baseada em 
Arte (PEBA), mais especificamente na A/r/tografia, nesse procedimento 
metodológico que valoriza em muito os processos de subjetivação e 
considera e acolhe outras maneiras de colher dados e tratá-los, explorando 
as “capacidades expressivas do ser humano como forma de capturar 
qualidade de vida que impactam o que nós somos e como convivemos”. 
(BARONE e EISNER em MAÇANEIRO, 2018, p.120). Assim MAÇANEIRO define: 

 
Metafórica e metonimicamente falando, a A/r/tografia se refere aos 
termos Artist/Research/Teacher, sendo essa metodologia um modo 
relacional entre criação, pesquisa e ensino. Ou seja, uma prática 
pedagógica que proporciona aos 
artistas/pesquisadores/professores existirem em contiguidade, 
num híbrido despertar da mestiçagem texto-imagem, texto-corpo, 
texto-música, texto-poesia. Este lugar de encontro, onde saber e 
fazer se mesclam, torna-se um terreno fértil para vivências, 
exploração e transgressão de territórios, um lugar de elementos 
hifenizados, complexos (IRWIN, 2004). (MAÇANEIRO, 2018, p.121) 

 
Em nosso caso as imagens e materialidades afetivas ganham uma 

importância fundamental, pois em muito a palavra foi tida como a maneira 
preponderante de narrar sobre a construção do conhecimento, para nós, 
seguindo essa metodologia a imagem/ a vestimenta é dado e configuração 
de cada um que mostra a nós o seu percurso e a sua trajetória docente e 
pessoal.  

 

Corpo, roupa, memória e identidade 
Destacando tantos aspectos biográficos a roupa se encaixa como um 

elemento ideal para contar uma história de vida, o costurar do corpo da 
identidade feminina, das raízes sociais, geográficas e étnicas entrelaçando 
aspectos da arte, do design questionando a condição do “vestir” no espaço 
sociocultural, ou seja, nota-se importância do vestuário como algo onde seu 
conhecimento nos permite conhecer o outro indica uma ligação entre 
indivíduo e sociedade, sobretudo porque o entrelaçamento entre os 
componentes individual e social fica claro pela presença de um outro 
elemento: o corpo. 



 

218 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Por meio da roupa coloca-se em tona uma certa significação do corpo, 
da pessoa. Ela torna o corpo significante: “A roupa diz respeito à pessoa 
inteira, a todo o corpo, a todas as relações do homem com seu corpo, assim 
como as relações do corpo com a sociedade” (BARTHES em CALANCA, 2011, 
p.9-10). O corpo e o vestir estabelecem conexões com os aspectos sociais e 
culturais (ENTWISTLE, 2000 p.50). Este vestir incorpora as inquietações de um 
tempo e está inserido na    experiência corpórea, pois do comportamento 
emergem os aspectos sensoriais e cognitivos, estabelecidos pelo 
acontecimento espacial. (VARELA, 2003). 

Observando o vestir e o corpo em trânsito nota-se que o corpo que 
está integrado no ambiente, experimentando uma série de significações. Ao 
vestir o corpo pode-se ter acesso a milhares de sensações, sentimentos e 
lembranças, impondo o corpo ao vislumbre de múltiplas possibilidades 
dentro de tal vestir individual ou coletivo, assim segundo Carvalho e Ferri 
(2015, p.7.) “o corpo transita com as suas estruturas vestíveis e evoca os 
conflitos, os embates, e as conquistas do seu percurso. O vestir, quase 
sempre, denuncia a experiência vivencial, já que, acompanha o caminhante 
e capta os ecos de suas tensões. ” 

Portanto, a roupa (re)significa o corpo constantemente, estabelecendo 
um fluxo de troca e uma negociação contínua entre cheio e vazio, esconder 
e mostrar, construir e destruir, estar e não estar. O corpo precisa da roupa e 
a roupa só existe em função do corpo. Por fim, definindo a veste como um 
dos elementos que assumem grande relevância na constituição da 
identidade dos sujeitos pertencentes a um determinado contexto e, dessa 
forma, percebendo-a como um signo cultural repleto de valores e 
peculiaridades específicas que permitem ao homem, nos diferentes períodos 
históricos, comunicar-se com seus pares, demarcar sua presença e explorar 
suas vivências, podemos entendê-la como um território que oferece 
fronteiras significativas na relação sujeito, identidade e contexto (MOSSI e 
OLIVEIRA, 2008 p.2). 
 

A Vestimenta enquanto processo cartográfico 
Quando se colocou a proposta da confecção de uma vestimenta, a 

escolha dos tecidos, cores, e objetos que foram incorporados juntos a ela, 
pelos docentes e participantes do projeto, encontrou nesse ato, uma 
reconstrução do percurso de si mesmo e se tornou cada vez mais a 
visualidade do processo de cada participante. Desse modo a criação e 
elaboração das roupas se associou ao processo de cartografar, pois 
cartografamos os percursos, paragens, fluxos, deslocamentos e registramos 
percepções, aprendizagens e transformações de nossa trajetória. 
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Nesse ato investigativo, cada participante encontrou “solo fértil” para 
resgatar e construir as suas narrativas nas: memórias, ambientes, pessoas, 
lembranças de infância, religiosidades e relações familiares. As roupas de 
uma forma subjetiva se encontravam e desenvolviam nesses campos férteis. 
Relembrando alguns fatos dos percursos, o processo de escolha sobre qual 
“peça” do vestuário que seria produzida aconteceu de uma forma que a 
produção e sua forma estética relacionava aos pontos que havíamos 
levantado. 

O processo desse cartografar por meio das roupas se tornou sensível, 
assim como no ato da costura, e simultaneamente outras narrativas foram 
se construindo conforme as lembranças vinham à tona. Em nossa pesquisa, 
a reflexão sobre o docente em uma perspectiva poética, quando olhamos 
para o trabalho de S. (figura 1), professora há muitos anos pela rede estadual 
de ensino, não licenciada em arte, mas docente na língua portuguesa, vemos 
como suas memórias se fizeram presentes em sua roupa.  
 

Figura 1 – Objeto e vestimenta construída por S. 

  
Fonte: Própria (2019) 

 

Primeiramente podemos ver isso pela escolha do objeto. S. escolhe 
uma boneca que guardara desde pequena. Em suas narrativas a infância 
sempre esteve presente, e quanto à construção da roupa não foi diferente. 
Foi nesse momento que estas ganharam forma, a roupa colorida, e as 
minúcias que um trabalho feito pequeno requer, trouxe um pouco do que S. 
demonstrou ser.  

Em outra proposta de cartografar a si mesma vemos (figura 2) que na 
vestimenta de V. Na roupa de V. foi bordado uma árvore, que já tinha sido 
realizada na sua cartografia em papel como uma forma genealógica. 
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Figura 2 – Vestimenta construída por V. 

 
Fonte: Própria (2019) 

 

Na imagem bordada por V, transparecem suas raízes familiares e suas 
origens. Durante o cartografar da vestimenta os problemas que surgiram e 
os novos aprendizados que foram proporcionados, de certo modo resumem 
a sua personalidade que foi desenhada durante o projeto.  As cores, a árvore 
simbólica e a escolha do tecido de sua roupa guardam muito da sua 
subjetividade, do seu modo singular de narrar a vida, a família e a sua 
trajetória. 

 
Figura 3 – Vestimenta construída por T. 

 
Fonte: Própria (2019)   
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Na vestimenta a T. P. a memória afetiva a remete ambientes, sejam da 
infância ou atuais que de algum modo ajudaram a constituir sua identidade. 
Fez das suas memórias a lugares uma outra forma de se relacionar com a 
arte. A relação subjetiva com os locais que se constituíram como abrigo 
durante o seu caminhar, se construiu em uma memória afetiva e evidencia 
essa relação de espaço/paisagem como um abrigo. Num tecido leve onde a 
transparência deixava a paisagem “flutuar” ao espaço/roupa, o tom terroso 
do tecido o acolhia. (PINHO, 2018). 

Essa relação com o espaço de uma forma mais íntima de 
pertencimento também esteve presente na vestimenta de N. (figura 4), assim 
com a relação a infância.  
 

Figura 4 – Vestimenta construída por N. 

 
Fonte: Própria (2019) 

. 

Os antigos desenhos feitos na infância com seu avô, as práticas das 
mulheres da família com o artesanato, e com o contato com a natureza, 
perpassaram as narrativas de N. e a levaram a construção de sua vestimenta. 
A escolha da aparência estética da roupa, como uma capa foi uma forma 
desses vestígios juntos a acolher. O sentimento de proteção e 
impulsionamento por esses lugares esteve presente, demonstrado isso 
durante a confecção da roupa, os desenhos de seu avô, e os locais onde 
cresceu e as plantas frágeis que escolheu, foram trazidos por meio do 
bordado que aprendera desde criança com o contato com as avós e mãe, e 
a escolha do tecido, este representativo na confecção de artesanatos que 
esteve presente durante a sua infância. 
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 Figura 5 – Vestimenta construída por M.  

 
: Própria (2019) 

 

A vestimenta construída por M., um véu bordado, tende a mostrar um 
sofrimento velado e silencioso. Construída de forma catártica não simboliza 
toda a história de sua vida mas uma situação de perturbação e dor psíquica 
provocadas pelos transtornos mentais presentes em sua vida. Materializar 
seus tormentos mentais por meio da arte, proporcionou a M. uma forma de 
alívio, um escape, concretizando poeticamente e tentando dizer o que se 
passa em sua cabeça e como esses problemas são estigmatizados e velados. 

Nota-se o quanto é evidente na sua vida tais problemas que acabam 
gerando inseguranças e reforçando os medos e desafios da vida cotidiana, 
assim influenciando a produção de narrativas melancólicas e lúgubres.   

Figura 6 – Vestimenta construída por C. 

 
Fonte: Própria (2019) 



 

223 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

A roupa de C. traz referências de sua atuação como professora de 
História da Arte Brasileira. A imagem do Sagrado Coração ocupou um espaço 
significativo em tantos lares de famílias católicas, na forma de “santinhos”, 
objetos de culto, ou “folhinhas“ de calendário nas paredes da sala ou cozinha. 
Revelam um cotidiano familiar em estreita relação com os santos e suas 
representações, reforçado pela atuação profissional, e marcado por muitas 
viagens às cidades históricas de Minas Gerais. Há um contraste entre a parte 
superior da vestimenta, elaborado cuidadosamente, e a parte inferior, feita 
de material frágil e grosseiro. Remete tanto à armação usada por baixo das 
vestimentas usadas pelos nobres quanto àquelas   feitas de madeira, nos 
santos que seriam levados em procissão. Em ambos os casos, lembram o 
avesso de cada um, de cada pessoa, e como o avesso do bordado, registram 
aquilo que nem sempre é visível ou que se quis ocultar. 

 
Figura 7 – Vestimenta construída por T.   

    Fonte: Própria 
(2019) 

 

A escolha de T. em sua vestimenta parte de um elemento que está na 
memória de muitos quando a palavra professor vem à mente: um jaleco e 
muitos bolsos. Em um deles, uma dúzia de lápis de cor e um pequeno 
desenho feito por uma criança. No outro, retalhos de tecido contendo 
anotações sinalizam importantes experiências vividas e guardadas na 
memória que foram surgindo ao longo de todo o processo de produção, 
porque de alguma forma determinaram mudanças de rumo, decisões, 
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paragens de sua trajetória profissional. Desejos, datas, grandes e pequenos 
acontecimentos da vida pessoal e profissional. 

Josso esclarece o conceito de experiência que orienta todo o trabalho 
biográfico, explicitando o modo como esta experiência se transforma, 
deixando de ser simples vivência no momento em que passamos a prestar 
atenção a ela, ao que nos acontece. A nossa atenção é solicitada porque de 
algum modo somos afetados por ela e, a partir de então, iniciamos uma 
atividade mental na qual procuramos rotular a percepção e atribuir a ela um 
sentido. “É, pois, nesta não relação imediata entre um acontecimento interior 
e/ou exterior, na sua classificação na nossa geografia conceitual e na sua 
atribuição de sentido que pode constituir-se a experiência propriamente 
dita”, conclui a autora (JOSSO, 2004, p. 73). 

Nas costas do jaleco, T. borda um autorretrato. Novamente 
recorremos a Josso: 

Uma das dimensões da história de vida reside na elaboração de um 
auto-retrato dinâmico das diferentes identidades que orientam as 
atividades do sujeito, as suas representações e as suas projeções, 
tanto nos seus aspectos visíveis ou manifestos como nos invisíveis 
ou não-explicitados. (JOSSO, 2004, p. 163). 
 

Considerações Finais  
A formação da identidade docente, especialmente de professores de 

artes visuais, é configurada tanto pelo ambiente escolar quanto pelos 
ambientes de suas vidas privadas. Ao trabalhar com uma metodologia de 
pesquisa como a que adotamos neste trabalho, utilizamos estratégias de 
pesquisa que não apenas nos permitiram coletar dados para serem 
analisados por nós, como pesquisadores, mas que também pudessem 
reinserir o professor na produção artística. A elaboração de autorretratos, 
cartografias e da vestimenta cartográfica permitiu a cada participante não 
apenas revisitar sua história de vida, mas materializá-la visualmente e  
ressignificá-la. O processo de produzir a cartografia, a vestível, 
desvinculando-a do ambiente escolar cotidiano, mas não deixando de falar 
sobre ele, permitiu refletir sobre os processos formativos seus e também de 
seus alunos com muito mais sensibilidade e profundidade. 

Ser professor vai muito mais além de ensinar conteúdos. Vínculos e 
memórias afetivas são criadas tanto com o ambiente quanto com os alunos, 
quando se trata do professor que atua na área de arte, é importante ainda 
conhecer e vivenciar os mais diversos processos criativos. 

Ao questionar a construção da identidade do professor artista através 
de suas biografias, Lampert (2018) diz que se reflete a condição de sua 
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identidade dentro de sua profissão, de suas práticas, conhecimentos, valores 
e vocações, estabelecendo sempre uma dualidade entre a arte e a educação 
que pode segregar o professor artista, subestimando-o e relacionando-o 
sempre ao fazer manual. Como por exemplo notar o professor de arte 
apenas em datas comemorativas onde de costume nas escolas se produz 
desenhos e lembranças. 

                            

A Arte foi deixada de lado pela Educação porque se supõe um 
instrumento emocional e expressivo que utiliza uma simbologia 
imprecisa (quando não totalmente subjetiva). Por outro lado, 
supõe-se que Arte não pode competir com a escrita e a matemática, 
e assim, seria incapaz de funcionar algo útil para que tenha a ver 
com o conhecimento. No entanto, Arte é uma forma de pensar mais 
que um instrumento. (CAMNITZER em LAMPERT, 2018 p. 77) 
 

Lampert (2015, p. 77-78) também diz que não se trata apenas da 
contemplação do objeto arte e do fabricar objetos lúdicos, mas sim da 
interpretação da Arte como elemento capaz de instaurar um pensamento 
visual complexo mesmo dentro da subjetividade, expandindo 
conhecimentos e agindo como uma “forma de transbordar e transgredir em 
diferentes áreas e metodologias, que questionam o próprio conhecimento e 
sistema”.  

Desta forma, perceber o contexto relacional e o espaço social que a 
Arte pode ocupar dentro do ensino não é negar a expressividade artística, 
mas pressupõe entender a Arte como produção tanto cultural quanto 
afetiva. 

A roupa nesse processo não foi pensada aleatoriamente, pois como 
dito ela é parte importante das memórias afetivas, tanto individuais quanto 
etno-sociais e culturais pois são objetos com os quais estamos sempre em 
contato, de forma muito próxima de nós, das nossas vivências, servindo 
muitas vezes como extensão de nossos corpos, dos nossos sentidos e 
estados emocionais.  

Além das vivências oriundas de tradições como por exemplo a roupa 
de domingo para ir para igreja, ou o vestido do casamento, a roupa do 
batizado, etc., constituem lembranças materiais de nós mesmos, da evolução 
e trajetória de nossos corpos. Muitas vezes lembramos desses momentos ou 
de situações aleatórias pelo que vestíamos. O vestir se caracteriza como algo 
extremamente íntimo, uma decisão pessoal diária, e ainda que corriqueiro, 
é um momento no qual nos comunicamos com nós mesmo, podendo ser um 
de tormenta ou de afeto com nossos próprios corpos.  
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Ao nos apropriarmos da roupa como suporte para as cartografias 
extrapolamos a sua condição de vestimenta e salientamos sua capacidade 
afetiva e sensorial, capaz tanto de suscitar lembranças quanto de 
transformar-se em um objeto artístico, portador de significados poéticos, 
pessoais e afetivos. 
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A Ditadura Militar em um diálogo transdisciplinar 
 

Sheyla Priscila dos Santos LOBEIRO (UEL)1 

 
Este trabalho apresenta os resultados e reflexões oriundos de uma ação de 
formação continuada em História, realizada com professores da rede pública 
estadual do Núcleo Regional de Londrina. O plano de formação foi baseado 
nas orientações estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares para Educação 
Básica e teve como tema central a Ditadura Militar no Brasil. Para a 
elaboração do plano de trabalho, elegemos estratégias metodológicas que 
pusessem em diálogo Arte e História. As ações foram organizadas na forma 
de dinâmicas, envolvendo fotografia, charge, música e intervenção artística. 
Autores como Rüsen, BeckereAshby que fundamentam as proposições para 
o ensino de História são postos em diálogo com autores que tratam da Arte, 
como Canton e Pedrosa. O caráter transdisciplinar do trabalho mostrou-se 
bastante profícuo tanto para a formação continuada dos professores quanto 
como estratégia de trabalho em sala de aula. 
 
Palavras chaves: Formação de professores; História; Arte e política; arte 
contemporânea. 
 

Introdução 
 

Durante a graduação em História sempre dialoguei coma disciplina de 
Artes, e o interesse por esta área me levou a fazer uma segunda graduação 
em Artes Visuais pelo PARFOR/UEL. 

Em 2018, como responsável pela disciplina de História na Equipe 
Pedagógica do Núcleo Regional de Ensino de Londrina, vi a possibilidade de 
colocar em diálogo as duas disciplinas no curso de formação docente que a 
SEED/Pr oferta de dois em dois anos.3 

Assim, ao elaborar o plano de formação de professores de 2018 – 
Formação em Ação Disciplinar – cujo tema sugerido pela Secretaria era a 
Ditadura Militar, escolhi utilizar como estratégias metodológicas a música, o 
teatro, a fotografia e a intervenção artística, mas apenas as que fizeram uso 
de imagens serão abordadas neste trabalho.O crítico brasileiro Mario 
Pedrosa(2009), nos anos de 1960 disse “arte é o exercício experimental da 

                                         
1 Docente na Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Possui graduação em História 
pela UEL, Pedagogia pela UEM e Artes Visuais PARFOR/UEL. Especialização em História Social 
pela UEL, Mídias em Educação pela UNICENTRO e Libras pela Unicentro. 
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liberdade”, porém o ato, o conceito ou pensamento de liberdade é diferente 
de um período histórico para outro. Ela poderia trazer grandes 
oportunidades de reflexão pessoal, de exercício criativo na formação 
continuada, “arejando” nossas ideias e inspirando os (as) professores (as) 
para a atuação docente em sala de aula. 

 
A formação do professor de História 

 

Para a disciplina de História, as Diretrizes Curriculares para Educação 
Básica, propõem uma prática pedagógica com base na discussão e a 
problematização de um determinado conteúdo específico, tendo como 
finalidade a aprendizagem histórica dos estudantes. Conforme esse 
documento, o encaminhamento metodológico ocorre “quando professor e 
alunos utilizam, em sala de aula e nas pesquisas escolares, os métodos de 
investigação histórica articulados pelas narrativas históricas desses sujeitos.” 
(PARANÁ, 2008, p. 68) 

O documento privilegia a aprendizagem histórica a partir da teoria da 
consciência histórica, de Rüsen, a qual “é constituída de situações genéricas 
e elementares da vida prática dos homens, como experiências e 
interpretações do tempo, e por serem fenômenos comuns do pensamento 
histórico operado por qualquer homem, produzem determinados resultados 
cognitivos” (BECKER, 2017). 

Portanto, a formação do pensamento histórico e as questões 
relacionadas à vida prática dos homens estão relacionados ao aporte 
epistemológico discutido pela teoria de Jörn Rüsen (2010).  

O autor tem um trabalho que orienta os professores a como 
questionar as fontes históricas com os seus alunos. O objetivo é que eles 
percebam que existem diversas maneiras de serem problematizadas as 
fontes históricas para abordagem dos Conteúdos históricos, elaborando 
diversos aspectos para confronto de objetos, utilizando a 
multiperspectividade histórica, que estão presentes nas mais variadas 
fontes.  

Assim, o ensino de História deve estar pautado nas diversas fontes da 
historiografia e suas diversas narrativas, bem como as argumentações e 
explicações dos autores que fundamentam a ciência da História, conforme o 
documento orientador da disciplina para o Estado (PARANÁ, 2008, p. 79).  

“A História faz diferentes perguntas sobre o passado e é a natureza 
individual e específica dessas questões que determina o que serve como 
evidência na validação de qualquer afirmação de conhecimento em resposta 
a eles (ASHBY, 2003, p.3).” 
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Os movimentos culturais podem ser trabalhados com recortes 
diversos que envolvem a temática, desenvolvendo os conteúdos que podem 
ser atribuídos ao Renascimento, por exemplo, com suas características que 
representaram além do estético, as questões sociais, as relações de poder e 
econômicos existentes. Ou analisar o período da Antiguidade Clássica, com 
abordagens sobre os movimentos culturais que superam a visão puramente 
estética em Roma, na Grécia ou no Egito, por exemplo.  

O que são fontes históricas? Segundo Hilary Cooper (2006), fontes 
foram criadas com propósitos diferentes e, portanto, possuem diferentes 
níveis de validade, frequentemente são incompletas. Por isso, os 
historiadores fazem inferências sobre as fontes, no sentido de saber como 
foram feitas, usadas e o que podem ter significado para as pessoas que as 
produziram e as utilizaram. As fontes não podem ser consideradas provas 
do passado, mas sim vestígios de um passado específico ao qual se tem 
acesso no presente (URBAN; LUPORINI, 2015). 

O trabalho com as fontes visa contribuir para que os estudantes 
desenvolvam o senso de interpretação, explicação, argumentação, empatia, 
entre outros conceitos meta-históricos (Rüsen) ou conceitos de Segunda 
Ordem (Peter Lee).  

Tal abordagem teórica, que orienta as ações de formação da SEED, me 
permitiu a aproximação com a arte que eu desejava. A fotografia, por 
exemplo, sempre se constituiu como importante fonte histórica. Enquanto 
que a música, e a charge nos permitiriam elaborar ou mesmo questionar 
narrativas pessoais e coletivas. 

 
Arte e política 

 

Um dos paradigmas da arte contemporânea é se aproximar cada vez 
mais do público e da vida cotidiana, de modo que temas cotidianos, tais 
como identidade, gênero, corpo e micropolíticas têm sido abordados com 
bastante frequência na produção dos artistas. 

Katia Kanton (2009), diz que a arte ensina justamente a desaprender 
os princípios das obviedades que são atribuídas aos objetos, às coisas. Ela 
parece esmiuçar o funcionamento dos processos da vida, desafiando-os, 
criando novas possibilidades. A arte pede um olhar curioso, livre de “pré-
conceitos”, mas repleto de atenção.Especialmente na arte 
contemporaneidade, muitas vezes a intenção do artista é justamente 
questionar conceitos definidos e fechados na nossa sociedade. 

Alguns pensadores da cultura contemporânea fazem uso do conceito 
de micropolítica para discutirem as complexidades que se impõem no 
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cenário atual. Micropolítica é uma atitude focada em questões mais 
específicas e cotidianas, como o gênero, a fome, a impunidade, o direito à 
educação e à moradia, a ecologia entre outros. 

Quando Duchamp propôs um objeto como arte, ele questionou 
valores artísticos estabelecidos até então, mas também demonstrou que a 
produção de novos sentidos, o interesse estético, não são coisas que se 
esgotam no objeto instituído como artístico, e ainda, que arte é uma 
prerrogativa de quem olha. 

O artista Cildo Meireles observava muito ao seu redor, a vida, o 
mundo. Fez uso de objetos cotidianos (mundanos) propondo uma reflexão 
sobre a arte e a vida.Nos anos 1970-80, considerados como “anos de 
chumbo” por muitos historiadores por causa da Ditadura Militar, Cildo 
elaborou genialmente uma série de trabalhos recriando as relações 
tempo/espaço com materiais inéditos, fazendo uma severa crítica ao período 
histórico mencionado anteriormente. 

Em 1970 produziu uma série intitulada Inserções em Circuitos 
Ideológicos (1970), imprimindo frases consideradas subversivas em cédulas 
de dinheiro e garrafas de Coca-Cola, ou seja, expandindo o campo da arte 
para circuitos de grande circulação.  

Quando as obras de arte de Cildo Meireles circulam entre nós, não 
cessam de viver, de significar porque elas determinam ou provocam 
transformações significantes. Um simples gesto arranca objetos e as coisas 
de sua mundanidade dando-lhes um sentido novo. 

Nas palavras do próprio Cildo Meireles, “Uma grande parte da minha 
obra reflete sobre a metáfora. O discurso torna-se quase material. A vida vira 
matéria-prima”. (CANTON, 2009). 

 

Adicionando arte à formação dos professores de História 
 

O trabalho de formação a que se refere esse artigo foi realizada em 12 
pólos pertencentes ao Núcleo regional de educação de Londrina: Bela Vista 
do Paraíso, Cambé, Centenário do Sul, Ibiporã, Jaquapitã, Porecatu, Rolândia, 
Tamarana, Londrina (norte), Londrina(sul), Londrina (centro/leste) e Londrina 
(oeste), nos meses de setembro e outubro de 2017. No total, 232professores 
participaram desta formação.  

Em fevereiro de 2016 a SEED (Secretaria de Educação do Paraná) 
solicitou aos professores disciplinares que respondessem uma pesquisa pelo 
endereço eletrônico2 a respeito dos conteúdos que desejavam que fossem 

                                         
2http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br 
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abordados no processo de formação continuada. Partindo dos Conteúdos 
Básicos contidos nas Diretrizes Curriculares Orientadoras do Estado para a 
disciplina de História (2008), foram apresentadas 5 (cinco) sugestões para 
votação. 

Dentre os conteúdos apresentados estavam: a experiência humana no 
tempo; o trabalho e a vida em sociedade; sujeitos, guerras e revoluções; o 
Estado e as relações de poder; e Movimentos sociais, políticos e culturais e 
as guerras e revoluções. Posto para votação aquele que recebeu mais cliques 
foi a última opção apresentada, e o conteúdo foi a Ditadura Militar. 

Para essa formação foram propostas cinco atividades, mas apenas 
três delas abordadas aqui neste trabalho tendo com critério de escolha o uso 
de imagens.No início de cada formação, recebia os professores de história 
cumprimentando bom dia ou boa tarde e dizia “olha o drops“ e entregava 
uma pastilha de hortelã, explicando que  fazia parte da dinâmica. Somente 
no final da oficina é que apresentei a charge de Claudius Ceccon, um dos 
maiores nomes do cartunismo brasileiro, preso pela ditadura e exilado 
político em Genebra em 1971. Na charge em questão, ele faz um trocadilho 
com o nome do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), cujo 
objetivo era controlar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao 
regime no poder. 

 

 
 

Na segunda dinâmica trabalhamos usando a fotografia como a fonte 
histórica. A fotografia segundo Solé (2009, p. 630) tornou-se fonte 
indispensável para a história do final do século XIX e do século XX e quando 
trabalhos com fotografias de pessoas (familiares), podemos descrevê-las, 
sequencializá-las, compará-las, identificar mudanças, deduzir sobre estados 
de espírito (somado ao contexto daquele passado), realizar inferências, 
discutir sobre quando foram tiradas, os motivos, o que elas nos mostram, o 
que ficamos, a saber, através delas etc.  
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“A linguagem própria da imagem auxiliará na construção do 
conhecimento histórico do aluno, construção esta que passa por elaboração 
de operações mentais, para resultar em efeitos socais” (ABUD, 2003 p.190). 

Entregamos aos participantes cinco imagens fotográficas do período 
da Ditadura Militar, de autoria do fotógrafo Evandro Teixeira e solicitamos a 
eles que analisassem as imagens procurando identificar os personagens, o 
período histórico, e se foram feitas no Brasil. A primeira foi feita durante o 
Movimento Estudantil de 1968, na Passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. 
Nela aparecem Edu Lobo, Caetano Veloso e Oton Bastos, que a maioria dos 
professores conseguiu identificar corretamente. 

 

 
Artista: Evandro Teixeira 

Movimento Estudantil de 68, Passeata dos 100 mil: Edu Lobo, Caetano Veloso e Oton Bastos, Rio de 
Janeiro. (Student Movement of 68 March of 100 000: Edu Lobo, Caetano Veloso and Oton Bastos, Rio), 

1968. Fonte: http://www.artnet.com 
 

Na segunda imagem, aparece José Dirceu falando em cima de um 
fusca em um conflito entre alunos do Mackenzie e da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP em 1968. Aqui os professores encontraram maiores 
dificuldades e poucos se recordaram do personagem em cima do fusca.  
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Artista: Evandro Teixeira 

José Dirceu fala em cima de um fusca em conflito entre alunos do Mackenzie e da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP em 1968 foto arquivo FSP. Fonte: http://www.artnet.com 

 

A terceira imagem se refere ao Golpe militar no Brasil: a Tomada do 
forte de Copacabana. A maioria dos professores achou que tivesse sido feita 
fora do Brasil, no período da Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, 
e apresentaram dúvidas sobre ser um canhão ou uma carroça. 

 

 
Artista: Evandro Teixeira 

Golpe militar no Brasil/ Tomada do forte de Copacabana, Rio de Janeiro. Fonte: 
http://www.artnet.com 

 

A quarta fotografia foi feita na Missa do Estudante Edson, Luis, no Rio 
de Janeiro (1968), com a presença da Cavalaria na Candelária. Alguns 
achavam que tivesse sido feita em São Paulo, e outros em Curitiba, quando 
o Governador Álvaro Dias colocou a Cavalaria da Polícia Militar para conter 
uma manifestação de professores, em 1988. 
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Artista: Evandro Teixeira 
Cavalaria na Candelaria, Missa do Estudante Edson, Luis, Rio, 1968. Fonte: http://www.artnet.com 

 

Na quinta e última imagem, intitulada Abaixo A Ditadura, há um aluno 
sentado com o mastro de uma bandeira preso nas suas pernas, e um muro 
pichado com a frase Abaixo a Ditadura. Os professores acertam o período 
pelo fato da frase e de ser uma fotografia preto em branco. 

 
Autor: Evandro Teixeira 

Abaixo A Ditadura. Fonte: http://www.artnet.com 
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A terceira proposta utilizando imagens foi elaborada a partir de obras 
do artista Cildo Meireles. A escolha por este artista se deu por ele ter vivido 
no Brasil durante os anos de chumbo, quando a maioria dos artistas não 
estava no Brasil, não porque foram exilados, mas por outros motivos. Para 
mim fez muita diferença esse fato, pois ele criticou, questionou e ficou no 
país para ver sua arte política circular, ser inserida em circuitos ideológicos 
brasileiros. A atuação de Cildo Meireles, como um dos mais significativos 
artistas brasileiros de sua geração, coincide com o fechamento político 
provocado pela promulgação do AI-5, em 1968.  

Nestes anos de censura, medo, e silêncio, que se seguiram à 
promulgação do AI-5, Cildo Meireles destacou-se por uma série de propostas 
artísticas de caráter política e socialmente críticas, entre as quais a série 
intitulada Inserções em circuitos ideológicos, nas quais veicula frases de caráter 
subversivo em objetos de grande circulação. Em Quem matou Herzog?,por 
exemplo, Cildo carimba essa pergunta notas de um cruzeiro, que era a 
moeda em circulação na época. Neste mesmo período utilizou uma tinta 
vitrificada em garrafas retornáveis de Coca-cola para escrever informações, 
opiniões críticas, a fim de devolvê-las à circulação. Para isso usou uma tinta 
vitrificada que só se tornava visível quando a garrafa estava cheia. 

 

 
 

Trata-se de mensagens explícitas, ainda que anônimas, de sua visão 
da arte enquanto meio de democratização da informação e da sociedade. 
Motivo pelo qual costumava gravar em seus trabalhos deste período a frase: 



 

237 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

“a reprodução dessa peça é livre e aberta a toda e qualquer pessoa”, 
ressaltando a problemática do direito privado, do mercado e da elitização da 
arte.  

Assim, no trabalho de formação, após a apresentação do Cildo 
Meireles, levamos uma garrafa de um litro de Coca Cola por pólo, e 
propusemos que eles escrevessem uma mensagem, uma informação, uma 
opinião ou uma crítica que eles gostariam que voltassem para a sociedade. 

Textos elaborados pelos participantes a partir da obra Inserções em 
circuitos ideológicos, de CildoMeireles 

Bela Vista do Paraíso:  

 Hora Atividade3 
 Não Quero Richa 
 Fora Temer4 
 Diretas Já  
 Explosão em Brasília 

 

Cambé: 

 Fora Temer,  
 Melhor Educação 

 Tchau Richa 

 Volta da Hora Atividade com dignidade 

                                         
3A Secretaria de Educação (Seed) reduziu de sete para cinco as horas-atividade semanais a 
que cada professor tem direito (a cada 20 horas/aula semanais distribuídas, a orientação foi 
do Conselho Nacional de Educação, porque o professor precisa cumprir as 20h/relógio. “Das 
20h/relógio (1,2 mil minutos), o professor cumpre hoje 13h/aula (650 minutos) e sete horas-
atividade (350 minutos), ambas de 50 minutos. O que faz com que faltem 4 h/aula (200 
minutos), período no qual o professor não está na escola. Informação retirada de: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/governo-ira-ajustar-hora-atividade-dos-
professores-no-parana-a5vvuc4il1nlxzixah1hztjn7. Acesso dia 12/12/2017>. 
4No dia 31/08/2016 o plenário do Senado Federal aprovou o impeachment de Dilma 
Rousseff. Com o resultado, Michel Temer assumiu a Presidência da República em definitivo 
até o fim do mandato, em 2018. Informação retirada 
de:<http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/08/michel-temer-
toma-posse-como-presidente-da-republica.Acesso dia 14/12/2017>. 
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Centenário do Sul: 

 Fora Temer e Richa 
 Muitas lutas, algumas conquistas, agora regressão!? Direitos adquiridos caindo 

por terra através de reformas.  
 Os poderosos podem matar 1,2 ou até 3 rosas, mais jamais deterão a 

primavera.  
 Fora Beto Richa 

 

Ibiporã: 

 Fora Temer,  
 A educação precisa ser reconhecida  
 Resistir sempre  
 Viva/Revolução o povo do Brasil  
 Não à Ditadura, sim à democracia, queremos o povo nas ruas 

 

Porecatu: 

 Democracia Interrompida 2017 
 1+1 é sempre mais que 2.  
 # Eu tô na luta  
 Juntos somos mais!!!! 

 

Jaquapitã: 

 É preciso amar as pessoas e usar as coisas e não, amar as coisas e usar as 
pessoas.  

 Fora Beto Richa devolva nossa hora atividade  
Corrupção basta democracia sempre!!!!!! 

 

Rolândia: 

 Fora Temer!!!!! 
 Bora trabaiá (sic)! temos políticos para sustentar....  
 Educação de qualidade e educadores valorizados eis nosso futuro  
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 O meu dinheiro não serve para a corrupção. 

 

Tamarana: 

 Desde pequenos nós comemos lixo, Comercial e industrial, Mas agora chegou 
nossa vez , Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês  

 Quanto Vale seu prazer?! Amazônia?!?! INSS?! Suíte!?!?5 

No pólo de Londrina, cujo tempo de duração era maior, coloquei em 
prática uma das ideias do Ensino Híbrido, que combina espaços, ferramentas 
e estilos de aprendizagem para potencializar o desenvolvimento de cada 
aluno. Dentre elas, a Rotação por Estações de Aprendizagem consiste em 
criar uma espécie de circuito dentro da sala de aula. Cada uma das estações 
deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema central, no nosso 
caso Ditadura Militar, e ao menos uma das paradas deve incluir tecnologia 
digital (QRCode). Os participantes, divididos em pequenos grupos de 4 ou 5 
pessoas, fizeram um rodízio pelos diversos pontos. O trabalho nas estações 
é independente; eles têm começo, meio e fim, cada grupo precisa resolver 
cada desafio isoladamente.  

Todas as estações tinham o tema central Ditadura Militar: na estação 
1 criação de um tabuleiro de jogo; estação 2 produção de um jornal ou um 
telejornal; estação 3 uma charge ou cartum; estação 4 produção de uma 
paródia, estação 5 criação de um ser imaginário, estação 6 Atividade Detetive 
e estação 7 QRcode com perguntas e tabuleiro. 

                                         
5O Governo Michel Temer através de um decreto, com uma regra que destinava uma 
imensa reserva de cobre na Amazônia apenas à exploração estatal abrindo o caminho para 
a mineração privada. Trata-se da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados (Renca), uma 
área com alto potencial de ouro e outros metais preciosos que fica entre o Pará e o Amapá 
com 46.450 quilômetros quadrados, pouco maior que a Dinamarca. O decreto que a criou, 
em 1984, no final da ditadura militar, determinava que somente a Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM), uma empresa pública pertencente ao Ministério de Minas e 
Energia, podia fazer pesquisa geológica para avaliar as ocorrências de minérios na área. 
Agora, a expectativa é que grandes empresas se interessem em explorar o potencial da área. 
Para ambientalistas e especialistas, no entanto, a medida ameaça as duas reservas 
indígenas, um parque nacional, uma floresta nacional e uma estadual e quatro reservas 
ecológicas que compõem a área total da Renca. Informação retirada 
de:<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/24/politica/1503605287_481662.html.> 
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Considerações finais  
 

A SEED sempre faz uma avaliação nas formações, mas comonão o fez 
nesse ano de 2017, eu mesma elaborei um formulário por meio do Google 
Drive6com duas perguntas avaliativas a respeito da ação de formação: 1) 
Qual dinâmica você mais gostou da Formação Ação Disciplinar de História 
2017? Por quê? 2) O que achou da interdisciplinaridade entre Arte e História 
na Formação Ação Disciplinar 2017?Apenas treze professores responderam 
(anexo 2). 

Em relação à primeira questão, que perguntava sobre a melhor 
dinâmica utilizada na formação na opinião do professor, as respostas 
ficaram distribuídas de forma mais ou menos equilibrada, ou seja, todas elas 
foram bem recebidas.  

O trabalho com fotografia foi mencionado por um dos participantes, 
que assim o avaliou: “Gostei muito da análise das fotografias, pois, não havia 
nenhum pré-requisito (pista) no que tange à época das fotografias. Assim, 
isso instigou o ‘faro’ do historiador para tentar contextualizar as imagens 
propostas.” 

Em relação à segunda questão, que perguntava sobre a 
transdisciplinaridade entre Arte e História, as respostas também mostraram 
ótima receptividade. Um dos professores considerou muito positivo o fato 
de sair da rotina de leitura de textos (anexo 2). Esse era um dos meus 
objetivos ao elaborar o plano de trabalho, tirar aquele professor que acredita 
que só é possível trabalhar com a análise de textos da sua zona de conforto; 
queria práticas que mexessem com eles. Uma das funções do ofício de 
historiador é analisar documentos e fontes e os textos não são as únicas 
fontes de estudos para se trabalhar com os alunos. 

A transdisciplinaridade apresentada mostrou aos docentes que tal 
prática é viável em sala de aula e que pode ser concretizada com baixo custo. 
Basta realizar um bom plano de ação em cada turma, devido a diversificada 
apresentada nos estabelecimentos de Ensino. 

Muitos alunos não gostam da disciplina de história, isso é decorrência 
das práticas pedagógicas adotadas por alguns professores.  Existem ainda 
professores que exigem a cópia do livro, sendo que eles possuem o material 
para leitura; outras vezes, a leitura mecanizada ainda permanece nos dias 
atuais. Esses são apenas dois dos poucos exemplos de prática que ainda 
acontece nos dias atuais, entre tantos outros. 

                                         
6 Disponível em: https://drive.google.com/open?id=0B3y6mh1DPL3MS0ZNVjdGbU8zT28 
Acesso em 13/12/2017. 
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São tantas as estratégias metodológicas que se pode utilizar na 
história, além de diversos recursos tecnológicos. As comparações também 
aguçam a curiosidade dos alunos. Contextualizar a história valendo-se destes 
mecanismos poderá despertar o interesse dos alunos, porque na verdade 
eles não desse interessam pelas disciplinas que não lhes apresente 
significado algum, seja de português, matemática, geografia e outras. 
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E se fosse com você? 

A Fotonovela como construção narrativa imagética dos 
dilemas juvenis no cotidiano escolar   

 
 André Camargo LOPES (Secretaria Estadual de Educação do Paraná /PIBID-

UEL)1 
Amanda Maria MADALOSSO (Universidade Estadual de Londrina / PIBID) 

Henrique Jun YOSHIDA (Universidade Estadual de Londrina / PIBID) 
Geórgia Betina HARITSCH (Universidade Estadual de Londrina / PIBID) 
Ester Alvarenga FERREIRA (Universidade Estadual de Londrina / PIBID) 

Ângela GRIGONIS (Universidade Estadual de Londrina / PIBID) 

 
Este artigo expõe o processo e os resultados de um projeto em Arte-
Educação desenvolvido em contraturno escolar com alunos de primeiro e 
segundo ano do Ensino Médio, em uma escola da rede pública paranaense. 
Voltada para o uso da imagem como narrativa a partir da experiência com a 
fotonovela, um gênero narrativo centrado na imagem, envolvendo 
elementos da fotografia e a história em quadrinhos.  A experiência 
educacional se desdobrou em torno de temas geradores apontados pelos 
alunos participantes, tendo como delimitador das relações o cotidiano 
escolar e seus conflitos – Bullying, homofobia, machismo, racismo, etc. Como 
estímulo a problematização da cenas a serem compostas, o problema se 
movimentou pela seguinte pergunta: “E se fosse com você?”. Esse 
questionamento fez com que debates gerados nos pequenos grupos que se 
formaram, fossem recheados de experiências autorreferencias, convertidas 
em pequenos roteiros, que, posteriormente, foram trabalhados como 
storyboards de orientação das cenas alimentaram os temas na produção das 
imagens das fotonovelas. 
 
Palavras-chaves: Fotonovela, narrativa imagética, 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) 
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Dilemas juvenis como tema 
Quem são esses jovens que adentram o ambiente escolar? Quais os 

dilemas trazem como ponto de referência que podem ser explorados no 
processo de escolarização? Como a Arte-Educação pode contribuir para a 
consolidação entre esse jovem e o processo de ensino-aprendizagem? 

Esses questionamentos movimentam nossas reflexões sobre o ensino 
de Arte na Educação Básica. A partir desta relação entre o sujeito da 
aprendizagem e os conteúdos a serem aprendidos, estabelecemos núcleos 
de atividades temáticas.  

Neste artigo, trataremos especificamente da experiência-aula com a 
linguagem da fotonovela, realizada por professores em formação do PIBID-
Artes Visuais, durante quatro semanas, em contraturno com alunos do 
ensino médio de um colégio na região norte do município de Londrina - PR. 

O projeto de aula foi desenvolvido a partir do questionamento: “e se 
fosse com você?”. O estímulo inicial da atividade ocorreu a partir do poema 
Intertexto, de Bertolt Brecht (1898-1956): 
 

Primeiro levaram os negros, Mas não me importei com isso. 
Eu não era negro. 
Em seguida levaram alguns operários,Mas não me importei com 
isso 
Eu também não era operário. 
Depois prenderam os miseráveis, Mas não me importei com isso 
Porque eu não sou miserável. 
Depois agarraram uns desempregados, Mas como tenho meu 
emprego  
Também não me importei. 
Agora estão me levando, Mas já é tarde. 
Como eu não me importei com ninguém, 
Ninguém se importa comigo. 
  

 

A partir do poema, os alunos foram provocados em refletirem sobre 
os pequenos abusos cotidianos. Problematizaram em grupos temas 
diversos, como o racismo, a homofobia, o machismo e as violências diárias.   

A proposta de ensino pautou-se na metodologia dos temas geradores 
(FREIRE, 1993), estabelecendo uma relação entre o conhecimento 
sistematizado (neste caso, refletir sobre a cidadania como prática através da 
construção narrativa de uma fotonovela) e conhecimento vivido, 
reconhecido no indivíduo (a forma como leem o cotidiano e as relações de 
poder que se estruturam neste).   
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Figura 1 
Alunos e professores em formação em atividade de contraturno, durante os debates de 

preparação dos temas para a fotonovela. Percebe-se a sala de aula dividida em células nas 
quais, cada professor atua como problematizador em seu grupo de alunos. 

Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019. 
 

 

Propomos como reflexão temática para a produção do roteiro, a 
dialetização entre o saber empírico do aluno e o saber sistemático da 
proposta de ensino, tendo como ponto de chegada, um roteiro de imagens 
que possibilitasse uma problematização crítica diante dos temas que 
gravitaram em torno do poema2. 

A escolha da fotonovela como suporte textual vem de encontro com a 
proposição metodológica dos encaminhamentos do tema de debate, visto 
que essa se caracteriza por seu aspecto de produção coletiva. Assim como, 

                                         
2 De acordo com Freire (1993) a problematização do mundo através dos temas geradores 
oportuniza a construção de um conhecimento inovador, capaz de captar o dinamismo da 
realidade e as transformações presentes na dialética da relação entre o indivíduo e o mundo 
no qual está inserido. É neste processo que o conhecimento se refaz, constantemente, e de 
forma significativa, estabelecendo uma coerência efetiva entre teoria e prática, reflexão e 
ação, possibilitando que a educação se faça problematizadora e libertadora. Reelaborando 
assim, o conhecimento em sua natureza ético-política da realidade histórico cultural da qual 
esse indivíduo em formação faz parte. 
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permite ao aluno imergir em ao menos três gêneros narrativos distintos: 
história em quadrinhos, novela, cinema e fotografia.   

 

 
Figura 2 

Montagem dos storyboards a partir dos temas debatidos pelos grupos. 
Primeiro momento de estudo da composição visual das cenas. 

Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019. 
 

 
Figura 3 

Grupo de alunos em exercício de composição de cena de um dos 
quadros da fotonovela. 

Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019. 
 

A proposta feita aos estudantes partia da ideia da associação de 
mídias e construção/organização da narrativa, tomando como ponto de 
partida a percepção crítica diante do tema que se manifestou como 
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predominante nos grupos:  intolerância. A construção da narrativa e 
processo de participação foi pensado para o desenvolvimento da criação, 
experiência com diferentes linguagens e entendimento crítico do eu e do 
outro enquanto parte de coletivo no espaço (soluções narrativas e 
desenvolvimento espacial). 

Desta forma, a fotonovela serviu como um catalizador, no qual os 
alunos construíam e reconstruíam seus textos imagéticos, manifestando nas 
imagens a sua criticidade frente ao tema abordado. Expondo - seja na 
textualidade, na composição da cena e na edição das imagens - , suas 
opiniões, conceitos. Assim como, analisando e debatendo as expressões, 
opiniões e os conceitos dos demais integrantes do grupo. Oportunizando 
que o aluno se situe dentro do processo, não como um receptor de saberes 
prontos, mas em processo, construindo o conceito e suas múltiplas 
interpretações. 

 

De consumidores a produtores de discurso imagético  
 

Fernando Hernández, ao propor o ensino de forma crítica e 
significativa à cultura visual3, aponta que existe à nossa volta um conjunto de 
estímulos visuais que compõem a realidade em sua condição perceptível. Diz 
o autor: 

 
Sobretudo se prestarmos atenção, (...), no interesse que hoje tem o 
campo do audiovisual e das comunicações entre os objetivos das 
atuais funções empresariais; se prestarmos atenção ao papel que 
está destinado à Internet, ou seja, ser plataformeira personalizada. 
A cultura visual não se torna um tema banal se prestarmos atenção 
nas mudanças operadas na gestão dos museus, que atuam cada 
vez mais como espaços de consumo e, portanto, de produção de 
valores e produtos culturais (e de mercadotecnia) diversificados em 
função de diferentes tipos de públicos em potenciais.  (...). Não 
estamos diante de uma disciplina marginal se olharmos as páginas 
econômicas dos jornais, onde se oferecem conselhos para investir 
no mercado de arte ou se estuda os resultados econômicos da 
indústria do desenho, da publicidade e do lazer audiovisual. 
(HERNÁNDEZ, 2000, p. 27) 

 

                                         
3 Sobre o tema, Miorzeff (1999) aponta que se trata de um campo de estudos que viabilizam 
a compreensão da imagem como um fenômeno social. O campo de interesse da cultura 
visual está focado nos acontecimentos visuais, no que o consumidor busca como 
informação, o significado construído nesta relação e o prazer que envolve toda a gama de 
produção e consumo conectados a tecnologia visual 
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O trânsito que envolve a percepção destes elementos e a sua 
conversão em imagem consiste em um dos grandes desafios educacionais, 
especificamente, o do ensino de Arte na Educação Básica. O excesso de 
informação visual, e não a escassez acarreta em um dos grandes problemas 
da educação visual. Os estímulos visuais aos quais não atuam de forma tão 
propositiva no desenvolvimento intelectual e sensível humano. Percebe-se 
na prática educativa uma profunda apatia criadora (ARANHA, 2008), esta 
reflexão trás para discussão aspectos sócio-comportamentais de nossa 
sociedade. A dita sociedade da imagem, é a mesma sociedade da cultura de 
massa, apática e desinformada pela própria informação (JAMENSON, 1997).  

As imagens neste modelo cultural pertencem a uma ditadura 
comercial/visual, não se cria nada, os códigos já estão dados e prontos para 
serem assimilados. Tudo é temporário. Sobre a crítica a esse universo 
cultural, Bauman (2008), está diretamente relacionada a um tipo de 
comportamento de consumo, no qual os estilos de vida, crenças e convicções 
mudam antes que tenham tempo de se solidificar em costumes e hábitos, 
não permitindo, assim, que padrões de conduta se solidifiquem em rotinas 
e tradições. Logo, o autor aponta que se trata de uma cultura da 
individualidade, massificada em uma sociedade de consumidores. Tudo 
torna-se produto. Atém mesmo o outro indivíduo. Vivemos projetados em 
imagens do que poderíamos ser. Neste sentido, questionamos: qual o papel 
da educação escolar neste universo cultural? Está na educação a visualidade 
e das múltiplas sensibilidades que a afetam o caminho para uma educação 
cidadão efetiva?  Quais os caminhos para atingirmos jovens neste processo? 

 Logo o problema estipulado como impulso inicial deste trabalho (e se 
fosse com você?) se torna algo distante daquilo se não for dialetizado. 
Debatido em suas conclusões e fontes. 

Sobre a visualidade e a cultura que a sustenta, formando verdadeiros 
campos culturais e estéticos, tomamos as reflexões de Pierre Bourdieu 
(2007) na primeira parte do livro “A Distinção: crítica social do julgamento”. 
Nela, o autor atenta para o objeto de arte. De acordo com sua análise a arte 
deve ser entendida a partir das práticas de consumo dos bens culturais que 
a estruturam enquanto um campo. Destaca-se nesta proposição de análise 
o fato do centro de reflexão concentrar-se não na produção destes bens de 
consumo, mas para a produção de seus consumidores. É o olhar para as 
condições em que são produzidos os consumidores desses bens e 
consequentemente os seus respectivos gostos que são o foco das discussões 
de Bourdieu. 

Bourdieu ao remeter-se a formação dos indivíduos, remete-se ao 
papel da Educação nesse processo, a Educação no sentido da instituição 
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escolar, visto que para o autor, está nas ferramentas de estímulos cognitivos 
viabilizados pelos mecanismos escolares os códigos que possibilitam que um 
indivíduo passe de uma camada primária de conhecimento para uma 
secundária, ou seja, para que saia de um estado de entendimento massivo e 
superficial rumo a um estágio de entendimento do significado do problema 
que o bem cultural lhe apresenta. 

Nesse estágio secundário, que o autor considera ser o papel intrínseco 
da formação escolar, o indivíduo se constituirá “(...) superando as 
propriedades sensíveis, apreendem as características propriamente 
estilísticas da obra. (...) pressupõe um ato de conhecimento, uma operação 
de decifração e decodificação, que implica o acionamento de um patrimônio 
cognitivo e de uma competência cultural” (BOURDIEU, 2007, p. 10). A Arte e 
seu ensino têm uma função social, e a sua abordagem dentro das instituições 
escolares são determinantes na formação do gosto e do saber estético dos 
indivíduos. 

Visto assim, ao trabalharmos a educação estética a partir de temas 
geradores, retomamos, a proposta de Hernández (2000) no tocante a 
aproximação do objeto de ensino e seus temas, à realidade concreto-
significativa do aluno. De acordo com o autor, a escola cumpre o seu papel 
na formação crítica do aluno quando se propõe a estabelecer diálogos com 
a cultura que os cerca, auxiliando-os a interpreta-la, a partir dos diferentes 
pontos de vista, favorecendo ao aluno, tomadas de consciência sobre si 
mesmo e sobre o mundo de que fazem parte. Para o autor, a cultura visual 
é diferente da cultura verbal ou da textual.  

 
Daí, a necessidade de não perdemos de vista que as práticas 
educativas respondem a movimentos sociais e culturais que vão 
além dos muros da escola, que as práticas do ensino de arte (...) 
constituem reflexos da problemática na sociedade, na arte, na 
educação. Mas esses reflexos não respondem a uma relação de 
causa-efeito, mas articulam-se em interação com as maneiras de 
olhar e de olhar-se (e de olhar-nos) em cada época. (HERNÁNDEZ, 
2000, p. 34) 

 

Neste ponto Hernández aproxima-se do problema de Bourdieu (2007) 
sobre a formação do público consumidor de Arte, percebe-se que a primeira 
falha dentro do sistema educacional é o modo mecânico de como problemas 
amplos são transmitidos, ora como dados de um período (arte do século XX; 
segunda metade; arte contemporânea; arte brasileira), ora apenas como 
mera ilustração de uma determinada tendência artística (novo realismo; 
Kitsch; arte conceitual). 
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Visto assim, quanto mais primária for a matriz cultural que envolve o 
indivíduo em seu contexto sociocultural, menor será a possibilidade de 
transcender ao estágio secundário de relacionamento com os signos 
culturais, e isso, transcende à arte. Essa perspectiva pessimista encontra 
forte amparo na popularização dos gostos massificados e reproduzidos pelo 
próprio sistema de ensino. 

 O impasse a partir dessa observação, é que a educação escolar se dá 
de forma desequilibrada, e que os elementos culturais se dão por um 
sistema de transmissão que indiretamente se adapta ao nível cultural 
herdado dos indivíduos dentro de seu núcleo social e cultural, não 
contribuindo em nada para a construção de um sujeito social ativo. Em 
relação ao ensino de Arte Ferraz e Fusari (2010) são extremamente rígidas 
quanto a necessidade de suprimir esta distância entre a prática de ensino e 
os códigos aprendidos: 
 

É importante que os cursos de Arte sejam pensados também pelos 
caminhos de uma educação estética, a qual deverá articular-se com 
esse “fazer”, partindo do contexto da percepção, do uso, 
conhecimento, a apreciação e crítica artística. A educação estética 
irá contribuir para a ampliação das habilidades já existentes, 
estabelecendo no processo educacional a ponte entre o fazer e o 
refletir (pensar). A inclusão da educação estética nos cursos de Arte 
não é recente, ainda que no Brasil pouco se tenha trabalhado com 
ela. O que observamos em nossas escolas são atividades nas quais 
estão subentendidas algumas noções de apreciação artística. 
Entretanto, não existe, na maioria dessas escolas, um trabalho ativo 
que mobilize reflexões de ordem analítica, comparativa, histórica e 
crítica das coisas percebidas, como deveria ocorrer numa proposta 
de educação estética. Na verdade o que se nota é a inexistência de 
um programa específico dessa ordem, que a nosso ver 
complementa significamente a estrutura de um curso de Arte. 
(FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 57) 

 

Nessa proposta reprodutivista da transmissão de saberes, a 
aprendizagem é substituída por sua parte complementar: o ensino. Ou seja, 
neste modelo de formação educacional, apenas transmite-se o conteúdo, 
não se dedica a refletir sobre suas problematizações. Neste sentido, explorar 
a processualidade da composição narrativa a partir de temas 
problematizados e debatidos pelos próprios alunos implica em uma 
reestruturação na percepção do se ensinar Arte desde da construção de seu 
vocabulário especifico à problematização dos temas suscitados pelo próprio 
processo. É a partir dessa consciência que se pretende construir uma prática 
educacional em uma perspectiva problematizadora. É desta 
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problematização entre conceito, contexto e o fazer em Arte que se pretende 
a formação da consciência estética, pautada em uma constante mediação do 
olhar que se propõe a pensar dentro de uma linguagem visual e os códigos 
da Disciplina. Este pensar plasticamente aquilo que se classifica como 
imagem é resultante de um trabalho dividido em três etapas claras de 
construção de conhecimento: 

• A apresentação da linguagem, seus pressupostos técnicos e a sua 
relação com a história da arte (esta corresponde a um processo de 
familiarização e exemplificação da linguagem) 

• A fruição da imagem e suas possibilidades interpretativas; 
• A produção plástica como ação e sua processualidade; 
 
Construindo temas 
 

Toda a proposição de trabalho é atravessada pela ação coletiva. 
Durante todas as aulas a proposição dos temas e os debates nortearam o 
trabalho dos grupos. Como se tratava da proposição do ensino de uma 
linguagem. O primeiro momento de encontro com os alunos, voltou-se para 
a apresentação da mesma. Foram apresentados exemplos de criação de 
narrativas baseadas no formato sequencial de quadrinhos e esboços 
(storyboad) com a presença de um roteiro. 

O que é uma fotonovela4? Como essa linguagem se estrutura? 
 

 
Figura 4 

                                         
4 As fotonovelas surgiram na Itália, na década de 1940. No Brasil, elas foram produzidas de 
1949 até 1980. A maioria das publicações eram obras italianas adaptadas para o público 
brasileiro. Elas eram acompanhadas com grande interesse pelo público, mas, à medida que 
a televisão ia se destacando, a fotonovela foi perdendo espaço até desaparecer. 
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Momento de ação expositiva sobre a linguagem da fotonovela. Nesta passagem introdutória 
a fotonovela e suas conexões literárias, visuais e estruturas formais foram apresentadas aos 

alunos. 
Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019. 

 
Ainda em uma abordagem ampla foi apresentado aos alunos poema 

Intertexto, de Bertolt Brecht (1898-1956). A leitura coletiva do poema, 
estrategicamente estimulou os alunos a segunda etapa da proposta da aula. 
Gerando um debate sobre o teor do poema. Como forma de imersão ao 
tema, trouxemos as situações apresentadas por Brecht a temas 
contemporâneos. Criamos situações que geraram nos alunos o desconforto 
necessário a expor-se em debates. Revelando suas compreensões do tema 
do poema. Foram questionados sobre as situações de opressão e violência 
presentes no texto. Procuramos incomoda-los diante da passividade e 
indiferença do protagonista do poema. Questionamos os alunos quanto ao 
entendimento do poema. Muitos responderam que o personagem principal 
era indiferente, não ligava para nada, e alguns citaram a questão do 
preconceito. 

A partir disso, colocamos ao alunos: E se fosse com você?  
Ao cruzarem o teor do texto com suas experiências, ora como 

protagonistas da ação, ora como testemunhas, estabeleceram relações 
sobre o tema intolerância. A partir disso, propusemos uma narrativa visual 
centrada na estrutura do poema. Dentro do tema intolerância, 
apresentamos alguns tipos específicos de preconceitos: 

Preconceito racial; 
Preconceito quanto à classe social; 
Preconceito quanto à orientação sexual; 
Preconceito quanto à nacionalidade; 
Preconceito contra deficiências; 
Preconceito contra/entre religiões. 
Preconceito linguístico; 
Preconceito quanto ao gênero; 
Preconceito com pessoas fora do padrão de beleza; 
Recortamos temas que dialogam de forma efetiva com as culturas 

juvenis. Estimulamo-los a debaterem esses temas procurando verificar nos 
grupos os espaços de diálogos possíveis. A partir disso, passaram criar 
situações a partir desses exemplos.  

Em seguida apresentamos a eles um pequeno roteiro chave com um 
personagem principal. Com o tema definido (intolerância), e o roteiro partia 
de um indivíduo passante, que vagava pela cidade, e enquanto passava 
aconteciam diversas situações de intolerância, este personagem era 
indiferente, mas no fim sofria com uma ação intolerante também.  A partir 
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desta história propomos aos alunos que escolhessem uma intolerância e 
criassem uma situação/ação. A fotonovela então seria construída com a 
junção das histórias e intolerância que cada grupo de aluno escolheria, e o 
personagem principal e indiferente passaria por cada uma delas. 

Em pequenos grupos coordenados por professores em formação, 
criaram roteiros das mais variadas situações que se mesclavam a aspectos 
que seriam empregados a linguagem: ação, fala, enquadramento, 
personagens, espaço, expressões corporais e gestuais5.  
 

 
Figura 5 

Depois da exposição de slides, os alunos se dividiram em grupos e começaram a criar o 
storyboard. Os grupos variaram de número de alunos, alguns possuíam mais de 4 e alguns apenas 
2. Essa configuração revela a afinidade e compreensão do significado de “grupo” para cada aluno. 

Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019. 

 

Uma das características deste tipo de produção que permitem ao 
aluno essa liberdade de posicionamento crítico diante do processo, fez com 
que alguns grupos tivessem dificuldades na escolha dos temas, muitos 

                                         
5 Trouxemos exemplos cinematográficos de ângulos e enquadramentos, posições do corpo 
dentro do espaço e suas intenções. Posteriormente, apresentamos exemplos de layout na 
história em quadrinhos, evidenciando as variações de diálogos gráficos(balões de fala).   



 

256 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

escolheram temas semelhantes, trocaram muitas vezes mas no fim 
conseguiram entrar em acordo6.  
 

Tabela 1 - Grupos / temas 
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

Composto por 5 
alunos 

Composto por 3 
alunos 

Composto por 2 
alunos 

Composto por 2 
alunos 

O grupo escolheu o 
preconceito quanto 
a classe social, mas 
esse tema já estava 
sendo abordado 
pelo terceiro grupo, 
por conta desse 
impasse tiveram 
que mudar. A 
princípio 
escolheram 3 temas 
para desenvolver a 
história, orientação 
sexual, deficiência e 
padrão de beleza. 
Depois de 
conversarem 
decidiram por 
apenas um tema. 
Optaram pelo 
preconceito em 
relação a orientação 
sexual. 
 

Escolheram o tema 
intolerância 
religiosa. A história 
sofreu alterações 
durante o processo 
criativo. No início o 
grupo teve 
dificuldade para 
entender a proposta 
do personagem 
passante, depois de 
algumas explicações 
conseguiram 
desenvolver e 
escolher um tema. 

Desenvolveram a 
história a partir de 
uma personagem 
que sofria com o 
preconceito de 
classe social. 

O grupo 4 
desenvolveu seu 
storyboard a partir 
de um personagem 
que tem depressão. 
Os meninos 
demoraram para 
começar a 
desenvolver a 
história. Atentaram-
se as cenas do 
personagem 
solitário e isolado 
nos ambiente. 
Aparentemente eles 
já teriam conhecido 
algum colega ou 
vivenciado a 
depressão. 

Os personagens da 
história era 2 
mulheres, elas 
sofriam lesbofobia 
de um homem 
heterossexual, 
eram agredidas por 
estarem se 
relacionando. 

Desenharam os 
personagens 
diversas vezes, com 
variados ângulos e 
enquadramentos. A 
história do grupo 
passou por várias 
mudanças, uma das 
histórias era sobre 
uma vizinha que 
falava mal de uma 
pessoa, outra 

Esta personagem 
passava por 
dificuldade no 
colégio, sentia 
vergonha e era 
agredida 
verbalmente por 
outros colegas. A 
personagem 
principal da história 
sofre Bullying por 
que se veste mal, 

O personagem vivia 
em flashbacks de 
acontecimentos que 
o deixava triste. 

                                         
6 Eles fizeram os esboços em folhas sulfites e com lápis grafite (fácil para apagar e fazer 
qualquer alteração), muito se atentavam aos detalhes, mesmo cientes que aquele papel era 
apenas um esboço. Alguns alunos se atentavam mais a história outros as imagens 
(desenhos). 
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história se passava 
no pátio da escola, 
onde uma pessoa 
olha para um aluno 
negro e conclui q ele 
é "do candomblé". 
Muitas situações e 
personagens são 
familiares aos 
alunos, um membro 
do grupo disse 
“Minha mãe é igual”, 
fazendo referência a 
um personagem 
preconceituoso.   

conversa com a 
pedagoga do 
colégio, mas ela não 
faz nada a respeito, 
dizendo que a 
situação é coisa de 
criança e não tinha 
importância. A 
história acaba com o 
suicídio da garota. 

Compondo a cena 
 

A composição das cenas seguiram as orientações desenvolvidas pelos 
alunos em seus storyboards. Exploramos na atividade os espaços do colégio. 
Tomando como referência que a aprendizagem ocorre em um processo de 
ocupação, afetividade e identidade com o meio em ocorre. Os registros 
foram eitos com os aparelhos celulares dos próprios alunos. Cada grupo 
organizou-se e explorou um ponto diferente do colégio.  

 

 
Figura 6 
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Sequência de fotografias realizadas para a composição do trecho que aborda o racismo. 
Observe que na composição da página fica evidenciada a preocupação com os planos 

fotográficos, que são apresentados em três níveis. 
Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019. 

 

As cenas com seus enquadramentos e planos definindo as posições 
dos personagens foram pré-elaboradas nos storyboards, entretanto, a 
dinamicidade na produção deste materiais viabilizaram mudanças de 
composição no processo. 

As fotografias foram registradas por vários alunos, em aparelhos 
celulares diferentes.  Os professores em formação e os estudantes 
discutiram sobre ângulos e posições durante todo o processo, criando 
soluções coletivas. Cada grupo escolheu um cenário que permitisse que a 
cena acontecesse da maneira que projetaram no storyboard. 
 

Convertendo as cenas em uma narrativa única  
A composição de um trabalho visual, quando pensado em sua 

totalidade, demanda de ação participava e interativa em todas as suas 
etapas. A última etapa da composição da fotonovela, iniciou assim que foram 
concluídas as fotografias, no processo de transferência de imagens. Ao 
transferi-las todos puderam visualizar e opinar sobre os resultados das 
imagens. 

Até a o dia da edição, foram três semanas de trabalho, com três 
encontros de duas horas aulas.  Vencidas todas as etapas preparatórias o 
trabalho se encaminhou para sua fase final, a edição dos balões e layouts 
nos quadros. Assim com a montagem das páginas. 
 

 
Figura 7 
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O roteiro tinha como tema a homofobia (especificamente a lesbofobia). 
Eles fotografaram a cena perto da cantina, próximo à praça central do 

colégio. O ângulo escolhido partia da diagonal, capturando a posição do 
personagem passante (principal) de costas, observando os coadjuvantes 

realizarem as ações. 
Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019 

 

Ao inserir esses elementos gráficos nas imagens, os alunos iniciaram 
um conhecimento estético dentro daquilo que Will Einser (2008, p.10) 
denomina de Narrativa Gráfica. Uma forma de descrição genérica de 
qualquer narração que usa imagens para transmitir ideias. 
 

 
Figura 8 

O roteiro tinha como tema as questões do padrão de beleza. Escolheram criar a cena nas 
mesinhas da praça do colégio. As fotos foram registradas na diagonal, capturando a 

personagem principal em primeiro plano e os demais personagens em segundo plano. Ao 
fundo o passante. 

Fonte: PIBID-Artes Visuais/UEL. 2019 
 

Assim como nas histórias em quadrinhos, as fotonovelas utilizam a 
fórmula imagem+texto. Processo de leitura deste tipo de linguagem se torna 
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uma extensão do texto e vice-versa. A presença deste tipo de linguagem no 
meio cultural do aluno, faz com que a curiosidade sobre os diversos tipos de 
textos se manifestem.  

A arte sequencial, encontrada tanto nas fotonovelas quanto nas 
histórias em quadrinhos está presente em uma das etapas que antecedem 
o filme, a propaganda, o videoclipe. Isso quer dizer que ao explorarmos como 
prática pedagógica essa linguagem, estamos explorando possiblidades de 
textos integrados ao universo cultural do próprio aluno, estabelecendo uma 
lógica narrativa, ou melhor, uma reeducação da lógica textual, ao incorporar 
ao texto, os planos e ângulos de uma imagem, o tempo e a duração desta 
narrativa, assim como as texturas e formas. Deste modo fechamos com a 
colocação de Fernando Hernández (2007, p. 22) sobre essas práticas visuais. 
De acordo com o autor a cultura visual se configura por práticas e 
intepretações críticas do que é visto, produzido e construído nas artes, na 
mídia e na vida cotidiana. Deste modo, podemos apontar que essa 
integração de linguagens viabiliza ao aluno um aprofundamento sobre o 
meio comunicacional no qual se insere. 
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Cultura Visual e reeducação do olhar: a leitura de imagens 
como fonte de reflexão sobre as relações de consumo 

 
 

Marilu Martens OLIVEIRA (UTFPR)  
Sirlene Felisberto RODRIGUES (UTFPR)  

 
Resumo: Este trabalho tem como objeto focar a produção de alunos de 
oitavos anos do Ensino Fundamental, a partir de estudo interdisciplinar dos 
conceitos de Indústria Cultural, Cultura Visual, consumo consciente e Arte 
Contemporânea. É calcado na análise de obras do artista plástico brasileiro 
Vik Muniz, com uma reflexão sobre sustentabilidade e preservação 
ambiental. Metodologicamente (pesquisa de campo e bibliográfica), buscou-
se analisar a produção artística de Muniz, além do estudo de textos teóricos, 
trechos de filmes, propagandas e documentários em vídeo para a definição 
geral de Indústria Cultural que embasaram também a produção dos alunos. 
De acordo com Hernández (2000), a cultura visual é composta além da 
produção artística, de todas as imagens que compõem o cenário 
contemporâneo. Assim, os resultados obtidos demonstram que é possível 
concordar com o referido autor quando afirma que os estudos sobre a 
Cultura Visual na educação escolar contribuem para a descoberta de valores 
éticos, sociais e políticos, propiciando uma visão mais íntegra e crítica da 
realidade. 
Palavras-chaves: Cultura Visual, Educação Ambiental, Arte Educação. 

 
 

A imagem como objeto de estudo e reflexão 
 
Este trabalho sistematiza experiências na docência em arte para 

alunos de oitavo ano, do Colégio Estadual Adélia Dionísia Barbosa, com a 
duração de dois bimestres, incluindo atividades teóricas e práticas 
envolvendo o estudo da cultura visual e de obras de arte que a discutem em 
seus discursos visuais. Objetivou-se verificar até que ponto a reflexão sobre 
o que o educador espanhol Fernando Hernández (2000) chamou de Cultura 
Visual poderia resultar em uma compreensão maior por parte dos 
estudantes a respeito dos conceitos de Indústria Cultural, consumo e 
degradação do meio ambiente, bem como da arte como fator de crítica e 
transformação social. 

As Diretrizes Curriculares Estaduais da disciplina de Arte orientam que 
no oitavo ano do Ensino Fundamental sejam trabalhados conteúdos como a 
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Indústria Cultural e o significado da Arte na sociedade, abordando a mídia e 
os recursos tecnológicos na arte, os meios de comunicação e sua função 
social e ideológica de veiculação e consumo. (PARANÁ, 2006, p. 90-92). 

Destaque-se que a cultura visual, a qual pode ser chamada de campo 
de estudo, é composta além da produção artística, de todas as imagens que 
compõem o cenário contemporâneo: publicidade, objetos de uso cotidiano, 
moda, arquitetura, videoclipes. E para Hernández (2000), ler interpretar e 
preencher de sentido as imagens pelas quais se é bombardeado no cotidiano 
seria uma forma de adquirir um conhecimento mais profundo sobre a 
realidade circundante, criando ferramentas para que o aluno seja leitor, 
intérprete e crítico das imagens em seu cotidiano. 

O autor tem entre seus temas a reflexão sobre as relações com a 
cultura visual e até que ponto elas produzem olhares sobre o mundo, sobre 
nós próprios e sobre os outros, e como, no contexto educacional, essas 
questões podem ser problematizadas e contempladas em projetos de 
trabalho e de investigação. Para ele, a cultura visual está intimamente ligada 
à existência humana, nela convergindo valores religiosos, éticos, sociais e 
políticos, mantendo conexões inegáveis com o processo histórico. Ela resulta 
da própria práxis da relação humana com o meio. Desta forma, a produção 
artística pode ser considerada como uma “exteriorização da existência”, uma 
forma de ação que pode determinar a maneira de sentir e pensar o mundo, 
uma solicitação capaz de propiciar uma descoberta de valores mais 
humanos, na construção de uma sociedade mais empática e ao mesmo 
tempo crítica das comunicações contemporâneas.  

A Educação Ambiental, como área do conhecimento, busca o equilíbrio 
entre a vida humana e o ambiente. Seu objetivo é possibilitar a 
conscientização do indivíduo em relação às formas de qualidade de vida que 
levem em conta o respeito ao ambiente natural, que se dá a partir do 
conhecimento dos seus recursos, dos aspectos gerais da fauna e da flora, e 
especificidades de cada região. Segundo Reigota (1998, p. 12), seu maior 
objetivo é a criação de uma nova mentalidade sobre os modos de usufruir 
os recursos oferecidos pela natureza, para a criação de um outro 
comportamento, onde a participação é comunitária e não individualista. 

No contexto da Arte Contemporânea, é possível identificar uma série 
de artistas que, de uma forma ou de outra, envolveram a questão ambiental 
em suas obras. Dessa forma, Vik Muniz foi escolhido entre eles por 
apresentar um trabalho que envolve tanto imagens exaustivamente 
repetidas pela mídia, sejam de obras de arte ou de pessoas, quanto por 
trabalhar, no caso dos trabalhos escolhidos para serem analisados neste 
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projeto, diretamente com a questão do consumo e do descarte de materiais 
nas grandes cidades. 

Nas décadas de 60 e 70, do século XX, época que coincide com o 
surgimento da chamada “arte contemporânea”, os ecologistas eram 
considerados pessoas "sonhadoras" e "utopistas". Suas ideias eram vistas 
como "empecilhos" ao desenvolvimento econômico, uma vez que faziam 
sérias críticas ao consumismo e à exploração abusiva dos recursos naturais 
do planeta. São desta época, vertentes como Land Art, Enviroment Art, Earth 
Art e outras, que, buscando uma nova lógica que compreendesse as relações 
humanas e ambientais de maneira mais crítica, sensível e autêntica, frente 
aos padrões sociais vigentes, utilizaram-se de variadas linguagens em busca 
de uma retomada da relação primordial do ser humano com o meio 
ambiente e a retomada relacional com seus elementos e seres, em alguns 
casos resgatando ou buscando preservar culturas ancestrais (ARCHER,2001, 
p. 61). 

Desde essa época até os tempos atuais, foi possível observar o 
adensamento da discussão sobre a Ecologia nas práticas contemporâneas 
das artes visuais. O tema foi incorporado à poética de artistas nos Estados 
Unidos da América do Norte e na Europa: Joseph Beuys, Robert Smithson, 
Nancy Holt, Walter de Maria, Gordon Matta Clark, Betty Beaumont, Agnes 
Denes, Richard Long, Hamish Fulton e Andy Goldsworthy.  

No Brasil, podemos destacar Fernando Meireles, Franz Krajcberg, 
Helio Oiticica, Lygia Clark, Cildo Meireles e Paulo Bruscky. Esses artistas 
atuando nas mais diversas e novas linguagens - performances, intervenções, 
ações diretas, happenings, instalações e toda sorte das experimentações 
multimídias - passam a discutir as relações do ser humano com seu espaço 
circundante, sua sensibilidade e o meio ambiente. (ARCHER, 2001, p.102). 

No entanto, vale ressaltar que embora as obras de Vik Muniz tenham 
sido escolhidas pelo uso de materiais recicláveis, reduzir a participação da 
disciplina de arte ou de qualquer outra ao mero uso da sucata seria 
subestimar o papel da educação neste processo de conscientização. 

Ampliando a questão para além do uso de materiais reciclados em 
aulas de arte, talvez seja mais coerente tomar como referência a perspectiva 
de ensino da arte conjugada à ideia de trasndisciplinaridade por meio da 
compreensão da cultura visual e suas consequências na formação dos 
padrões de usos sociais dos recursos naturais. Trabalha-se com a 
possibilidade metodológica de que, por meio do estudo da chamada “arte 
contemporânea” como um constante processo de ressignificação das 
relações entre o ser humano o espaço e suas múltiplas relações, seja possível 
a criação de novas posturas de preservação ambiental frente à concepção 
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cultural ainda vigente do consumismo, da anulação dos sentidos, da 
descartabilidade das relações do ser humano com tudo o que o cerca. 

Nesse contexto, a educação institucional, escolar, será um espaço 
privilegiado para a implementação de atividades que propiciem essa 
reflexão. Durante todo o trajeto escolar é possível que, com ações orientadas 
a uma re-educação das formas de se relacionar com o mundo, os alunos 
desenvolvam atitudes concretas de comprometimento pessoal com a 
proteção ambiental (VASCONCELLOS, 1997, p. 40). 

 

Arte, consumo e reflexão: abordagens metodológicas 
 
No encaminhamento metodológico das ações pedagógicas realizadas, 

inicialmente os alunos estudaram textos teóricos e viram trechos de filmes, 
propagandas e documentários em vídeo que apresentavam a definição geral 
de Indústria Cultural. Foram estimuladas produções de texto e desenhos 
onde relatavam suas reflexões sobre o quanto a Indústria Cultural faz parte 
de seus cotidianos, influenciando gostos, consumo e costumes. 

          Como contextualização do trabalho, foram exibidos aos alunos 
dois documentários: Super size-me, 2004, de Morgan Spurlok, com enfoque 
na forma como a empresa alimentícia Mc Donalds se utilizou dos mecanismos 
da comunicação em massa para promover sua marca e levá-la à 
popularização mundial e os limites éticos de suas ações publicitárias, e A 
última hora, 2007, de Nadia Conners, Leila Conners Petersen, com enfoque 
nas consequências  das ações humanas na exploração desenfreada de 
recursos naturais. Foram também exibidos alguns comerciais de TV, de 
diversas épocas. 

Considerando o pensamento de Hernández (2000), sobre a cultura 
visual e sua influência sobre a sociedade, seria coerente questionar os limites 
da responsabilidade de uma cultura excessivamente visual na formação da 
atual situação de depredação do planeta, em um mundo em que até as 
imagens se tornam efêmeros bens de consumo “descartáveis”. 
Consequentemente também seria possível concordar com o educador 
quando afirma que uma reeducação pelas imagens e pela sensibilidade 
artística pode reverberar em uma reeducação dos usos dos recursos 
naturais. Ou em paráfrase ao próprio educador espanhol: o potencial 
narrativo das imagens visuais e sua exploração negativa pela mídia 
contemporânea são elementos que justificam a prioridade de formação de 
indivíduos capazes de decodificarem os códigos da nova pragmática da 
imagem virtual. A manipulação de grande parte da opinião pública torna 
necessário mobilizar todos os meios formativos que possam contribuir para 
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o crescimento do desejo criativo, o desenvolvimento do senso crítico e o 
discernimento cultural do indivíduo (HERNÁNDEZ, 2000, p. 39). 

Para o autor, a atividade vinculada ao conhecimento artístico estimula, 
além da habilidade manual, os sentidos, a mente, a identidade em relação às 
capacidades de discernir, valorizar, interpretar, compreender, representar e 
imaginar.  

Ao discorrer sobre educação formal, Hernández (2000) afirma que as 
práticas educativas ultrapassam os muros da escola e são práticas sociais. 
Assim, é possível entender que a Arte-Educação deve ser objetivada na sua 
potencialidade educativa, tendo como meta o que ele chamou de 
“compreensão da cultura visual”. 

A partir da contextualização com os documentários, foi proposto aos 
alunos que produzissem pequenas sketchs teatrais (cenas teatrais curtas) 
utilizando o formato de propaganda para promover produtos imaginários de 
criação própria que apresentassem como função alguma solução 
relacionada à questão da sustentabilidade. Como subtemas, foram 
propostos, por exemplo: preservação da água; consumo consciente; respeito 
à vida (plantas e animais).  

Ficou também definido que os alunos poderiam enveredar por outros 
subtemas do assunto que considerassem relevantes. Foi estipulado que cada 
apresentação, como as propagandas do espaço publicitário, deveriam ter um 
tempo limite, que, no caso, seria de um minuto. A criação dos “produtos” 
deveria ainda levar em conta o uso de materiais recicláveis e/ou de baixo 
custo/impacto ambiental, pois não haveria sentido discutir a questão da 
preservação ambiental sem pensar em que tipo de materiais utilizar no 
trabalho e até mesmo no destino que esses teriam depois do trabalho 
apresentado. 

Além das sketchs teatrais sobre seus produtos, os alunos deveriam 
ainda criar a “embalagem” do produto, utilizando a linguagem publicitária, 
cores, logomarcas, criando nome e possíveis vantagens que seu produto 
traria para se tornar atraente ao “consumidor”. 

Houve ainda a possibilidade dos grupos de alunos gravarem suas 
esquetes em vídeo, utilizando câmeras de celular ou outros recursos, em vez 
de apresentá-las presencialmente, posto que as escolas estaduais possuem 
o recurso da TV Pendrive. Isso proporcionou envolvimento maior dos alunos 
com a produção em vídeo, alguns aplicando recursos como cromaqui 
(colocar uma imagem no fundo do vídeo, utilizando fundo neutro), fade in, 
fade out, a partir de pesquisas na internet e de experiências autodidáticas em 
programas comuns para edição de vídeo, como Windows Movie Maker. 
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As propagandas em forma de vídeo e curtas cenas teatrais foram 
apresentadas pelos alunos, de maneira bastante descontraída, que 
receberam algumas orientações gerais sobre a produção do vídeo, posturas 
corporais e vocais para apresentação em público.   

Ressalta-se que a maioria das soluções imaginárias para problemas 
ambientais não se configuram soluções tecnologicamente viáveis ou 
realistas. O desafio para os alunos seria utilizar a criatividade para resolver o 
problema proposto sem qualquer compromisso com a viabilidade do 
invento, estabelecendo relações não usuais entre os problemas ambientais 
e o reaproveitamento de objetos descartados do uso cotidiano. 

Uma segunda proposta foi lançada aos alunos, passando da 
linguagem publicitária para a artística. Inicialmente foi proposta produção de 
texto e desenhos com uma reflexão sobre o uso criativo da sucata na arte. 

Ainda foi apresentado aos alunos o trabalho de Vik Muniz, com a 
leitura de algumas imagens estáticas. Nas aulas seguintes, foi exibido o 
documentário Lixo extraordinário, o qual evidencia as etapas do processo 
criativo do artista que trabalha com temas ligados à memória, à percepção, 
a imagens repetidas exaustivamente na história da arte e nos meios de 
comunicação.Trata-se, pois, de uma mistura entre o grandioso e o comum, o 
cotidiano transitando entre a cultura de massa e a cultura erudita, quando 
transforma imagens de obras de arte, fotos célebres e outras citações, dando 
a elas um caráter que poderia ser chamado de “simples” ou “banal”. O artista 
já usou em seus trabalhos materiais não considerados nobres como algodão, 
chocolate, açúcar, arame, terra, barbante, especiarias, gel, mel, poeira e 
sucata. Essa é apenas uma das facetas do trabalho do artista. 

O documentário que foi trabalhado com os alunos surgiu da série 
imagens do lixo produzida por Vik Muniz com sucata recolhida a partir da sua 
convivência com os trabalhadores do aterro sanitário do Jardim Gramacho, 
no Rio de Janeiro. Durante o processo, Muniz conviveu com esses 
trabalhadores, fotografando-os e se inspirando em suas histórias para re-
visitar clássicos da história da arte a partir delas. O trabalho é constituído de 
imagens gigantescas, projetadas em uma superfície com as dimensões 
próximas de uma piscina olímpica, desenhada, contornada e texturizada pela 
sucata selecionada em Gramacho, com a ajuda dos personagens do aterro 
que se tornaram seus assistentes e, ao mesmo tempo, modelos. A parte final 
do processo seria transformar em fotografia e registrar a imagem, que, 
transitória, seria desfeita. Os estudantes gostaram muito das manobras 
técnicas utilizadas por Muniz em seu trabalho e também se envolveram com 
as histórias dos habitantes do aterro sanitário de Gramacho apresentadas 
no documentário. 
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Foi proposto aos alunos que produzissem, então, imagens utilizando 
processo criativo próximo ao que tinham visto no documentário sobre Vik 
Muniz: produzir imagens com materiais reaproveitados do descarte 
cotidiano e fotografá-las. O trabalho final seria apresentado em forma de 
foto. Foi explicado aos alunos que, embora estivessem utilizando as leituras 
do trabalho do artista como ponto de partida, não deveriam tentar “imitar” 
sua maneira de operar as obras, visto que em termos técnicos e estruturais, 
os recursos disponíveis pelo artista eram outros. O desafio seria ter a 
inspiração nos processos criativos do artista, mas trabalhar dentro das 
possibilidades reais disponíveis. 

Tendo em vista o grande interesse que a produção de vídeos 
despertou nos alunos no trabalho anterior, foi proposto que quem 
desejasse, poderia fazer um Make in off da produção de sua imagem 
fotográfica, retratando, assim como aparece em Lixo Extraordinário, o 
documentário sobre Vik Muniz, as etapas do processo criativo antes do 
surgimento da imagem final.        

No dia da apresentação, como já era esperado, muitos alunos 
trouxeram além das fotografias produzidas com a sucata, produções em 
vídeo com as etapas do processo criativo. Foi bastante proveitoso, neste 
ponto, o ganho em relação ao interesse espontâneo quanto à produção em 
vídeo e também em relação ao entendimento do que é em si o processo 
criativo. Assim puderam compreender o trabalho de Vik Muniz a partir do 
seu modus operandi, pois só passaram a valorizar e gostar do trabalho do 
artista quando conheceram como ele construía suas imagens de grandes 
dimensões e o material que utilizava.                         

Pode-se dizer também que foi cumprido o objetivo de levar os 
estudantes a uma reflexão sobre o uso consciente de recursos naturais, seria 
interessante destacar a produção de texto dos alunos em uma prova escrita 
aplicada ao final do segundo bimestre:  

 
Escreva em 10 linhas um texto em que você comente a partir do 
que estudamos no primeiro e segundo bimestre os seguintes 
assuntos: (“Dica”: faça relações entre os assuntos dizendo o que um 
tem a ver com o outro). 
a- Consumo consciente 
b- Sustentabilidade/Propagandas produzidas pelos alunos 
c- Indústria cultural 
d- Arte com materiais recicláveis / Documentário Lixo Extraordinário 
 
                                     Resposta: Temos que saber usar as coisas que 
a natureza nos deu porque estamos usando ela, mas não 
conscientemente e para nós podemos reciclar, fazer do lixo 
combustível, reutilizar o lixo, e também podemos fazer a arte com 
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o lixo como Vik Muniz fez no documentário lixo extraordinário 
fazendo imensas imagens de lixo e sucata que foram para o museu 
para ser exposta (Aluno V. C. 8º ano B). 
                                      Resposta: A arte com materiais recicláveis é 
bem criativa e divertida, as obras ficam muito legais e bem 
parecidas com as fotos reais, parece meio dificil, pois precisa ter 
muitos recursos. Sobre sustentabilidade, eu achei meio legal fazer 
o trabalho , também gostei dos trabalhos dos meus amigos, se os 
produtos realmente existissem, poderiam diminuir muito a 
população do planeta. (Aluna B. G. 8º ano B). 
                                      Resposta:  O consumo consciente baseia-se 
em consumir com responsabilidade, pensar no que vai consumir e 
economizar no consumo, para que num futuro mais a frente 
tenhamos o que consumir. A sustentabilidade tem a ver com o 
consumo consciente porque a sustentabilidade de viver uma vida 
sustentável como por exemplo: a reciclagem o reaproveitamento 
de materiais recicláveis, não usar materiais que possam poluir o 
planeta, etc. A Indústria Cultural está relacionada as propagandas e 
outros veículos de comunicação em massa, que servem para 
vender seus produtos e bens materiais, numa espécie de consumo 
não consciente. Esse documentário explica que tudo tem seu valor 
até mesmo o lixo (como foi demonstrado) que foi transformado em 
arte como nunca visto antes e que também faz parte da criação de 
uma vida sustentável. (Aluno L.C. 8º A). 

 
De acordo com Hernández (2000), levar em conta as novas formas do 

pensamento visual para a sala de aula pode contribuir para reforçar o caráter 
interdisciplinar do conhecimento artístico, visto que a sociedade 
contemporânea, extremamente orientada pelos meios audiovisuais, é 
caoticamente refletida por eles. Sendo assim, fica implícita a necessidade da 
"alfabetização" do aluno para vários níveis de conhecimento, outra proposta 
defendida pelo educador. Segundo o autor, além de decifrar códigos verbais 
pela escrita, o indivíduo contemporâneo precisa estar apto à leitura e 
interpretação de "outros textos" como os visuais, os auditivos, os corporais, 
e aqueles que se utilizam de múltiplas mídias. (HERNÁNDEZ, 2007, p. 24).                                                     
Ressalta-se que o autor apresenta o conceito de múltiplos alfabetismos, que 
está ligado à alfabetização audiovisual, ou seja, à aptidão para “ler” uma 
imagem em movimento e com áudio, tão comum nas mídias que atingem os 
estudantes e todos os cidadãos contemporâneos em seu dia a dia.  Um 
segundo passo, depois da leitura, nesse sentido, seria capacitar o indivíduo 
a também  se expressar pelos meios audiovisuais.  

De acordo com autores como Leff (2006) e Morin (2003), a 
interdisciplinaridade pode ser utilizada como uma ferramenta metodológica 
no tratamento do conhecimento em sua globalidade. Somente ela pode 
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abarcar a complexidade de todas as nuances de uma cadeia de relações, 
como é o caso do conhecimento ambiental. Esses autores concordam em 
dizer que a interdisciplinaridade pode funcionar como crítica à pura 
racionalização do conhecimento, cujo fundamento se sustenta na 
fragmentação e especialização dos saberes.   

Pelo seu próprio caráter abrangente, a compreensão da arte pode 
atuar como mediadora para o enfrentamento de muitos problemas 
da atualidade. Ela não é uma disciplina marginal, muito menos uma 
matéria específica de um campo do conhecimento. A apropriação 
crítica da chamada “cultura visual” pode contribuir para a 
compreensão do ser humano e das transformações do mundo. 
Pode inclusive emancipar o homem para “ler” de maneira mais 
coerente e sensível o mundo que o cerca. (HERNÁNDEZ, 2000. p. 
115). 
 

Esse enfoque educacional projeta-se nos contrastes entre diferentes 
contextos sociais, localizados em momentos históricos específicos, bem 
como na própria contemporaneidade. O objetivo é buscar o 
desenvolvimento de práticas educativas voltadas à “interpretação do 
conteúdo cultural”, na compreensão da sociedade (HERNÁNDEZ, 2000, p. 96). 
Assim, cultura visual é uma rede: 

 
[...] converge uma série de propostas intelectuais em termos de 
práticas culturais relacionadas ao olhar e às maneiras culturais de 
olhar na vida contemporânea, especialmente sobre as práticas que 
favorecem as representações de nosso tempo e levam-nos a 
repensar as narrativas do passado  (HERNÁNDEZ, 2007, p. 22).                                                

 
Em seu livro Catadores de Cultura Visual – Proposta para uma nova narrativa 
educacional, o autor discorre sobre o peso das informações visuais na 
formação do pensamento contemporâneo, demonstrando que as 
representações visuais contribuem para a constituição de maneiras e modos 
de ser e ver o mundo.  Hernández (2000) também denuncia o que poderia 
ser considerado como uma lacuna entre a arte educação escolar e os meios 
da cultura visual popular. Propõe que o professor leve em conta o interesse 
de jovens e crianças pelas novas mídias, especialmente as tecnologias visuais 
que estão inegavelmente cada vez mais presentes em seu cotidiano. Para o 
educador espanhol, uma alternativa para diminuir tal lacuna seria aproximar 
a educação escolar desses meios tecnológicos. Ele defende que o professor 
de artes visuais se aventure por outras linguagens artísticas com as quais os 
alunos têm maior contato que as formas tradicionais de arte (desenho e 
pintura) como: a moda, a fotografia, a publicidade, o design, o cinema, pois 
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cada vez mais se reconhece o poder que esses novos meios têm na formação 
dos jovens e crianças.                                        

Problemas como a relação dos jovens com os novos saberes e com 
a criação de novas expressões de subjetividade (por meio, por 
exemplo, dos espaços da Internet, ou de sua relação com a música 
e as imagens); também com os novos valores estéticos e de relação 
com a realidade (como os que derivam da possibilidade de acesso, 
análise, apropriação, transformação, criação, reprodução de 
imagens, sons, estratégias de apresentação)” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 
36).  
 

A própria ideia de uma educação para as relações com o ambiente e o 
espaço podem justificar a conjugação entre Educação Ambiental e Arte-
Educação como reeducação do olhar e da sensibilidade sobre o mundo 
contemporâneo, sobretudo se essa discussão for levada ao âmbito da arte 
contemporânea, que, desde o seu surgimento, vai ao cerne da questão na 
exploração das relações humanas com o meio e o espaço. 

 

 
Sustentabilidade, imagem e arte: resultados das discussões sobre 

a cultura visual 
 
Seria possível, a partir das conclusões de Hernández, discutir a 

possibilidade da reeducação do olhar como proposta de Educação 
Ambiental, levando as possibilidades da inclusão da Arte-Educação neste 
contexto para além do conhecido reaproveitamento de materiais (sucata), 
ampliando a discussão para o campo singular da arte contemporânea como 
ponto de partida para o conhecimento e a apropriação do que o autor 
Fernando Hernández chamaria de “cultura visual” e emancipando os alunos 
para terem condições críticas sobre o universo do consumo e das 
comunicações na contemporaneidade, entendendo assim a necessidade de 
novas posturas perante o consumismo desenfreado e a cisão entre o homem 
contemporâneo e o meio ambiente. 

Capra (2001) defende a importância da imaginação humana para 
encontrar meios sustentáveis para o desenvolvimento, lembrando que 
muitas invenções imaginadas no passado, consideradas completamente 
utópicas nas épocas de seus idealizadores, tornariam se reais para as outras 
gerações. Porém o sentido do trabalho não foi propriamente este, e sim, 
provocar a reflexão sobre a questão ambiental e buscar a sensibilidade dos 
alunos. 

Assim como Hernández (2000), o autor mencionado identifica a crise 
ecológica vivida na contemporaneidade como uma crise cultural, onde, 
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devido ao longo tempo de uso da razão instrumental, o ser humano perdeu 
o senso de unidade com o meio natural. Para ele, esta crise revela na verdade 
uma cisão do homem com relação ao meio, com o espaço que vive, seus 
sentidos parecem anestesiados, inatingíveis. (CAPRA,2001 p. 34). 

Entre os trabalhos produzidos pelos alunos, surgiram invenções como 
aparelhos para purificar rios poluídos, lentes de contato feitas com material 
reciclável que possibilitariam ao usuário ver além de paredes, um fone de 
ouvido feito com madeira e copinhos descartáveis reaproveitados, um 
produto químico capaz de despoluir qualquer ambiente e outros. 

Embora em sua maioria as invenções dos alunos não apresentem de 
fato possibilidades de serem realizadas na prática, a reflexão despertada 
pelo trabalho trouxe aos alunos novas maneiras de considerar o uso dos 
recursos naturais, o consumo e sua relação com os meios de comunicação, 
a que principalmente os jovens, estão sujeitos diariamente quer tenham 
formação crítica ou não. Alguns alunos fizeram questão de utilizar 
conscientemente os materiais na confecção dos trabalhos, uma aluna por 
exemplo, relatou que buscou soluções para substituir a base de isopor da 
maquete que construiu, pois o isopor seria um material não biodegradável, 
portanto, agressivo ao meio ambiente. 

O que se busca é que o fazer artístico, articulado à Educação 
Ambiental, possa ser considerado pelo aluno como a presentificação de um 
pensamento crítico em relação ao meio ambiente e como forma de ação 
social na medida que propõe questionamentos e reflexões. Neste contexto, 
o estudo da obra de Vik Muniz ou outros artistas ligados à Arte 
Contemporânea que trouxeram entre seus temas a conscientização em 
relação ao meio ambiente, pode contribuir para uma reflexão mais profunda, 
visto que é característica da Arte Contemporânea a fusão entre arte e meios 
de vida. Sendo assim, a questão do meio ambiente para artistas que a 
incluem entre seus temas, mais do que trabalho, é uma espécie de filosofia 
de vida. (ARCHER,2001, p.148). 

A articulação entre a Arte-Educação e a Educação Ambiental, no 
contexto do ensino, pode apresentar-se como um caminho no 
desenvolvimento de práticas educativas sócioambientais mais concretas e 
vívidas. Sob esse enfoque, a arte contemporânea e a arte-educação, tanto 
quanto a educação ambiental visam a promover uma mudança de formas de 
pensar.  
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O Uso da Imagem no Ensino da Bauhaus 
 

 
Liz Marina Rocha Ramos MAYER1; 

Antonio Claret de MIRANDA2. 
 

A partir dos conceitos da arte, no desenvolvimento das escolas e da 
produção de arte, aponta-se como referência a Bauhaus, que, ainda hoje, 
possui influência no ensino da arte, devido ao seu método inovador e sua 
pedagogia que tinham como principal objetivo não excluir as artes 
consideradas como inferiores na sua época. A partir de pesquisas 
bibliográficas, este artigo discutirá a importância da imagem dentro do 
ensino da Bauhaus, assim sendo apresentados seus métodos de ensino, 
alguns de seus mestres mais importantes, que lecionaram na instituição 
transmitindo seu legado, a arquitetura envolvida na Bauhaus - visto que o 
objetivo inicial que percorreu a história da instituição foi o ensino da 
arquitetura como a arte final -, assim como a história desta academia de 
artes. Por fim, será analisado e concluído se o uso da imagem no ensino da 
Bauhaus ainda interfere nos métodos de ensino da arte no século XXI. 
 
Palavras-chaves: Arte, pedagogia, ensino. 
 

Introdução 
Esse estudo parte do princípio do uso da imagem no ensino da 

Bauhaus, sendo esse o tema base dessa pesquisa. A partir disso, nos itens 
que seguem, será discorrido sobre a história da Bauhaus, a pedagogia 
envolvida no ensino da instituição, a arquitetura na escola, bem como sua 
relação com o uso da imagem e, por fim, o uso da imagem no ensino da arte 
no século XXI. 

Com base nos estudos citados, pretende-se analisar as relações entre 
os usos da imagem na Bauhaus com os métodos de ensino da arte no século 
XXI. 

Para que os objetivos sejam alcançados, foi selecionado o método de 
pesquisa de bibliografia exploratória, a qual, segundo Bastos e Keller (1999, 
p.55) “é o exame ou consulta de livros ou documentação escrita que se faz 

                                         
1 Arquiteta e Urbanista pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Curitiba – PR. e-
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2 Mestre em Engenharia Civil pela UFSC – Professor Orientador – Centro Universitário 
Curitiba – UNICURITIBA. Curitiba – PR. email: antoniomiranda.arq@gmail.com. 
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sobre determinado assunto.” A partir das análises bibliográficas, serão 
formadas as considerações finais desse estudo. 

 
História 
De acordo com Droste (2004, p. 10), a Bauhaus surgiu muito antes da 

sua abertura em 1919, tendo início com os efeitos desumanos da 
industrialização percebidos por John Ruskin. Ruskin, segundo Droste (2004, 
p. 10), acreditava que “o ideal seria o modo de trabalho da Idade Média”. As 
ideias de Ruskin foram transferidas por William Morris, aluno do escritor, que 
posteriormente tornou-se líder do movimento Arts and Crafts, “movimento 
estético e social inglês, da segunda metade do século XIX, que defende o 
artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa.” 
(ITAÚ CULTURAL, 2018) Desta maneira, de acordo com Droste (2004, p. 10), a 
Inglaterra tornou-se influência na produção têxtil, fazendo com que outros 
países europeus tentassem reproduzir o sucesso inglês. 

A partir dos anos de 1890, após o governo prussiano enviar Hermann 
Muthesius para “estudar as origens do sucesso inglês” (DROSTE, 2004, p. 10), 
a Alemanha começou a introduzir oficinas nas escolas de artes e ofícios, mas, 
diferentemente das oficinas inglesas, na Alemanha eram defendidos os 
processos de produção mecanizada (DROSTE, 2004, p. 11).  

Assim, de acordo com Droste (2004, p. 12), em 1907 foi criada a 
“Werkbund alemã (Associação de Artes e Ofícios – DWB)”, a mais importante 
escola criada antes da Primeira Guerra Mundial. A Werkbund possuía a 
associação de diversas fábricas alemãs, que também contratavam artistas. 
Walter Gropius associou-se à Werkbund em 1912, após realizar (juntamente 
com Adolf Meyer) “a construção de uma nova fábrica, a Fagus-
Schuhleistenfabrik”. 

Segundo Droste (2004, p. 16), entre 1917 e 1918 (últimos anos da 
Primeira Guerra Mundial), Gropius já via a necessidade de uma revolução no 
âmbito intelectual, sendo que em 1914 ele havia dirigido a Escola de Artes e 
Ofícios - fechada em 1915 - e em 1916 já havia enviado uma nova proposta 
de um curso de arquitetura na Escola Superior de Arte, a qual foi negada pela 
Superintendência da Casa Real. Mesmo após a proposta ser negada, Gropius 
manteve o contato com a Escola. 

Assim, em março de 1919, a Escola Superior de Belas-Artes e Escola de 
Artes e Ofícios se fundiram, criando, então a Staatliches Bauhaus in Weimar, 
em tradução literal, a Estatal Bauhaus de Weimar. E em 12 de abril de 1919, 
Gropius foi nomeado diretor da nova escola (DROSTE, 2004, p. 17). 

Ao estudar a Bauhaus, torna-se necessário organizá-la em fases. A 
primeira foi conhecida como fase expressionista e aconteceu nos dois 
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primeiros anos da Bauhaus na cidade de Weimar e teve como princípio “uma 
preocupação com o indivíduo e a sua integração cósmica” (DROSTE, 2004, p. 
51), ou seja, fazia com que os aprendizes tivessem maior liberdade de criação 
dentro dos ateliês sendo que a Bauhaus possuía pouca (ou quase nenhuma) 
atividade comercial e industrial nessa época. Um dos principais mestres dos 
primeiros anos da Bauhaus, foi Johannes Itten, que possuía uma 
personalidade excêntrica e seguia o movimento madeísta (mais a frente será 
discorrido sobre este importante mestre). 

A segunda fase veio a partir do De Stijl, pelo qual os alunos da Bauhaus 
demonstravam grande interesse e que teve um curso, inicialmente, apartado 
da Bauhaus. O curso de De Stijl era ministrado por Theo van Doesburg e logo 
foi inserido no currículo da escola. Doesburg e Itten possuíam diversos ideais 
conflitantes, entre eles o fato que Itten discordava completamente em 
aceitar encomendas para sustentar a escola, enquanto Doesburg, assim 
como Gropius, acreditava que isto daria maior independência financeira para 
a Bauhaus. Para a segunda fase, segundo Droste (2004, p. 58),  

  
A Bauhaus precisava de criar ‘...formas típicas que simbolizassem o 
mundo exterior’, exigia Gropius em 1922. Pouco depois começou 
com a propaganda incansável de um novo slogan: ‘...arte e técnica, 
uma nova unidade...’ Com isso deu ao trabalho da Bauhaus uma 
divisa totalmente nova, pois em 1919 dizia-se: ‘arte e artesanato – 
uma nova unidade’[..] 
 

Ou seja, o surgimento do De Stijl acabou criando uma nova fase na 
Bauhaus, onde a técnica possuía um maior espaço do que o artesanato na 
escola. 

A segunda fase da Bauhaus perdurou até a mudança da escola de 
Weimar para Dessau, o que ocorreu em 1925. Segundo Droste (2004, p. 113), 
a Bauhaus foi “estrangulada” até a sua morte em Weimar. Isto ocorreu por 
meio das forças políticas na cidade, visto que, em 1924, partidos de direita 
ganharam as eleições e os mesmos viam a Bauhaus e as obras produzidas 
pela Bauhaus como comunistas. Desta maneira, anunciaram que o contrato 
de Gropius duraria apenas até março de 1925 e diminuíram em 50% o 
subsídio dado à escola. Após estes anúncios, os alunos começaram a se 
preocupar com o destino dos seus estudos e os mestres iniciaram a buscar 
novas instituições para lecionar.  

A partir deste acontecimento, diversas cidades começaram a oferecer 
abrigo para a escola, sendo que Dessau era a única que possuía uma 
proposta realmente séria que também englobava a possibilidade de se 
construir um edifício específico para a escola, além de casas para os mestres 
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e uma residência estudantil. No início, os cursos e ateliês foram realizados 
em espaços improvisados, até que 1927 o edifício-sede da Bauhaus abriu as 
portas para os estudantes novamente. 

Gropius dirigiu a Bauhaus até 1928, quando pediu sua demissão para, 
segundo Droste (2004, p. 163), “dedicar mais tempo à arquitectura.” Apesar 
da preocupação dos alunos e docentes, sobre como a Bauhaus sobreviveria 
sem Gropius, o mestre indicou para seu sucessor o professor Hannes Meyer, 
que possuiu a incumbência de resolver diversos problemas que surgiram 
nos primeiros anos da Bauhaus em Dessau. 

Segundo Droste (2004, p. 170), assim que assumiu, Meyer já iniciou 
uma reorganização na escola. Esta organização foi pautada por cinco itens 
principais: o primeiro foi aumentar as horas do ensino básico, com os cursos 
de Klee, Kandinsky e o “Vorkurs” de Albers; o segundo foi a introdução de 
aulas obrigatórias de ciências às sextas-feiras; o terceiro foi a divisão do 
departamento de arquitetura em duas partes – “teoria arquitectônica e 
construção prática” (DROSTE, 2004, p. 171) – e possuía nove semestres, 
sendo que todos os cursos tinham como base o curso de arquitetura; o 
quarto ponto foi a reorganização da base financeira da Bauhaus visando 
maior lucro para a escola e para os estudantes; e o quinto e, para fins deste 
estudo, a principal, foi a abertura da escola para alunos que não possuíam 
tanto talento, visto que até esse momento a Bauhaus abria as portas apenas 
para os alunos excepcionais. 

Este último item foi essencial para promover a arte sem preconceitos, 
fazendo com que o ensino fosse para todos que possuíssem interesse. 
Porém essa mudança também causou um aumento muito grande na 
quantidade de alunos da Bauhaus, o que fez com que Meyer, no semestre 
seguinte, regulasse a quantidade de alunos ingressantes na escola. 

Nos anos em que Gropius dirigiu a escola, ele se preocupou 
nitidamente com manter a escola o mais longe possível das frentes políticas, 
algo que foi realmente muito difícil, visto que a escola era estatal. Esses 
esforços foram praticamente inúteis, visto que a direita do estado da Turíngia 
via a escola como comunista e quando a mesma assumiu o poder em 1924 
forçou a mudança da escola para Dessau. Essa talvez tenha sido uma das 
maiores diferenças entre Gropius e Meyer, pois Meyer assumiu 
completamente a corrente comunista na escola. Segundo Droste (2004, p. 
196 e 198), 

 
Deu-se prioridade aos ideais cooperativos: cooperação, 
estandartização, equilíbrio harmonioso do indivíduo e da 
sociedade. Muitas dessas ideias foram utilizadas e politizadas pelos 
estudantes comunistas. Os activos estudantes comunistas 
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tentaram imediatamente dominar a opinião interna. (...) ‘Enquanto 
até agora [os Bauhäusler] eram antes de mais nada Bauhäusler e 
tinham adoptado as filosofias de vida que melhor correspondiam 
às suas crenças liberais, os jovens Bauhäusler eram agora 
frequentemente atraídos, logo de princípio, para o partido, por 
células comunistas. O grupo comunista cresceu assim até atingir 
proporções consideráveis e argumentava que só poderia ser 
Bauhäusler verdadeiro se fosse um marxista, pois apenas o 
marxismo defendia a liberdade e o progresso e era a única filosofia 
de vida apropriada aos dias actuais’[...]” 
 

A ascensão de uma Bauhaus política foi o que levou a destituição do 
cargo de Meyer, pois as frentes direitas, em 1930, passaram a ver eventos da 
escola (como o Carnaval de 1930) como possíveis golpes políticos. Meyer 
assumia publicamente que era marxista e que dirigia a Bauhaus seguindo 
estes princípios, o que fez com que a parte do governo que coordenava as 
escolas superiores quisesse desesperadamente a demissão do então diretor 
da escola. Hesse, então burgomestre das escolas superiores, justificava que 
seus esforços para a demissão de Meyer vinham de uma necessidade 
política. De acordo com Droste (2004, p. 200), ele dizia que “Apenas uma 
Bauhaus apolítica, como a dirigida por Gropius – e como prometida por Mies 
– poderia durar”. A demissão de Meyer também aconteceu com a ajuda dos 
opositores dele dentro da escola, principalmente Albers e Kandinsky, além 
da pressão do próprio Walter Gropius. 

A demissão de Meyer foi contestada por estudantes, mas foi inevitável. 
Em 1930, Mies van der Rohe assumiu a direção da Bauhaus em meio à 
protestos e greve dos alunos, visto que muitos viam esta mudança de direção 
como um golpe para a escola.  

A direção de Mies foi marcada pelas maiores mudanças na escola, que 
se tornou uma escola de arquitetura e não mais de artes como tinha sido 
criada. Droste (2004, p. 204) pontua que  

 
Mies tomou conta da situação com um tipo de liderança autoritária 
e com a ajuda do burgomestre: ‘Sob a presidência do novo director, 
Mies van der Rohe, na presença do burgomestre Hesse e com a 
exclusão dos representantes dos estudantes, o Conselho dos 
Mestres declarou no dia 9-9-1930 o encerramento imediato do 
Instituto. Os estatutos da anterior Bauhaus foram declarados 
ineficazes e substituídos por outros estatutos para salvaguardar o 
‘curso novo’ da Bauhaus. No semestre de Inverno seguinte, que 
começava a 21 de Outubro, cada um dos 170 estudantes deveriam 
passar por um processo de ‘readmissão’. Finalmente, os residentes 
dos 26 apartamentos-estúdios de estudantes da Bauhaus 
receberam notificação para saírem imediatamente’.” 
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Gropius e Meyer dirigiam a escola com a ajuda dos mestres, sempre 
adequando as ideias dos mesmos para formar uma escola com ideais mais 
amplos. Mies, com os novos estatutos, fez com que a última opinião e as 
decisões fossem tomadas pela direção e com isso desagradou os alunos com 
suas medidas, sendo que algumas eram consideradas, inclusive, cruéis. A 
principal dessas foi a decisão da escola parar de atuar com a venda dos 
produtos, o que financiava os estudos de muitos alunos, além de produzir 
uma renda extra para os mesmos.  

Em 1931, a Alemanha passava por uma grave crise financeira 
consequente do Crash de Wall Street nos Estados Unidos em 1929 e a 
Bauhaus, assim como todo o país sofreu a consequência dessa crise. 
Segundo Droste (2004, p. 207), os subsídios baixaram de 162.000 marcos3 
para 92.000 marcos o que fez com que Mies precisasse tomar medidas mais 
políticas para que a Bauhaus continuasse funcionando. Para o diretor, era 
claro que a escola precisaria começar a depender cada vez menos dos 
subsídios do estado e isso só seria possível com as licenças de produtos 
produzidos pela escola. 

Em meio dessa crise, os representantes dos estudantes, Cornelis van 
der Linden e Heinz Schwerin exigiam “cortes nos salários dos mestres e mais 
bolsas de estudo.” (DROSTE, 2004, p. 107) O diretor reagiu proibindo 
reuniões dos alunos para discutir as essas exigências, inclusive utilizando 
força policial para que as reuniões não acontecessem dentro da escola, além 
disto, expulsou quinze estudantes por esse motivo. Além das expulsões 
devido as exigências dos alunos, Mies ainda efetuou uma série de 
afastamentos de alunos comunistas, visando uma “limpeza” na escola. 
Apesar dos esforços de Mies, a parte dos alunos que era comunista, 
continuou agindo anonimamente até o encerramento da Bauhaus em Berlim 
(DROSTE, 2004, p.208). 

O fim da Bauhaus em Dessau aconteceu ainda em 1932, por pressão 
dos nazistas que, aquela altura, já estavam ganhando eleições em grande 
parte do país, inclusive na cidade de Dessau. Em 1931, antes mesmo de 
entrarem no poder, os nazistas já exigiam o fim dos subsídios para a 
Bauhaus, apesar das tentativas de defesa de Mies perante ao Conselho 

                                         
3 Marco Alemão: “O marco alemão foi a moeda oficial da Alemanha, antes da entrada em 
vigor do Euro. Ele foi utilizado entre 21 de junho de 1948 (data de início da circulação) até 1 
de janeiro de 2002 (data da substituição pelo Euro). Entre 1948 e 1990, o marco foi utilizado 
apenas na Alemanha Ocidental (República Federal da Alemanha). Após a Queda do Muro de 
Berlim (1989) e a reunificação alemã (1990), a moeda passou a ser utilizada em todo 
território alemão.” Fonte: SUA PESQUISA 
(https://www.suapesquisa.com/moedas/marco_alemao.htm acessado em: 26/05/2018). 
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Municipal, em que ele e o seu defensor – Hugo Bruckmann – diziam que Mies 
era um arquiteto “germânico” (DROSTE, 2004, p. 230) e representava o 
“germanismo e o classicismo”, assim como, se o nazismo apoiasse a 
Bauhaus, estaria atraindo os jovens. Porém estes esforços não foram 
suficientes e a Bauhaus precisou deixar Dessau. 

Mies então decidiu continuar a Bauhaus em Berlim como uma 
instituição privada e como uma escola apenas de arquitetura, mas isto não 
foi o suficiente para que a instituição não fosse mais atacada pela política. 
Em 1933, quando os nazistas tomaram o poder, a biblioteca da Bauhaus foi 
revistada pela Gestapo4 e, ao encontrarem jornais comunistas, a escola foi 
fechada. Depois disso, alunos de direita, juntamente com Mies e com o 
mestre Kandinsky, tentaram a reabertura da escola, porém seu fechamento 
definitivo aconteceu em abril de 1933. 

 
A Pedagogia da Bauhaus 
Quando estudamos a pedagogia da Bauhaus, no início, temos a 

impressão de que Gropius criou uma pedagogia sozinho, porém, quando nos 
aprofundamos no assunto, percebemos que o sucesso da Bauhaus só foi 
possível pelo conjunto de ideais e métodos de ensino dos mestres que 
fizeram parte da história da escola. 

Gropius deu início à escola retirando a nomenclatura “professores” e 
“alunos”, portanto aqueles que ensinam foram chamados de “mestres” e 
aqueles que aprendem foram chamados de “aprendizes”, sendo que os 
aprendizes poderiam se tornar mestres ao longo do percurso. 

Além disto, Gropius acreditava que, para criar uma arte universal, era 
necessária a junção de artistas e artesãos, afirmando que: 
 
 

Era necessário trabalhar com dois professores diferentes, pois não 
havia artesãos com imaginação suficiente para resolver os 
problemas artísticos, nem artistas com conhecimentos técnicos 
suficientes para se responsabilizarem por trabalhos oficinais. Uma 
nova geração tinha de ser treinada primeiro, de forma a poder aliar 
os dois talentos. (DROSTE, 2004, p. 36) 
 
 

Logo, combatendo a elitização da arte, Gropius criou uma nova escola 
de arte, que mesclava a arte e o artesanato como apenas um, com oficinas e 
cursos que abrangiam técnicas a fim de formar profissionais completos e 
capacitados para desenvolver inovadoras soluções de design.  

                                         
4 Polícia secreta alemã. 
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Ao analisarmos a estrutura de ensino da Bauhaus, foi perceptível que 
muitos mestres faziam uso de imagens para que seus alunos pudessem 
adquirir conhecimento técnico, o que acontecia a partir da análise de obras 
diversas, algumas vezes obras produzidas pelos próprios mestres, como será 
discorrido à diante. 

Um dos principais mestres da Bauhaus, para não dizer que o principal, 
foi Johannes Itten, que criou e coordenou diversas oficinas da escola, tendo 
como princípios pedagógicos “dois conceitos opostos: ‘intuição e método’ ou 
‘experiência subjectiva e recognição objectiva” (DROSTE, 2004, p. 25). Um dos 
pontos que mais chama a atenção ao estudar a pedagogia de Itten é a 
questão dele, como pontuado em Droste (2004, p. 25), frequentemente 
iniciar suas aulas “com exercícios de ginástica e respiratórios, para 
descontrair e relaxar os seus estudantes”, o que também pode ter relação 
com a concentração e a criatividade dos alunos depois dos exercícios. Além 
disto, a pedagogia de Itten consistia em estudar objetos materiais e naturais, 
dos quais os alunos retiravam formas e criavam novos trabalhos a partir 
disto. Ele pedia trabalhos para os alunos e depois fazia com que a turma 
escolhesse qual teria sido o melhor trabalho, para ensinar como a autocrítica 
era importante para um artista. Além disto, “ensinava teorias de contrastes, 
formas e cores.” (DROSTE, 2004, p. 27) E também conduzia suas aulas de 
forma que os alunos analisassem obras, para que pudessem “viver obras de 
arte em toda sua profundidade” (DROSTE, 2004, p. 30)  

A análise das obras promovidas por Itten, já demonstravam a 
preocupação do curso com o uso da imagem, pois a disciplina de Itten era 
oferecida no primeiro semestre dos alunos na escola. 

O curso que Itten criou, o Vorkurs, foi obrigatório para todos os alunos 
até que Mies van der Rohe assumiu a direção, e, por mais que tenha sofrido 
alterações pedagógicas com o tempo, permaneceu sendo a principal base 
para a formação dos artistas da Bauhaus. 

Itten possuía uma personalidade excêntrica, quase reclusa, o que fazia 
com que ele tivesse muitos admiradores, mas também muitos opositores. 
Fazia uso de um uniforme que não era obrigatório, mas que muitos 
estudantes também utilizavam na escola. Segundo Droste (2004, p.31), este 
traje era composto por “calças afuniladas, largas em cima e apertadas 
embaixo e um casaco fechado até gola de padre, apertado com um cinto do 
mesmo tecido.” 

Um último ponto para ser comentado sobre a pedagogia empregada 
por Itten foi o ensino que o trabalho, a diversão e as festas se 
complementavam, assim Gropius introduziu as festas na Bauhaus, que são 
lembradas até hoje por serem lendárias. A principal era a festa de natal, que 
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possuía uma tradição não apenas dos alunos da Bauhaus, mas também dos 
próprios moradores de Weimar. Além disto, muitos dos alunos aproveitavam 
as festas e peças de teatro para ganhar um pouco a mais de dinheiro, visto 
que muitos passavam dificuldades financeiras e mal conseguiam pagar os 
valores necessários dentro da escola. 

O mestre também teve muita influência na escolha dos professores da 
Bauhaus, sendo que uma dessas escolhas foi a mestre Gertrud Grunow, que 
inicialmente foi contratada apenas como assistente, mas que acabou sendo 
uma das mais importantes influências da escola. Segundo Droste (2004, p. 
33), as aulas de Grunow eram voltadas para o “eu” e  

 
baseavam-se na crença de que cada pessoa possuía um equilíbrio 
universal de cor, música, percepção e forma, equilíbrio que podia 
ser redescoberto através de exercícios físicos e de concentração. Tal 
como Itten, ela acreditava que só o homem harmonioso seria capaz 
de criar. O principal instrumento de trabalho de Grunow era um 
piano de cauda. 
 

Segundo Droste (2004, p. 33), o objetivo destes exercícios era “chegar 
em formas naturais [...], encorajar o efeito regulador das impressões 
externas na alma”. Ao ler e analisar em Droste a pedagogia de Grunow na 
Bauhaus, é quase possível sentir a sensação que os aprendizes tinham ao 
realizar os exercícios propostos por ela, pois, pela viva descrição, consegue-
se perceber que ela fazia os aprendizes imergirem dentro deles mesmos, a 
partir das notas musicais e das formas e cores projetadas no consciente e 
subconsciente, para que assim, ao voltarem do estado libertador em que 
eram colocados, surgissem seres criativos, harmonizados nas “propriedades 
físicas e psíquicas do indivíduo” (DROSTE, 2004, p. 34). A partir da segunda 
impressão dos estatutos da Bauhaus, em 1922, as aulas de Grunow se 
tornaram obrigatórias e seriam dadas durante todo o curso. 

Itten deixou a Bauhaus em abril de 1923, pela discordância com 
Gropius sobre a abertura da escola para encomendas, o que, como pontuado 
por Droste (2004, p. 46), abriu a Bauhaus para uma nova filosofia, na qual a 
produção deixava de ser centrada no ser individual, mas também criava 
novos produtos que respondiam as demandas industriais. A decisão de sair 
da escola aconteceu quando – no início da segunda fase da instituição – Theo 
van Doesburg começou a lecionar na Bauhaus, principalmente pela 
divergência de opiniões e de personalidade que os dois tinham. 

Como colocado anteriormente, a entrada de Doesburg na instituição 
se deu pelo entusiasmo dos alunos pelo De Stijl. A pedagogia desse mestre 
era pontuada pela uniformidade, seja das cores (amarelo, vermelho, azul, 
branco, preto e cinzento – criadas por ele e por Mondrian no De Stijl), seja 
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pela escrita a qual ele acreditava que “deveria ser a mais uniforme e legível 
possível, mantendo o meio universal de comunicação”. 

Com a saída de Itten, Gropius precisava de um sucessor para o grande 
mestre, alguém que pudesse continuar o Vorkurs de maneira mais 
compatível com os princípios do diretor. Para isto, Gropius escolheu Lószló 
Moholy-Nagy, que produzia exercícios tridimensionais, “equilíbrio 
assimétrico de vidro, plexiglas5, madeira ou metal”.  

Outro curso importante foi o de Josef Albers, que tinha sido estudante 
da escola. O curso lecionado por Albers era de materiais e, de acordo com 
Droste (2004, p. 60),  

 
[...] tinha por fim preparar o trabalho no ateliê sem, de modo algum, 
o substituir. Os estudantes visitavam fábricas e oficinas, 
familiarizavam-se com os instrumentos mais simples e aprendiam 
a trabalhar o material, primeiro isoladamente e depois combinado 
com outros. 
 

Albers tinha como princípio abrir a mente de seus alunos, para que 
assim eles pudessem respeitar o material que iriam utilizar. Além disto, ele 
buscava mostrar para seus alunos a melhor maneira de utilizar os materiais, 
preferencialmente sem a ajuda de outros objetos ou ligações para criar 
(DROSTE, 2004, p. 142). 

Paul Klee, que na época era um dos artistas mais respeitados, foi 
lecionar na Bauhaus sem ter nenhuma experiência prévia como professor. 
Suas aulas consistiam na análise de, muitas vezes, seus próprios quadros. No 
geral, ele ensinava para os alunos a combinação de duas cores 
“normalmente o amarelo e o violeta” (DROSTE, 2004, p. 64), além dos estudos 
sobre a forma. 

Wassili Kandinsky teve uma importância inimaginável durante toda a 
história da Bauhaus. Ele permaneceu até a entrada de Mies na direção da 
escola, o que chega a ser contraditório, visto a participação deste mestre na 
saída de Meyer da instituição. Assim como Klee, Kandinsky utilizava métodos 
de análise para suas aulas, porém ele não focava tanto na teoria da cor. 
Kandinsky era interessado nas contraposições do branco e do preto, nas 
formas básicas (círculo, triângulo e quadrado) e nas cores iniciais (vermelho, 
amarelo e azul), além disto ele “atribuía efeitos específicos para cada forma 
e cor” (DROSTE, 2004, p. 67).  Duas situações chamaram a atenção sobre 

                                         
5 Matéria plástica (polimetacrilato de metila) transparente, dura, deformável sob calor, 
empregada especialmente como vidro de segurança pelas indústrias aeronáutica e 
automobilística. Fonte: DICIO. (https://www.dicio.com.br/plexiglas/ Acesso em: 26 maio 
2018) 
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Kandinsky, para fins deste estudo. A primeira foi que ele acreditava em “uma 
arte global a ser criada através da combinação de todas as artes – 
arquitectura, pintura, escultura, música, dança e poesia.” A segunda foi o livro 
“Sobre o Espiritual nas Artes”, no qual ele abordou sobre “o carácter que 
determinadas cores teriam e os diferentes efeitos que estas produziam em 
formas diferentes.” 

Para terminar de pontuarmos sobre os mestres, primeiramente 
precisamos falar sobre a estrutura dos cursos nas fases da Bauhaus. Gropius 
criou a estrutura da Bauhaus partindo, no primeiro ano, de um diagrama, 
que representava – de fora para dentro, do início do curso até o final, sendo 
que este final seria “Bau”, em português, “construção”, o qual passou a ser 
colocado em prática apenas em Dessau e aumentado por Meyer, até que a 
escola se tornou uma escola de arquitetura quando Mies assumiu a direção. 

 

 

 

 

Como pode ser visto nos diagramas, os cursos e ateliês eram baseados 
no curso preliminar - criado por Itten -, nos estudos de materiais e 
ferramentas, estudo das construções, estudo do espaço da cor e 
composição, estudo da natureza, estudo matéria, cor, tecidos, metal, 
madeira, pedra, barro e vidro, terminando o curso na parte das construções. 
De início, o teatro não possuía espaço, porém em todas as fases da escola 
(exceto na direção de Mies van der Rohe) o teatro teve participação 
fundamental na formação dos aprendizes da Bauhaus, tendo como seu 

FIGURA 1 – DIAGRAMA DE GROPIUS EM ALEMÃO FIGURA 2 – DIAGRAMA DE GROPIUS EM 
PORTUGUÊS 

Fonte: Pinterest 
(2018) Fonte: Fauinta (2018) Fonte: Pinterest (2018) 



 

284 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

primeiro mestre Lothar Schreyer, cujos princípios se alinhavam 
perfeitamente com a primeira fase da Bauhaus: 

 
O trabalho artístico de palco era um ‘espelho cósmico da unidade 
da vida’; o seu objectivo era uma ‘...associação da vida 
natural/sobrenatural’. ‘O espaço do teatro corresponde ao espaço 
cósmico’. Já em 1918 argumentava a investigação dos elementos do 
design do teatro em termos da sua pureza. ‘Os utensílios do teatro 
são as formas elementares, cores elementares e sons elementares. 
As formas elementares são os corpos e os planos matemáticos. 
(DROSTE, 2004, p. 101) 
 

Schreyer permaneceu na Bauhaus por pouco tempo, visto que o 
espírito dos alunos era muito diferente do que ele estava propondo. Muitos 
alunos fizeram protestos para a sua saída e então em 1921 foi substituído 
por Oskar Schlemmer (o qual só assumiu oficialmente em abril de 1923), que 
possuía “objectivos artísticos [...] eram sempre metafísicos – nomeadamente 
para harmonizaram elementos básicos da forma com o Homem e o espaço”. 
Schlemmer lecionou na Bauhaus até Mies van der Rohe assumir a direção da 
escola. 

A nova sede de Dessau continuava os trabalhos da anterior, porém 
entre 1925 e 1927 aconteceram diversas reformas pedagógicas na escola, 
entre elas a redução da quantidade de ateliês para apenas seis (carpintaria, 
metal, pintura de mural, têxtil, impressão tipográfica e artística e escultura) e 
a transformação da escola em uma academia de artes comum, deixando de 
lado os termos “mestre” e “aprendiz” e sendo empregados os termos comuns 
“professor” e “estudantes”. Além disto, em 1927 Hannes Meyer assumiu o 
departamento de arquitetura, na inauguração do departamento. 

O teatro, de início, não foi colocado no programa, mas logo foi 
reintroduzido. Foi dada ênfase para o departamento de arquitetura e 
também para o de publicidade. Além disto, foi dada a possibilidade à Klee e 
Kandinsky de ensinar matérias mais “comuns”, tais como pintura. (DROSTE, 
2004, p. 134 -135) 

Já quando Meyer assumiu a direção, ele reorganizou novamente os 
ateliês, colocando nos ateliês “um chefe de ateliê, um mestre artesão 
(técnico), estudantes e pelos colaboradores. Os colaboradores eram 
estudantes a quem era exigido trabalhar oito horas por dia no atelier, 
mediante um salário e sem pagar propinas6” (DROSTE, 2004, p.174). Além 
disto, Meyer colocou na escola a produção mais industrial, da crença de que 

                                         
6 De acordo com a compreensão do texto, propinas seriam valores de pequenas 
mensalidades ou custos que os alunos precisavam cumprir. 
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os objetos deveriam ser produzidos em maior quantidade, para que um 
maior número de pessoas pudesse comprá-los. Outra mudança que 
permaneceu até o fechamento da Bauhaus em 1933 foi a distribuição de 
diplomas para aqueles que concluíam o curso, sendo que, no seu 
encerramento, a Bauhaus já havia entregado 133 diplomas.  

A pedagogia exercida por Mies van der Rohe, como já comentado 
anteriormente, foi marcada pela maneira autoritária do mesmo sobre a 
escola. As regras da instituição ficaram mais rígidas e muitas expulsões 
aconteceram por motivos políticos. Mas o que realmente marcou a direção 
de Mies na Bauhaus foi a transformação da escola de arte em uma escola de 
arquitetura, onde apenas o curso de publicidade permaneceu, mas foi 
fechado quando a escola se mudou para Berlim. 
 

A Arquitetura na Bauhaus 
Quando Gropius criou a Bauhaus, ele já tinha como objetivo a 

formação do curso de arquitetura na escola, porém o curso só foi criado 
quando a sede da escola se mudou para Dessau.  

Antes da criação do departamento de arquitetura, Gropius tentou 
realizar semestres de arquitetura que não foram autorizados, porém ele 
acabou fazendo cursos particulares. Apesar disto, a produção da Bauhaus 
em arquitetura foi muito limitada, sendo que a única antes de 1923 foi o 
projeto de urbanização de um terreno que Gropius comprou, o qual nunca 
foi construído, visto que o terreno acabou não sendo adequado para 
construção. Também existiu o projeto de casas modelo, que também não foi 
concretizado, por questões burocráticas. O único projeto desta fase que foi 
concretizado, em 1923, foi uma exposição exigida pelo governo para mostrar 
a produção da Bauhaus e nela foi montada uma “casa modelo” produzida 
pelos alunos e a qual sofreu grandes críticas, visto que muitos dos ambientes 
podiam ser acessados apenas através de outros cômodos.  

A Bauhaus de Weimar também produziu a obra de interiores do Teatro 
Municipal de Iena, tendo como referência a arquitetura de Le Corbusier e 
cujo projeto foi encomendado ao escritório particular de Gropius, mas que 
os melhores alunos da Bauhaus participaram, principalmente, do projeto de 
interiores. Depois produziu o projeto de residências para uma urbanização 
encomendada pelo arquiteto Fréd Forbát, as quais não foram aprovadas 
pelas leis do urbanismo na época, visto que a arquitetura foi concebida em 
módulos e, além disto, as autoridades não aprovavam a planta térrea das 
casas que poderiam ser adaptadas para mais um andar, podendo se tornar 
residências multifamiliares (DROSTE, 2004, p. 110-112). 
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Uma das vantagens da mudança da Bauhaus para Dessau, foi que 
Gropius pode construir um edifício-sede do zero. O complexo foi composto 
pelo edifício da escola, por um edifício estudantil e, depois, pelas casas dos 
mestres. O edifício estudantil era composto pelas residências, pelo teatro e 
pela cantina; o edifício da escola era dividido entre algumas partes, divisão 
esta que era claramente perceptível pela arquitetura que Gropius empregou 
em cada parte. Já as casas dos mestres representavam perfeitamente o estilo 
moderno, com suas linhas retas e ambientes cômodos confortáveis (DESSAU, 
2004, p. 121-127). 

Quando Meyer assumiu a direção, ele deu mais campo para os 
estudos da arquitetura, colocando quatro semestres de teoria da arquitetura 
e um departamento de construção. Meyer também estimulou os estudantes 
a participarem de concursos de projetos, sendo que, com isso, os estudantes 
puderam se envolver em diversas obras, como a da Escola do Sindicado de 
Bernau. 

Foi quando, em 1930, Mies van der Rohe assumiu a direção que a 
escola se tornou uma escola de arquitetura. Os cursos e ateliês foram 
divididos entre a escola de arquitetura e o departamento de publicidade, 
sendo que os cursos que não se encaixavam nestes setores foram fechados. 
O curso de arquitetura foi dividido em três fases: na primeira, os alunos 
aprendiam leis de construção, estatística, aquecimento e ventilação, estudo 
de materiais, matemática e física; a segunda fase era composta pelo curso 
de Ludwig Hilberseimer; e a terceira fase eram as aulas de Mies. 

O curso de Hilberseimer era composto por quatro diretrizes de 
projeto:  

 
1. Se possível, todos os apartamentos deveriam estar orientados no 
sentido leste-oeste de forma a gozarem do sol da manhã e da tarde. 
[...] 2. Urbanizações grandes deveriam incluir tanto edifícios altos 
como baixos. [...] 3. Tanto para os edifícios altos como baixos foram 
desenvolvidos vários tipos de casas: casas separadas, casas 
separadas mas interligadas em forma de L e casas em fileiras [...] 4. 
As urbanizações assim planeadas deveriam também incluir uma 
infraestrutura correcta. 
 

Já os três últimos semestres (sendo os dois últimos ministrados 
apenas por ele) de Mies eram direcionados, principalmente, para a questão 
gráfica dos projetos, visto que ele acreditava que o projeto deveria ser como 
uma obra de arte, situação revelada, inclusive, nos seus próprios projetos. 

Para finalizar esse item, é importante ressaltar que, como percebido 
no diagrama de cursos realizados por Gropius, a arquitetura - ou a 
“construção” -, seria a arte final, o objetivo a ser percorrido pelos alunos. 
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Portanto, todo o ensino anterior tinha influência no ensino da arquitetura na 
escola, sendo que as análises de imagens podem ser vistas como um preparo 
da visão do aluno para que fosse possível criar vários tipos de obras, inclusive 
obras arquitetônicas. 

 
O uso da imagem no ensino da arquitetura no séc. XXI 
 
Ao analisarmos as grades curriculares da faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo e de outros cursos, em diversas instituições, percebemos que 
sempre há uma disciplina voltada para a análise de imagens. Na FAU7, por 
exemplo, no segundo semestre existe a disciplina “Linguagem Visual Gráfica”, 
ou seja, as análises de imagens já realizadas na Bauhaus, permanecem 
presentes nos cursos de artes do século XXI.  

Outro exemplo, é o ensino da história da arte, que também acaba 
utilizando imagens para que os alunos possam vivenciar de maneira mais 
profunda cada período. 
 

Conclusão 
Este artigo, de forma geral, procurou abranger os conhecimentos 

sobre essa tão importante escola, principalmente na questão das oficinas, 
que eram formuladas, no início, para que todos tivessem uma formação 
abrangente e de diversos tipos de arte.  

Analisando a pedagogia da Bauhaus, foi perceptível a importância do 
uso da imagem no ensino, pois era o principio básico dos mestres para que 
os aprendizes adquirissem conhecimento das formas e cores, sendo que 
esse conhecimento, futuramente, faria com que os alunos tivessem 
capacidade de criar suas próprias obras de maneira harmônica, além das 
análises estimularem a criatividade dos estudantes. 

Com base nas grades curriculares das faculdades de artes e 
Arquitetura e Urbanismo, percebe-se que a questão da imagem na Bauhaus 
permanece no século XXI, pois é considerado que a as análises são capazes 
de aprofundar o pensamento e a sabedoria dos alunos nos estudos 
seguintes propostos em cada curso. 
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Realidade, Estética e Fotografia. 
 

Dienifer MEDINGER (UFRGS)1 
César Bastos de Mattos VIEIRA (UFRGS)2 

 
  
Resumo: Pretende-se   problematizar, neste texto, a relatividade da 
realidade, da beleza e da estética. Como esses fatores derivam de 
construções pessoais, subjetivas e porque não dizer tendenciosas. 
Abordando esse tema, principalmente, dentro da área da fotografia de 
arquitetura, será proposta uma discussão de até que ponto o que vemos na 
fotografia é mesmo real. Serão abordados os  programas de pós edição e o 
quanto eles permitem modificar o que se vê na fotografia criando um padrão 
visual longe da realidade, mas aceito nos dias atuais. Será construído um 
paralelo entre a realidade, sobre a perspectiva da fotógrafa estadunidense 
Diane Arbus, e  o regime visual estabelecido na fotografia de arquitetura. 
Estes temas serão abordados com base em uma revisão bibliográfica 
trazendo autores como Kossoy, Adorno, Sontag.  
 
Palavras-chave: Fotografia, realidade, beleza, estética, fotografia de 
arquitetura. 

 
Introdução 
Imagens fotografadas não parecem manifestações a respeito do 

mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que qualquer um 
pode fazer ou adquirir... As fotos, que brincam com a escala do mundo, são 
também reduzidas, ampliadas, recortadas, retocadas, adaptadas, 
adulteradas. Elas envelhecem, afetadas pelas mazelas habituais dos objetos 
de papel; desaparecem; tornam-se valiosas e são vendidas e compradas; são 
reproduzidas. Fotos, que enfeixam o mundo, parecem solicitar que as 
enfeixemos também  (SOTANG, 2014, p. 15).  

Imagens contam histórias, são parte de um todo de um determinado 
tempo e espaço. Contudo, as fotografias contam histórias que representam 
uma perspectiva única num primeiro contato, vê-se um recorte de mundo 

                                         
1 Graduanda de Arquitetura e Urbanismo e Bolsista de Iniciação Científica, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
2 Doutor em Arquitetura, pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do 
Programa de Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, co-autor e orientador deste trabalho 
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daquele que decidiu por capturá-la e transferir para um pedaço de papel 
uma parte de um todo de acordo com a sua visão. No momento de fotografar 
uma cena visível, houve uma decisão de mostrar ou não determinado 
espaço. Ainda que o observador de uma foto participe com a sua 
subjetividade ao se deparar com uma fotografia, a escolha do que será ou 
não mostrado é do autor.  

Pensar sobre fotografia e de quantas realidades essa mesma invoca 
numa imagem só é abrir-se para um novo mundo. Esses temas ainda são 
muito pouco discutidos em uma sociedade predominantemente visual e 
fotográfica, ainda não reflete acerca sobre o que se vê, se é ou não “real”. A 
fotografia não é uma representação de mundo neutra, mas sim uma 
construção que parte deste mundo visível e que pode criar realidades 
distintas e parciais do que seria o "real" para que a vê: o leitor/observador. 
 

Fotografia e realidade relativa  
A fotografia tem uma realidade própria que não corresponde 
necessariamente à realidade que envolveu o assunto, objeto 
registro, no contexto da vida passada. Trata-se da realidade do 
documento, da representação: uma segunda realidade, construída, 
codificada, sedutora em sua montagem, em sua estética, de forma 
alguma ingênua, inocente, mas que é, todavia, o elo material do 
tempo e espaço representado, pista decisiva para desvendarmos o 
passado. (KOSSOY, 2009, p. 22) 
 

Desta maneira, posto por Kossoy, a realidade fotográfica é relativa, se 
está numa fotografia, o objeto da cena, do quadro, existiu; contudo, a foto 
não é inocente e traz consigo uma realidade própria, criada a partir de uma 
perspectiva, um ângulo e um quadro previamente pensados e escolhidos. 
Vê-se uma “realidade” que sofre interferências tanto daquele que a 
construiu, como daquele que a interpreta. Assim, uma fotografia, nunca é 
neutra, imparcial e nunca uma realidade fiel do mundo “real”, ou seja, a 
realidade fotográfica é cheia de subjetividades e relativizações.  

Ao se escolher determinado enquadramento, tem-se, 
obrigatoriamente,  a escolha daquilo que não foi mostrado, que está 
inconsciente numa fotografia e determina, para aquele que vê o resultado 
final,  o que é visto. Assim, o observador pode nunca saber de onde aquele 
certo ângulo foi recortado. A cena retratada, como um pedaço de um todo, 
é resultado parcial e normalmente subjetivo. 

Importa salientar que outros aspectos — incluídas as possibilidades 
técnicas e estéticas à disposição do fotógrafo, além da clivagem 
cultural na qual este produtor visual está inserido — permitem 
considerar a fotografia não como duplicação do real, mas como 
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transformação do real, produzida pelo ato fotográfico. Nessa 
perspectiva, torna-se fundamental o olhar do autor, o fotógrafo, e 
suas múltiplas escolhas ao efetuar um recorte na realidade a ser 
perenizado num determinado instante. Por esse viés, as vistas 
urbanas constituem fragmentos que recortam o espaço da cidade 
de acordo com o quadro delimitado na imagem fotográfica, do qual 
são excluídos diversos elementos que fizeram parte da realidade 
apenas naquele momento em que se apertou o botão. (POSSAMAI, 
2008, p. 7) 
 

O recorte dado a uma fotografia é resultado de um clique, de um 
momento único, de uma realidade abstrata, fugaz e volátil. O fotógrafo 
escolhe dentro de um contexto complexo um microespaço de uma micro 
realidade para ser mostrado, esse recorte vem das vivências, da cultura, da 
subjetividade vivida daquele que apertou o botão de uma câmera. 

É extremamente difícil e incomum conseguir saber quais foram as 
motivações e vivências, ao olhar uma fotografia, daquele que a capturou e 
eternizou numa fração de tempo um determinado espaço e contexto.  

 
Toda fotografia resulta de um processo de criação; ao longo desse 
processo, a imagem é elaborada, construída técnica, cultural, 
estética e ideologicamente.... 
Para tal proposta, devemos perceber a complexidade 
epistemológica da imagem fotográfica enquanto representação e 
documento visual. (KOSSOY, 2009, p. 32)3 
 

A fotografia é argumentada como uma construção complexa e 
subjetiva, muito além de técnica, química e física, por parte daquele que a 
criou; torna-se, portanto, o “real” relativo de acordo com suas vivências.  
Portanto, pensar que a fotografia é, pura e simplesmente, uma 
representação fiel do mundo, é um ato trivial em comparação com todas as 
motivações e complexidades de um fotógrafo em escolher representar um 
pedaço de mundo.  

 
Seja em função de um desejo individual de expressão seu autor, 
seja de comissionamentos específicos que visam determinada 
aplicação ( científica, comercial, educacional, policial, jornalística 
etc. ) existe sempre uma motivação interior ou exterior, pessoal ou 
profissional, para a criação de uma fotografia e aí reside a primeira 
opção de fotógrafo, quando este seleciona o assunto em função de 
uma determinada finalidade/intencionalidade. Essa motivação 

                                         
3 Os tempos da fotografia: O efêmero e o perpétuo. 
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influirá decisivamente na concepção e construção da imagem final. 
(KOSSOY, ano, p. 27)4        
 

O quanto do mundo do autor estamos consumindo ao se deparar com 
uma fotografia, o quanto da cultura, da motivação e das vivências de quem 
as tirou é passado para uma fotografia. A expressão do autor, ou seja, a 
forma com que ele passa parte de si, está impressa junto com a fotografia 
que se vê, mas pouco se argumenta sobre motivações do autor ou o que o 
levou a tomar tal decisão de fotografar determinado objetivo em um 
determinado plano, mesmo que isso seja parte principal para a interpretação 
do leitor.  

Assim, quando se vê o resultado final de uma fotografia, pode-se 
perceber também toda a motivação subjetiva que levou o fotógrafo a 
escolher aquela perspectiva, a capturar aquele momento. Ainda que a 
fotografia seja mais vista como algo físico e real, ela nasce da subjetividade, 
de motivações empíricas do autor da mesma. Dificilmente, vincula-se a 
fotografias textos explicativos para situar o espectador do contexto e das 
vivências do autor. Dessa forma, ao se deparar com uma imagem, além das 
motivações próprias do autor que estão nas entrelinhas e escondidas dentro 
de um quadro, tem ainda as expectativas e vivências daqueles que 
interpretam a imagem através das suas próprias motivações e 
conhecimentos empíricos. 

 
As possibilidades de o fotógrafo interferir na imagem – e portanto 
na configuração própria do assunto no contexto da realidade – 
existem desde a invenção da fotografia. Dramatizando ou 
valorizando esteticamente os cenários, deformando a aparência de 
seus retratos, alterando o realismo físico da natureza e das coisas, 
omitindo ou  introduzindo detalhes, o fotógrafo sempre manipulou 
seus temas de alguma forma. [...] Entre o assunto e sua 
representação ocorrem uma sucessão de interferências ao nível da 
expressão que alteram a informação primeira. (KOSSOY, 2009, p. 
30)5 
 

Além da construção da fotografia na parte imaterial, tem também a 
parte física da construção da imagem, que dependem da câmera, da lente e 
da pós produção. Uma câmera, pode interferir muito no resultado final de 
uma imagem. Atualmente, há diversos modelos, diversos tipos de sensores 
que contribuem para uma imagem melhor ou pior, com mais ou menos 
definição, nitidez. 

                                         
4 Realidades e ficções na trama fotográfica. 
5 Realidades e ficções na trama fotográfica. 
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Outro fator importante para a realidade construída  na fotografia, são 
os tipos de objetivas utilizadas. Cada lente, possui um tipo de angulação, 
algumas fixas e outras mais versáteis que distorcem, que desfocam, que 
modificam a realidade. Algumas, como por exemplo, uma lente de 50mm, 
que se aproxima da maneira como o olho humano vê,  poderia ser dita como 
“mais fiel a realidade”,enquanto uma lente de 24mm, amplia o ângulo de 
visão, porém distorcendo as distâncias relativas e, em alguns casos 
oferecendo um efeito de arredondamento das linhas retas (efeito chamado 
de olho de peixe).  

Já a pós produção pode modificar por completo uma fotografia. Com 
este recurso se capaz de alterar a realidade de tal maneira que entra-se para 
um campo ainda mais subjetivo e irreal de abstração. A modificação da 
imagem por programas é capaz de mudar cores, ângulos, contraste e até 
mesmo introduzir elementos ou tirá-los da cena.  Assim, o que se vê, em uma 
fotografia manipulada, como “real” pode ser pura e simplesmente uma 
construção, como uma colagem de artefatos reais e artificiais para 
comporem uma representação de uma ideia, uma utopia.  

A realidade torna-se ainda mais relativa, porque é difícil julgar se o que 
está sendo visto é de fato um registro de uma “cena real” ou uma construção 
assistida pelos programas de pós edição. 
 

Parte-se para a experimentação de imagens  
 
Assim como Sontag já afirmou, as fotografias podem ser 

aumentadas,diminuídas, elas brincam com o zoom do mundo real e irreal de 
acordo com suas preferências e podem alterar o que se vê como realidade.  

A sequência abaixo mostra, num primeiro plano, três fotografias 
tiradas em sequência, que juntas formam a quarta imagem. Isso é um HDR 
(High Dynamic Range), que nada mais é do que colar imagens com diferentes 
exposições e detalhes numa única imagem6. 

Contudo, para o resultado da quarta imagem, não foi o HDR o único 
recurso de pós edição utilizado, para compor a imagem e deixar-lá dentro 
dos moldes estéticos aceitos, foi preciso corrigir ângulos, cores e por fim, 
com a remoção de objetos que não pertenciam a obra arquitetônica, como 
andaimes de obras, extintores e afins.  

 

                                         
6 Para saber mais sobre HDR, sugerimos o site: https://www.photopro.com.br/tutoriais-
gratis/o-que-e-hdr/  
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Fonte: Fotografias Dienifer Medinger 

 

Com essa fotografia, questiona-se o que é a realidade, se é a realidade 
da foto ou a realidade vista in loco. A imagem traz ângulos ajustados, 
correção de perspectiva e uma visão que pura e simplesmente ao olhar seria 
impossível. 

Assim, ao reparar atentamente na quarta imagem, refletindo sobre 
seu processo compositivo, traz a discussão novamente do que é ou não real. 
É aquilo que se vê na fotografia e se assemelha mais com a criação da obra 
e do que se espera que seja visto ou é aquilo que os olhos veem no momento 
do clique e usar de recursos para mudar isso é um atentado contra a 
realidade? 
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Fonte: Fotografias César Vieira. 

 

Nesse outro HDR se vê um outro tipo de composição, em que a 
montagem remete mais a realidade do que o olho humano vê, que uma 
única imagem, feita por uma câmera, não pode retratar.  

No local, via-se a cena, ao olho humano, mais próxima do HDR, ou seja, 
da adição de uma ou mais  imagens para formar o que pode ser dito como 
“real”. Novamente, questiona-se acerca da realidade que se vê nas imagens, 
é o que está mais próximo do olho humano ou o que, mesmo com toda a 
tecnologia atual das câmeras, ainda não pode ser fotografado de uma única 
vez, sem nenhum tipo de edição.  

 
Beleza e estética 
É um lugar comum afirmar que a arte não se deixa absorver no 

conceito de belo mas que, para o realizar, precisa-se do feio como sua 
negação (ADORNO, 2008, p. 77). 

Dentro da arte, dentro de toda a parte que nos toca, quando se fala do 
belo, parte-se do pressuposto que há um feio, só se consegue julgar aquilo 
que se acha bonito, através de uma referência daquilo que não o é. Não se 
julga o desconhecido. 

Na história da arte e da arquitetura, conceitos se contrapõem em 
determinadas épocas. O conceito do que é belo ou não, vai se desfazendo ou 
sendo rebuscado dentro da história da humanidade. O que vemos ao olhar 
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todo o histórico da arquitetura é que o belo e o feio se misturam todo o 
tempo e de acordo com a época em que se vive, algo pode ser mais ou menos 
belo. 

A definição da estética como teoria do belo é pouco frutuosa porque 
o caráter formal do conceito de beleza deriva do conteúdo global do estético 
(ADORNO, 2008, p. 84). 

Contudo, a estética não está baseada em fatores puramente 
intrínsecos, mas sim em definições físicas e racionais.  

É consenso, porém, dentro da história da arte e da arquitetura, que 
procura-se a ordem, que procura-se sempre por ângulos retos e que se criam 
teorias para explicar a desordem para que se possa organizá-las.  

Mesmo que as expressões arquitetônicas, artísticas e representação 
mudem, ainda assim esses conceitos de organização acabam enraizados na 
cultura estética.  

O quanto dessas culturas, padrões de beleza e estética, foram também 
contribuições da fotografia. Quando o fotógrafo opta por mostrar só a parte 
do mundo que se é dita como bela, contribui para enraizar e difundir esses 
conceitos como únicos. Como já dizia Sontag “O papel da câmera no 
embelezamento do mundo foi tão bem-sucedido que as fotos, mais do que 
o mundo, tornaram-se o padrão do belo” (SONTAG, 2004, p. 52) Assim, 
pensar acerca da beleza, da estética é também ponderar sobre o papel da 
construção fotográfica nesses conceitos.  

 
Quando a fotografia vai contra o belo 
 
Quando a beleza não está em um primeiro olhar, quando precisa de 

interpretações e vem escondida por trás da desordem do mundo e da 
vulgaridade desse. Qual o papel de fotógrafos que vão contra e fotografam 
o que esteticamente está fora dos padrões? Esse papel é mostrar o “real” ou 
contribuir para que o mundo não seja pintado só como belo?  

 
Não tenho dúvida de que a majestade e a beleza do mundo estão 
latentes em qualquer migalha do mundo [...]. Não tenho dúvida de 
que existe muito mais em coisas banais, em insetos, em pessoas 
vulgares, em escravos, em anões, em ervas, no refugo e na escória 
do que eu supunha. (EVANS, 1938, p. 16 apud. SONTAG, 2004 p. 22) 
 

 Assim, dois fotógrafos tem como função mostrar o mundo além do 
belo, por meio do caos, por meio de lugares e pessoas fora dos padrões, 
como Daiane Arbus, uma fotógrafa estadunidense que suicidou-se em 1971, 
e o Tuca Vieira, fotógrafo brasileiro contemporâneo.  
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Além das câmeras analógicas, esses dois fotógrafos tem muito mais 
em comum, Arbus, por meio das pessoas, e o Tuca, por meio da arquitetura, 
mostram o mundo distópico, fora dos padrões conhecidos com técnicas 
fotográficas semelhantes.  

“Arbus tirou fotos para mostrar algo mais simples — que existe outro 
mundo” (SONTAG, 2004, p. 24). Essas fotos, que num primeiro olhar, podem 
parecer simples; contudo, carregam o que até então não havia sido 
mostrado,  o que é dito para o mundo como “peculiar”, como “feio” ganha o 
seu próprio protagonismo no mundo dentre tantos “belos”.  

 
Em vez de pessoas cuja aparência agradava, gente representativa a 
cumprir seus honrados afazeres humanos, a exposição de Arbus 
perfilava monstros seletos e casos extremos — na maioria, feios; 
com roupas grotescas ou degradantes; em ambientes desoladores 
ou áridos — que se haviam detido para posar e, muitas vezes, para 
olhar com franqueza, com segurança, para o espectador. A obra de 
Arbus não solicita aos espectadores que se identifiquem com os 
párias e pessoas de aspecto miserável que ela fotografou. A 
humanidade não é “una” (SONTAG, 2004, p. 24). 
 

  Female impersonator holding long gloves, Hempstead, L.I. 1959   

F  
Fonte: Daiane Arbus 
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Stripper with bare breasts sitting in her dressing room, Atlantic City, N.J. 1961.

 
Fonte: Daiane Arbus 

 

Daiane Arbus, que aprendeu a arte da fotografia por meio da moda, 
contrapõem e se desvincula totalmente desses padrões fotografando o dito 
“bizarro”. O que vemos em suas fotografias, é uma fotógrafa que se inclui 
nesse mundo ao ser deixada fotografar, se coloca de frente e quer mostrar 
a realidade como ela é, como se quisesse desmascarar o mundo, se 
colocando no mesmo nível.  

Por outro lado, o fotógrafo Tuca Vieira, fotografa a cidade e a 
arquitetura, quase como um complemento às fotografias de pessoas de 
Arbus.  
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002 Perus, São Paulo.

 
Fonte: Tuca Vieira. 

 
O fotógrafo também busca frontalidade em relação ao objeto 
fotografado e captura as imagens no nível dos pedestres, a fim de 
reproduzir uma perspectiva mais aproximada da visão humana. 
Entretanto, se Tuca Vieira reproduz a maneira como fotografar a 
cidade, se distancia dos seus antecessores nas escolhas sobre o que 
fotografar. (DOMINGUES, 2019, p 76)   
 

Assim como Arbus, a técnica utilizada por  Vieira não traz grandes 
inovações, as fotos trazem ao centro o elemento principal, na maioria das 
vezes, e invocam fotografias tradicionais feitas nos séculos passados, os dois 
também atuam com câmeras analógicas, que tornam todo o processo 
menos dinâmico, outra similaridade dos fotógrafos é a posição em que as 
fotos são tiradas, ambos se colocam de frente e em igualdade com aquilo 
que é observado, como se quisessem mostrar a normalidade do cotidiano 
ou como se quisessem normalizar a “feiura do mundo”.   

Algumas escolhas do fotógrafo são evidenciadas a partir de um 
olhar cuidadoso sobre as imagens. Por exemplo, todas as 
fotografias do trabalho são coloridas e contribuem para a 
impressão de heterogeneidade da malha urbana. Ao invés de voltar 
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seu olhar para os prédios icônicos e os pontos turísticos, Tuca Vieira 
fotografa locais que demonstram de que forma a cidade se 
organiza, como as construções residenciais irregulares, os altos 
condomínios em contraste com as residências suburbanas e a 
sobreposição de tempos e estilos arquitetônicos que se 
amalgamam. (DOMINGUES, 2019, p 76) 

 
Contudo, diferentemente da dramatização das fotos sem cor de Arbus, 

para deter ainda mais a atenção para aquilo que é mostrado, Vieira mostra 
o caos através das cores, quer, através delas, mostrar a cidade que se 
sobrepõem e tenta se organizar dentro das irregularidades da vida urbana. 

  
009 Jardim Portal, São Paulo

Fonte: Tuca Vieira. 
 

As fotografias de Tuca Vieira são aparentemente banais quando vistas 
superficialmente (DOMINGUES, 2019, p 80). O conceito estético e o padrão 
central nas fotos parecem se chocar com a realidade ali impressa, o pedaço 
de mundo escolhido em determinado espaço e tempo não parece combinar 
com o que estamos acostumados a conhecer de mundo por meio da 
fotografia.  
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Arbus e Viera parecem contrapor o mundo do belo, parecem ir contra 
toda uma cultura do belo, mesmo que, em um primeiro olhar, parecem fotos 
banais do cotidiano, essas fotografias fazem uma denúncia a respeito do 
mundo.  

 
Considerações finais 
Em um mundo de aparências e de forte apelo para o visual, a 

fotografia parece contribuir de forma cada vez mais negativa para a 
construção de um mundo irreal, utópico. Discorrer sobre o papel que a 
fotografia tem e de sua imparcialidade se faz necessário e urgente.  

Uma foto sempre será um recorte tendencioso e arbitrário de uma 
fração de tempo e espaços pré determinados que trazem consigo a cultura 
e as motivações de quem a tomou. Analisar esse contexto e criticar aquilo 
que nos é apresentado faz parte de interpretar e assimilar a fotografia. 

Assim, quando dois fotógrafos trazem recortes de mundo tão 
particulares, tão diferentes daquilo que dizemos como belo, como normal, 
como Arbus e Vieira, eles parecem contribuir para a construção de 
fotografias mais reais, ainda que tendenciosas, parecem invocar um pouco 
mais da crítica do espectador e apresentam para o mundo o outro lado, o 
“feio”, finalmente, deixa de ser coadjuvante para ser o ator principal.  
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O Humor nos Quadrinhos sob a Perspectiva dos Alunos do 
Ensino Fundamental II: Tiras Cômicas e Charges 

 

Andréa Cristina de Oliveira Lima MENEGUETI1 (UEL) 
Silvana Aparecida Morais da COSTA2 (UEL) 

Maria Isabel Borges3 (UEL - Orientadora) 
 

Utilizando-se dos quadrinhos, no Mestrado Profissional em Letras 
(PROFLETRAS), desenvolvemos duas propostas de intervenção em duas 
turmas de 6º ano, em 2017, numa escola pública do Paraná. Um dos aspectos 
explorados foi a construção do humor no olhar dos alunos. Assim, 
objetivamos apresentar resultados referentes à construção do humor nas 
tiras cômicas e nas charges. Consideramos todas atividades realizadas pelos 
alunos e os nossos diários de aula. Utilizamos as tiras cômicas: “Calvin e 
Haroldo” de Bill Watterson (2009; 2010; 2011; 2013) e “A turma de Charlie 
Brown” de Charles Schulz (1950 a 1954) e charges que abordam as temáticas: 
dengue e olimpíadas. Além dos recursos da linguagem dos quadrinhos e 
características da tira cômica e charge (CAGNIN, 2014; RAMOS, 2011; 
ROMUALDO, 2000), ideias de Bergson (1983), Propp (1992) e Magalhães 
(2010) permearam nossa perspectiva de humor para o trabalho com os 
alunos. Concluímos que a percepção do humor na visão dos alunos se 
efetivou na conexão com a construção de sentidos dos textos em 
quadrinhos: sem interpretação não é possível perceber o humor. 
 
Palavras-chaves: humor, tira cômica e charge, escola. 

 
Humor: tiras cômicas e charges 

 

O humor pode funcionar como um dos aspectos para a construção 
dos sentidos de um texto. Na tira cômica, um gênero discursivo (visão 
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bakhtiniana) pertencente ao hipergênero “histórias em quadrinhos” 
(perspectiva de Maingueneau), o desfecho da sequência narrativa 
desencadeia um efeito de humor na visão do destinatário. 

Ramos (2014) recupera esse conceito para realizar uma aproximação 
com as histórias em quadrinhos, pois para o autor essas seriam 
consideradas um hipergênero por apresentarem alguns elementos afins em 
vários gêneros autônomos. 

Sendo assim, ainda segundo o autor, “podem ser abrigados dentro 
desse grande guarda-chuva chamado quadrinhos os cartuns, as charges, as 
tiras cômicas, as tiras cômicas seriadas, as tiras seriadas e os vários modos 
de produção das histórias em quadrinhos.” (RAMOS, 2014, p. 21, destaque 
do autor).  

Com relação a esse grande rótulo que abriga vários gêneros, é 
importante ressaltar que dentre eles, o trabalho irá abordar apenas a tira 
cômica que segundo Ramos (2014), pode ser definida como um texto curto, 
de formato retangular, construído em um ou mais quadrinhos, com temática 
alusiva ao humor e personagens fixos ou não que participam de uma 
narrativa com desfecho inesperado. 

Os estudos sobre humor de Helena Maria Gramiscelli Magalhães, 
Paulo Ramos, Vladimir Propp constituem algumas das referências 
norteadoras da proposta, ao lado de trabalhos relacionados à tira cômica 
desenvolvidos por Paulo Ramos.  

O objetivo principal, neste trabalho, é mostrar como os alunos dos 
sextos anos do Ensino Fundamental II, de uma escola pública de uma cidade 
paranaense percebem o humor nos gêneros quadrinísticos. As tiras cômicas 
de “Calvin e Haroldo” de Bill Watterson (2009; 2010; 2011; 2013) e “A turma 
de Charlie Brown” de Charles Schulz (1950 a 1954) e charges que abordam 
as temáticas: dengue (2016) e olimpíadas (2016 – Rio de Janeiro) serão 
utilizadas como amostras de texto humorístico e fundamentalmente híbrido. 
Fazem parte desse processo: a elaboração de uma proposta que explore os 
efeitos de humor a partir dos gêneros escolhidos como objeto de estudo e a 
execução da proposta e avaliação dos resultados.  

A pesquisa posiciona-se como um instrumento de investigação e ação 
à disposição da sociedade. A pesquisa-ação foi abordada com intuito de 
procurar respostas e soluções capazes de promover a transformação de 
representações e mobilizar os sujeitos para ações práticas. Os dados 
colhidos foram coletados pelo professor pesquisador na condição de 
professor regente da turma de sexto ano do ensino fundamental. Apresenta-
se um recorte do corpus composto de textos humorísticos, a fim de verificar 
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a percepção dos alunos acerca do que consideram engraçado. Para essa 
investigação utilizou-se o diário de pesquisa. 

  

Humor e seus estudiosos 
 

Bergson (1983) foi procurar na comédia, na farsa, na arte do palhaço, 
no dito picaresco e no jogo de palavras, os métodos de fabricação do cômico 
e descobriu que “não há comicidade fora do que é propriamente humano” 
(BERGSON, 1983, p. 12). As pessoas riem, por exemplo, de um animal quando 
está expressando certa atitude humana. Assim, o homem é tanto um ser que 
ri e que faz o outro rir. Acrescenta Bergson (1983) que não é a mudança 
brusca de atitude o que causa riso, mas o que há de involuntário na 
mudança, ou seja, a quebra de expectativa também é causadora de riso. 

Vladímir Propp (1992) procurou compreender a natureza do riso e do 
cômico, definindo a comicidade sem se preocupar com o trágico enquanto 
tal, exceto em casos em que o cômico tiver relação com o trágico. Os defeitos 
das pessoas podem ser considerados como cômicos. Mas, para considerar 
um “defeito”, faz-se necessário definir em quais casos os defeitos serão 
ridículos: 

 
[...] a falta de conceituação da especificidade do cômico constitui o 
outro defeito, por assim dizer quase constante da maioria dos 
tratados. Diz-se, por exemplo, que são cômicos os defeitos das 
pessoas. Claro está, contudo, que esses defeitos podem ser ou não 
ser absolutamente cômicos. Deve ainda ser estabelecido em que 
condições e em que casos quais defeitos serão ou não ridículos. A 
exigência pode ser generalizada, dizendo-se: diante de qualquer 
fato ou caso que suscite o riso, o pesquisador deve, a cada vez, 
colocar-se a questão do caráter específico ou não específico do 
fenômeno em exame, e de suas causas. (PROPP, 1992, p. 19) 
 

O riso é proveniente do cômico e se realiza em um contexto específico, 
no momento em que se descobrem quais objetivos reais do mundo ao redor 
estão em desacordo com conceitos de quem ri. Acredita-se que, muitas 
vezes, os defeitos das pessoas fazem com que o outro ria. Na verdade, o riso 
acontece quando se descobre que as situações reais do mundo à volta não 
correspondem aos conceitos que foram estabelecidos pelos sujeitos, ou 
mesmo, por um determinado grupo. 

O riso se faz presente quando há um motivo para rir, uma motivação, 
portanto, que leva a estudar as formas, condições e causas reveladoras do 
riso. E, quando se encontram aqueles que não riem, Propp (1992) explica que 
tais pessoas dificilmente poderão rir de algo, pois a dificuldade está no nexo 
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entre o objeto cômico e a pessoa que ri. Não é obrigatório nem natural, “onde 
um ri, outro não ri” (PROPP, 1992, p. 31). Nesse contexto, verifica-se que nem 
sempre o engraçado para um será engraçado para o outro, permitindo-se 
afirmar que a expressão do riso está associada à visão do sujeito em relação 
ao que se vem a considerar como risível. 

O riso pode estar relacionado com questões históricas, sociais, 
nacionais e pessoais. Cada época e cada povo possui seu próprio sentido de 
humor, que pode ser incompreensível em determinada época. É 
compreensível que, no âmbito de cada cultura, cada uma terá uma maneira 
individual de expressar o humor. O homem expressa suas emoções do 
mundo exterior de forma diferenciada. Cada ser tem uma forma de 
expressar seus sentimentos de dor, raiva, angústia, alegria. Para expressar o 
humor, não seria diferente, cada ser apresenta-se de forma particular 
perante o cômico e o não cômico. Segundo Propp (1992), ri-se do que é 
ridículo. Assim, por meio de exemplos e reflexões, o autor explica os 
episódios reveladores de defeitos que provocam riso nas pessoas. Pode-se 
rir de um defeito que se descobre no outro; mas, quando esse defeito não 
existe ou não é identificado, simplesmente, não se ri.  

Magalhães (2010) também acredita que o humor se relaciona com os 
aspectos histórico e psicológico. Diferencia-se de Propp (1992), apenas, por 
não mencionar o aspecto sociológico. Mas compartilham da mesma ideia ao 
considerarem que o humor é inerente ao ser humano, pois quem torna algo 
engraçado é o ser humano, “com sua mente criativa e seu conhecimento 
anterior-epistemológico, empírico e linguístico” (MAGALHÃES, 2010, p. 25). O 
riso é expresso por meio de causas externas ou internas ao ser humano. A 
estupidez, a incapacidade mais elementar de ligar causas e efeitos, também, 
pode despertar risos. Os homens dizem coisas absurdas ou realizam coisas 
insensatas, as quais refletem em ideias ou conclusões errôneas, causando 
ações as quais são motivos de risos.  

O riso pode ser alegre ou triste, bom ou não. Propp (1992) entende 
que as condições para suscitar a comicidade estão atreladas à concepção 
que o homem apresenta ao que é justo e correto. Ri-se quando se encontra 
um “defeito” considerado contraditório perante certos valores. O riso é uma 
descoberta inesperada, pois uma piada só é engraçada devido ao fato de 
conter um final inesperado e espirituoso. Mas, quando é ouvida mais de uma 
vez, ela pode perder a graça, porque deixa de ser surpresa; o final passa a 
ser esperado.  

O que foge ao padrão determinado pela sociedade é disforme e pode 
ser cômico, mas nem toda deformidade é cômica. Para exemplificar essa 
questão da deformidade constata-se que, quando se depara com uma 
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pessoa com um pescoço longo, essa característica ao ser humano não é 
comum, por isso pode expressar riso. Porém, à girafa é natural, o que não 
causa riso e nem estranheza.  

Cômicos são os defeitos, como já mencionou-se antes, mas somente 
aqueles cuja existência e aspecto não ferem o outro. Desse modo, rir de uma 
deficiência física de alguém, por exemplo, é sinal de imaturidade. Entretanto, 
encontram-se, também, defeitos físicos de outro gênero, por exemplo, há as 
crianças ou mesmo pessoas que consideram ridículos os defeitos físicos de 
qualquer gênero, tais como: uma pinta na ponta do nariz, boca torta, lábios 
caídos, entre outros. Propp (1992) explica que esses defeitos não revelam 
nenhuma imperfeição pessoal interior, pelo fato de constituírem uma 
deformidade natural, contrariando certas noções de harmonia e proporção, 
em que do ponto de vista das leis gerais da natureza são tomados como 
racionais. Dessa forma, Propp (1992) constata que a similitude dos homens 
com os animais, tais como porco, macaco, podem gerar risos. 

 
[...] para as comparações humorísticas e satíricas são úteis apenas 
os animais a que se atribuem certas qualidades negativas que 
lembram qualidades análogas do ser humano. Chamar uma pessoa 
com o nome de um animal qualquer é a forma mais difundida de 
injúria cômica tanto na vida como nas obras literárias. Porco, asno, 
camelo, gralha, cobra etc. são xingamentos comuns que suscitam o 
riso do espectador. São possíveis aqui associações as mais diversas 
e insólitas. (PROPP, 1992, p. 67) 
 

Nesse contexto, a comparação com o animal é cômica, apenas, 
quando ressalta um defeito qualquer ao ser humano. Quando isso não 
ocorre, a comparação do ser humano com um animal pode demonstrar uma 
forma de carinho ou elogio. Quando se chama uma pessoa de gatinho, por 
exemplo, ela recebe a expressão como um elogio, afeto, pois está sendo 
caracterizada como bela.  

A comicidade também se faz presente nas comparações realizadas 
entre o homem e a coisa. Geralmente um caráter pode ser definido a partir 
de uma comparação com uma coisa. A representação do ser humano por 
meio de uma coisa só se torna cômica, na visão de Propp (1992), quando a 
coisa é intrinsecamente comparável à pessoa de forma que expresse seu 
defeito, podendo se intensificar se a coisa se assemelha a uma pessoa 
determinada e não apenas a um ser humano em geral. Pode-se evidenciar a 
comicidade homem-coisa nos teatros de marionetes, onde a marionete em 
si é uma coisa, representada no teatro – uma coisa que se mexe – o que pode 
relacionar a uma alma humana que, na realidade, não existe. Ou seja, o 
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princípio do teatro de marionetes reside na automatização de movimentos 
que imitam e parodiam os movimentos humanos. 

Para Propp (1992, p. 85, grifos do autor), “a paródia representa um 
meio de desvendamento da inconsciência interior do que é parodiado”. Para 
compreender se a paródia abarca as peculiaridades individuais e que o 
exagero é próprio da caricatura, Propp (1992) examina alguns materiais para 
fazer suas conclusões. Ao citar uma imitação dos movimentos graciosos de 
uma amazona de circo por um palhaço, sempre se provoca riso. Devido à 
falta de desenvoltura que o palhaço representa durante a imitação, revela-
se a ausência das características positivas que imita. Propp (1992) verifica 
que a paródia é cômica somente quando revela a fragilidade interior do que 
é parodiado. À paródia estão intimamente ligados diversos procedimentos 
do exagero que é visto como cômico quando desnuda um defeito.  

O riso a partir de uma reflexão ética e moral é tratada na Antiguidade 
por Platão, revelando-se uma reflexão ética e moral acerca do assunto. 
Ramos (2011) afirma que, para ele, há duas formas de prazer: os verdadeiros 
e os falsos, os quais misturam prazer e dor, que conduziriam a características 
negativas, como inveja e a malícia. O riso é uma “característica do espírito 
que afasta os homens da razão, do conhecimento de si mesmo, e, por isso, 
seriam prazeres falsos” (RAMOS, 2011, p. 37). Por essa razão, Platão não 
aprecia o assunto, dizendo que não é possível relacionar arte e riso com 
filosofia. Já Aristóteles aborda o tema sobre três ângulos: o poético, o físico e 
o retórico. Ao contrário de Platão, Aristóteles aprecia o assunto e esclarece 
que as artes são uns dos temas da filosofia. 

 
A definição do cômico surge por oposição à de trágico. A comédia é 
construída a partir de algo verossímil e tem duas diferenças em 
relação à tragédia: pune os homens maus em seu desfecho (ao 
contrário da tragédia) e representa os chamados “homens baixos” 
(os não-nobres). O cômico, portanto, não está vinculado a uma 
noção de dor ou visto de maneira negativa. Seria um defeito moral 
ou físico e, como tal, inofensivo. (RAMOS, 2011, p. 37) 
 

Para Ramos (2011), o cômico é visto como algo inofensivo, que não 
prejudica ninguém. Nos séculos XVII e XVIII, havia duas tendências de humor: 
i) associava o riso ao ridículo; ii) o riso está atrelado a uma demonstração de 
superioridade, caso de Hobbes. Nesse contexto, o riso está ligado ao conceito 
de honra em que sua manifestação seria uma demonstração de poder, já 
que se ri de alguma fraqueza humana. 

Ramos (2011) afirma que no Brasil “há vários “alvos” nas piadas, que 
ficam no limite do preconceito social” (RAMOS, 2011, p. 45). As loiras são 
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rotuladas como ‘burras’, os negros como ‘pobres’, os argentinos como 
pessoas ‘presunçosas’, os portugueses como seres ‘desprovidos de 
inteligência’ etc. 

O riso também pode ser expresso pelo exagero da caricatura, da 
hipérbole e do grotesco. A caricatura é expressa no momento em que se 
toma uma particularidade qualquer de uma pessoa e a exagera, 
representando-a como única. A hipérbole é ridícula somente quando ressalta 
as características negativas do ser e, muitas vezes, é expressa por meio da 
sátira, para reforçar a comicidade que aparece no homem enquanto herói 
ou como ridículo. O grotesco é o grau mais elevado do exagero, 
ultrapassando os limites de um mundo realmente possível. O grotesco é 
cômico quando tudo o que é cômico encobre o princípio espiritual e revela o 
defeito. 

Numa perspectiva cômica, o discurso versou acerca das figuras. A 
comicidade aparece nesse contexto por meio de pequenos reveses, 
provocados pelas próprias pessoas. Mas, quando o revés é provocado por 
outrem, neste caso, agem duas pessoas. A comicidade pode surgir em 
pequenos acontecimentos, como tomar uma chuva forte, deixar cair seus 
pacotes ou até mesmo, tropeçar e cair. Nesses fatos, terão aqueles que irão 
rir e os que vão ajudar, e, ainda, aqueles que ajudam e riem. Então, percebe-
se que o humor é manifestado em situações agradáveis ou não. Na verdade, 
dependerá muito da reação dos envolvidos. “É indispensável mencionar a 
propósito as brincadeiras e as peças, às vezes cruéis, pregadas em pessoas 
absolutamente inocentes e às vezes até muito boas, mas que, não obstante 
suscitam o riso”. (PROPP, 1992, p. 105)  

A mentira enganadora é considerada cômica quando não resulta em 
consequências trágicas. Quando uma mentira é contada há aquele que conta 
e o que ouve. Em alguns casos, o desmascaramento e o reconhecimento da 
mentira estão relacionados aos ouvintes e não ao mentiroso, o qual está 
convicto da credibilidade de sua mentira. Os que estão à sua volta ouvem-no 
com prazer permitindo que o impostor realmente acredite no 
convencimento de seus ouvintes, mas na verdade eles já desconfiam de sua 
mentira. A comicidade de uma situação como esta não se descarrega de 
repente, ela perdura por um instante, mas não provoca fortes risos. O 
mentiroso, sem perceber, faz papel de bobo. 

No segundo caso, um surto de riso pode ser provocado devido o fato 
de algum ouvinte agir com a intenção de desmascarar imediatamente o 
mentiroso, nesse caso, o impostor é desmascarado e sua mentira é punida. 
O riso acontece no momento do desmascaramento, quando o oculto de 
repente se manifesta. Nos contos russos, analisados por Propp (1992), o 
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mentiroso não é desmascarado aos olhos das personagens que tomam 
parte da ação, mas na vida real, o mentiroso é desmascarado e se riem dele 
em sua própria presença. O riso se faz presente no momento do 
desmascaramento.  

Propp (1992) faz um estudo acerca dos instrumentos linguísticos que 
revelam a comicidade. Para ele a língua não é cômica por si só, mas porque 
reflete traços da vida espiritual do falante e a imperfeição de seu raciocínio. 
A comicidade e a zombaria são expressas na língua pelos trocadilhos, 
paradoxos, ironias e tiradas. 

Para explicar o trocadilho, Propp (1992) recorre a variados significados 
que são atribuídos ao termo. Calembur, do francês calembour, é um jogo de 
palavras que ocorre quando o interlocutor compreende a palavra em seu 
sentido amplo ou geral. Trocadilho ou calembur dirigido contra os aspectos 
negativos da vida visto como uma sátira afiada e precisa, mas não podemos 
afirmar que sua característica seja imoral e tão pouco moral, pois vai 
depender do modo como é empregado, ou seja, do alvo que ele visa. O 
emprego do jogo das palavras para finalidades satíricas, encontra-se, 
frequentemente no folclore, relata Propp (1992). 

Próximos dos trocadilhos, encontram-se aquelas sentenças em que o 
predicado contradiz o sujeito atribuímos o nome de paradoxo. E próximo a 
ele está a ironia a qual se expressa com as palavras um conceito, mas se 
submete um outro (contrário). Diz-se algo positivo, pretendendo, ao 
contrário, expressar algo negativo, oposto ao que fora dito. Assim, a ironia 
revela os defeitos daquele que de quem se fala. Segundo Propp (1992, p. 29), 
“o âmbito da comicidade conseguida graças a meios linguísticos é bastante 
rico e variado”, devido ao fato da língua constituir um arsenal muito rico de 
instrumentos linguísticos que exploram a comicidade e zombaria. O 
estudioso também menciona os nomes como meios linguísticos de se obter 
a comicidade. Os autores de comédias e de obras cômicas dão aos seus 
personagens nomes próprios, nomes de comida, sobrenomes estrangeiros 
e nomes relacionados às características e posição social de seus donos.  

É importante lembrar: todo escritor tem seu estilo próprio; os nomes 
são elementos acessórios e não o principal responsável pelos efeitos 
cômicos; e, a comicidade dos nomes não tem sempre a mesma origem, mas 
pode ocorrer, basicamente, como descrita anteriormente. 

O humor pode ser explicado a partir da interpretação que se faz com 
o outro, seja de forma verbal, seja não verbal. Embora os autores citados não 
tratarem diretamente da tira cômica ou da charge, os quais se enquadram 
como gêneros quadrinísticos, apresentam uma série de exemplos e análises 
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acerca do humor. Nesse sentido, tais reflexões são consideradas para a 
exploração do humor nos gêneros em análise.  

A linguagem dos quadrinhos, como qualquer outra linguagem, é 
marcada por alguns recursos usados recorrentemente. Tais recursos são tão 
circulares que, para aqueles que não estão habituados, podem apresentar 
dificuldades em compreendê-los. As histórias em quadrinhos utilizam-se da 
linguagem verbal e não verbal, as quais se completam e se explicam 
permitindo que o interlocutor interprete a mensagem. 

Para Eisner (1989), os quadrinhos são segmentos sequenciados, 
resultado da decomposição de eventos capturados no fluxo da narrativa. 
Eles limitam o espaço onde se colocam objetos e se passam as ações. Desse 
modo, a tarefa do quadrinista ou artista sequencial é dispor essa sequência 
dos eventos, de tal modo que as lacunas da ação sejam preenchidas. Isso 
requer do leitor a capacidade imaginativa e criadora, a partir da sua vivência, 
para completar a ação a fim de criar coerência. 

Partindo do pressuposto de que os alunos do ensino regular 
apresentam dificuldades com a leitura dos quadrinhos, pois, durante uma 
década de experiência com alunos do ensino regular, foi possível observar 
que a maioria dos alunos apresenta dificuldades para ler, interpretar e 
compreender a linguagem dos quadrinhos, além de relatos de colegas de 
trabalho. Assim, a maior preocupação é abrir uma discussão acerca do 
ensino da língua materna, por meio de análise de algumas tiras cômicas de 
Calvin e Haroldo, de Bill Watterson e A turma de Charlie Brown, de Charles 
Schulz, como também, nas charges que trazem as temáticas: olimpíada e 
dengue. Esta proposta de trabalho levantou questões significativas que 
conduzem os alunos à leitura da linguagem dos quadrinhos, bem como a 
percepção do humor, visto que o hipergênero “história em quadrinhos” 
agrega sob o viés narrativo o que exclui a caricatura e a ilustração. 

Ramos (2014) mostra que, quando sua temática está atrelada ao 
humor, tem-se a tira cômica, também chamada por uma série de outros 
nomes. No entanto, para este trabalho, adotou-se a nomeação tira cômica, 
devido ao seu formato tão presente na composição e incorporado ao nome 
do gênero. Sua temática atrelada ao humor é uma das principais 
características do gênero, compõe-se numa narrativa tendencialmente curta, 
com desfecho inesperado. 

Nesta tira (Figura 1), observa-se que a Susie é mencionada por Calvin, 
que, ao vê-la, faz desprezíveis elogios à Susie. A personagem é apenas 
mencionada na sequência narrativa, pois a imagem não a mostra, mas leva 
seu leitor pensar que ela está passando por eles. A conversa se dá entre 
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Calvin e seu bicho de estimação, Haroldo – um bicho de estimação com 
comportamento humanizado e é também o melhor amigo de Calvin. 

 
Figura 1 — Um exemplo de tira cômica – Calvin e Haroldo 

 
Fonte: WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. E foi assim que tudo começou. 2. ed. São Paulo: Conrad, 

2010. p. 12 
 

Na tira cômica representada, verifica-se a construção de uma narrativa 
com um desfecho cômico, tornando-a engraçada. Haroldo percebe que 
Calvin fez ofensas à Susie, dizendo que ela é feia, mas que, na verdade, ele 
considera o contrário, que é percebido e revelado por Haroldo na última 
vinheta.  

 

Figura 2 – Outro exemplo de tira cômica – Charlie Brown 

 
Fonte: Schulz (1953, p. 21) 

 

A tira cômica representada na figura 2, explicita mais um caso de 
humor. A narrativa leva o leitor, nas três vinhetas iniciais, a acreditar que 
Charlie Brown, após seu ataque de raiva, jamais atenderia ao pedido de Lucy 
de fazer o seu sanduíche. Esse fato é corroborado por todos os recursos 
utilizados, como as expressões facial e corporal de Charlie Brown, 
acompanhadas pelas linhas cinéticas indicando movimentos bruscos, o livro 
sendo jogado, o afastamento de Lucy, que corre de medo, os balões 
indicando gritos de raiva entre outros. 

Essa sequência de imagens aliada à linguagem verbal faz com que o 
leitor crie a expectativa de que jamais Charlie Brown faria o sanduíche para 
Lucy, no entanto, a última vinheta quebra a expectativa e traz à tona o humor 
quando revela Charlie Brown bem mais calmo perguntando à colega qual 
seria o sabor de sua preferência.    
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Figura 3 — Um exemplo de charge. 

 
Fonte: Rambo (2015). Disponível em: <http://www.barrosoemdia.com.br/wp-

content/uploads/DENGUE.jpg>. Acesso em: 2 fev. 2016.  
 

Na charge (figura 2), refere-se a uma situação local e relata-se a falta 
de cuidado da população barrosense com a limpeza dos quintais, a qual 
colaborou com a proliferação do mosquito da dengue. Assim, a charge foi 
elaborada com o intuito de satirizar e, ao mesmo tempo, alertar a população 
para colaborar no combate ao mosquito, que é prejudicial à saúde da 
população. De uma forma humorística, o mosquito é personificado quando 
é entrevistado por repórteres. Ele se tornou uma celebridade em função da 
rápida proliferação motivada pelo descuido dos moradores do bairro citado. 

O chargista optou por trabalhar com cores, destacando o mosquito 
conforme sua cor original — preto e branco. Verifica-se a presença do texto 
verbal e não verbal e a ausência de balões. Os balões não são muito 
frequentes nas charges, mas podem aparecer, caso demonstre ser um 
recurso necessário para contribuir com o sentido proposto. O texto não 
verbal complementa a proposta apresentada na fala do mosquito, que 
aparece em entrevista agradecendo aos cidadãos barrosenses por contribuir 
com a proliferação do mosquito. A imagem de pneus, baldes, bacias e de 
vários mosquitinhos voando reafirmam o alerta à população para o que não 
deve ser feito. 

Segundo Ramos (2011), como texto humorístico que faz uso dos 
recursos dos quadrinhos, a charge objetiva criticar de forma bem-humorada 
algum fato em discussão no noticiário jornalístico. Constitui um gênero 
vinculado à atualidade. Travaglia (2015, p. 71) define a charge como “um 
texto humorístico ligado quase invariavelmente à crítica social de um 
momento ou de uma ação de um ser identificável na sociedade”.  
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No exemplo (figura 2), identifica-se o humor devido ao fato de o 
mosquito, responsável pela doença, estar agradecendo à população por agir 
favoravelmente à proliferação do inseto ao invés de combatê-lo. Assim, o 
humor crítico está vinculado a um fato do noticiário, com vínculo temporal 
relacionado à atualidade: proliferação do mosquito Aedes Aegypti. 

A charge, configura-se, também como: humorística, caricatural, 
dissertativa e persuasiva. A charge, segundo Miani (2001), constitui-se de um 
instrumento de persuasão, intervindo no processo de definição política e 
ideológica do destinatário, por meio da representação humorística, criando 
um sentimento de adesão que pode culminar em um processo de 
mobilização. A charge expressa e transmite ideias, sentimentos e 
informações a respeito do assunto que está abordando. A charge em 
questão (figura 2) aborda o tema “dengue” e objetiva persuadir a população 
barrosense a cuidar de seu quintal, não permitindo alojar mosquitos, Aedes 
aegyptis, em seus quintais. 

 
Considerações finais 

 

Quanto ao humor nos gêneros quadrinísticos, assunto que ainda tem 
abordagem pouco efetiva nas escolas, reconhece-se que se trata de uma 
introdução por meio da proposta de intervenção e que não esgota as 
possibilidades de exploração do humor na escola e nos livros didáticos. O 
problema é a lacunar exploração, o que torna ainda mais desafiador o 
trabalho das facetas do humor na escola. 

Este trabalho procurou trazer uma contribuição no sentido de aclarar 
um pouco essa discussão. As tiras cômicas e as charges, compartilham a 
tendência de serem textos com sequências narrativas que mesclam 
elementos verbais e não verbais; linguagem própria dos quadrinhos, com a 
presença do humor.  

Na charge, o humor está a serviço de uma crítica social relacionada a 
um fato em discussão no noticiário, na mídia. O vínculo com a atualidade é 
fundamental para a construção dos sentidos, configurando um gênero 
quadrinístico temporal. Assim, constatou-se que o humor só é perceptível 
aos alunos quando eles conseguem atribuir sentidos a esse texto em 
quadrinhos. 

Neste trabalho, o propósito foi elaborar uma proposta de intervenção 
que estimulasse a percepção do humor nos alunos do sexto ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do Norte do Paraná. Tal objetivo foi 
cumprido à medida que se constatava, por meio das respostas das atividades 
realizadas pelos alunos, a compreensão dos mecanismos utilizados nos 
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gêneros quadrinísticos, tendo em vista o humor. As expectativas da 
professora-pesquisadora foram superadas, pois, à primeira vista, acreditava-
se que os alunos teriam muitas dificuldades na percepção do humor. 
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O uso da realidade aumentada para o ensino da história da 
ciência: Um Estudo sobre a Craniologia e a Frenologia. 

 
Reinaldo Benedito NISHIKAWA1 

Bárbara MAESTRO2; 
 

Resumo: A realidade aumentada é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo 
uso código de barras quando as etiquetas não estavam mais trazendo o 
efeito esperado, a realidade aumentada é uma ultra tecnologia 2D que seria 
capaz de armazenar mais dados, ou seja, esses códigos bidimensionais são 
mais capazes de projetar objetos virtuais. A Craniologia e a Frenologia são 
ramos da medicina extremamente aclamados no século XIX que vieram a 
serem esquecidas. Além de gerarem inúmeros impactos nos séculos que as 
sucederam. Para a análise dessas pseudociências, o contexto da época é de 
grande importância, nele, a Craniologia e a Frenologia estão ocultas. Na 
Europa, o século XIX é marcado por conflitos onde essa instabilidade está 
ligada às mudanças sociais e políticas da época. O presente trabalho propõe 
apresentar as teorias craniológicas e frenológicas com a utilização da 
realidade aumentada. 
 
Palavras-chaves: Realidade Aumentada, craniologia, frenologia. 

 

O processo que contextualizava a imigração no século XIX e XXI, tinha 
como pano de fundo, os ideais liberais. Tal modelo explicativo, estava 
pautado no indivíduo e em sua responsabilidade como agente de sua 
história. Os trabalhos de Viotti (1977), Schwarz (1977) e Faoro (1977) 
demonstram os limites que essas ideias tiveram no Brasil. O liberalismo foi 
útil, na Europa, para uma burguesia que via o Estado como um empecilho 
para seu crescimento, mas que no Brasil, essa pequena e pouco expressiva 
burguesia e dependente do Estado ficou no limite liberal com a escravidão e 
com a propriedade privada, utilizando-se de ideias contraditórias e que 
foram apropriadas pelos grandes proprietários de terras. Outra ideia 
contraditória, nesse momento no Brasil liberal, era a concepção de povo, 
uma vez que escravos e pobres livres não faziam parte das discussões e 
preocupações das elites, porque, por exemplo, o liberalismo e a escravidão 
não tinham muito sentido na teoria, mas que na prática, foi usado no Brasil 
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para manter a ordem vigente. Como disse Alfredo Bosi, havia um falso 
impasse entre a escravidão e o liberalismo: 

O par, formalmente dissonante, escravismo-liberalismo, foi, no caso 
brasileiro pelo menos, apenas um paradoxo verbal. O seu consórcio só se 
poria como contradição real se se atribuísse ao segundo termo, liberalismo, 
um conteúdo pleno e concreto, equivalente à ideologia burguesa do trabalho 
livre que se afirmou ao longo da revolução industrial européia. Ora, esse 
liberalismo ativo e desenvolto simplesmente não existiu, enquanto ideologia 
dominante, no período que se segue à Independência e vai até os anos 
centrais do Segundo Reinado. A antinomia tantas vezes acusada, e o travo de 
nonsense que dela poderia nascer (mas como é possível um liberalismo 
escravocrata?), merecem um tratamento rigoroso que os desfaça.  

Nesse sentido, o contorno dado ao termo “raças” no Brasil foi 
ganhando forças. Se de um lado, o imigrante africano e escravizado, 
constituía uma parte da história do país que não se pretendia contar, ou um 
mal necessário, do outro, o liberalismo político conseguiu conciliar-se com a 
escravidão institucionalizada. 

Quanto ao liberalismo político, ideologicamente dominante desde a 
independência, conviveu em geral com a escravidão como uma situação de 
fato. O discurso liberal quase sempre apontava para sua transitoriedade e 
seu fim inexorável, embora garantisse, através de preceitos constitucionais 
que determinavam a cidadania e o sufrágio censitário, a exclusão de escravos 
e libertos do processo político.  

Para reforçar tais práticas, o racismo foi utilizado como um elemento 
classificador entre as raças existentes, com o objetivo de tirar a atenção do 
sujeito e colocar em sua atuação de um determinado grupo, entendido como 
um resultado de sua estrutura biológica única. Ao se deparar com a questão 
das diversidades, principalmente o europeu com o olhar voltado para o 
“outro”, choca-se com a ideia de universalidade eurocêntrica. 

Pressupor a igualdade e a liberdade como naturais levava à 
determinação da unidade de gênero humano e a certa universalização da 
igualdade, entendida como um modelo imposto pela natureza. A igualdade 
de princípios era inscrita na constituição das nações modernas, delegando-
se às “diferenças” um espaço “moralmente neutro”.  

Tem-se nessa base, o princípio da desigualdade entre os homens, 
corroborada no debate entre cidadania e de novos modelos explicativos que 
surgiram que explicava, dimensionava e determinava um indivíduo, de 
acordo com o seu grupo, com sua raça. Herdadas das influencias europeias, 
na década de 1870, intensificam o debate em torno do pensamento 
positivista, evolucionista e darwinista. Esses pensamentos e sua ramificação 
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no Brasil, acabou por polarizar e reduzir as discussões em torno das raças 
em duas vertentes: a edenização e a detração. 

A realidade aumentada é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo 
uso código de barras quando as etiquetas não estavam mais trazendo o 
efeito esperado, a realidade aumentada é uma ultra tecnologia 2D que seria 
capaz de armazenar mais dados, ou seja, esses códigos bidimensionais são 
mais capazes de projetar objetos virtuais. O QR é quem gera a imagem, o o 
quick response é uma resposta rápida do servidor para o cliente. O objetivo 
dela é o usuário poder criar um objeto virtual através de um dispositivo que 
transmite uma imagem como as câmeras. E esse software tem a capacidade 
de interpretar o sinal transmitido pelo dispositivo, como um webcam 
transmite sinais para um computador. 

A Craniologia e a Frenologia são ramos da medicina extremamente 
aclamados no século XIX que vieram a serem esquecidas. Além de gerarem 
inúmeros impactos nos séculos que as sucederam. 

Para a análise dessas pseudociências, o contexto da época é de grande 
importância, nele, a Craniologia e a Frenologia estão ocultas. Na Europa, o 
século XIX é marcado por conflitos onde essa instabilidade está ligada às 
mudanças sociais e políticas da época. Países abolindo a escravidão, o amplo 
desenvolvimento industrial, a propagação de novas doenças e a ampliação 
dos direitos humanos levaram estudiosos a analisar o resultado da 
sociedade até então. 

A Frenologia foi criada inicialmente por Franz Joseph Gall (1758-1828), 
este médico alemão construiu sua teoria nas medições de crânios de 
diferentes grupos da sociedade onde teorizava que, o grau de inteligência 
estaria ligado a medida do cérebro. Seu discurso foi tão popular que vários 
neurologistas passaram a tentar provar essa teoria.  Gall acha ter descoberto 
uma relação entre as elevações e inclinações da medição óssea, onde essas 
marcas externas alimentariam divergências do comum cérebro humano 
interiormente. 

Seus mapas, apresentando cada região do cérebro e trazendo 
extremo sentido aos ideais “racistas” dos cientistas, impressionaram 
principalmente por a ciência estar cortando laços nesse momento com a 
religião e os hábitos caseiros medicinais, e usando o método do experimento 
científico. O grande problema dessa teoria eram os métodos totalmente 
subjetivos de interesse político e social, afinal a Europa estava enfrentando 
um período intenso de criminalidade e revolução social.  

O efeito da frenologia são o que chamamos de “Consultórios 
Frenológicos” na Europa e nos Estados Unidos, países onde haveria depois o 
resultado dessa discriminação, como, por exemplo, a Segunda Guerra 



 

319 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Mundial e a Segregação Racial nos EUA. Esses consultórios foram alvo das 
pessoas para basear suas escolhas através desse estudo, as medições se 
tornaram essenciais para cônjuges, contratação de empregados ou 
diagnósticos de problemas mentais. 

Ao final do séc. XIX, cientistas começam a perceber a fundamentação 
equivocada de Gall e acabam se afastando dessa ciência que acabou virando 
uma piada ou ofensa para a medicina. A Frenologia deixou de herança 
vertentes pseudocientíficas que foram infelizmente usadas como justificativa 
para ataques as etnias, principalmente a negra. 

A craniologia trata o conceito de raça, aparência e temperamento que 
o indivíduo desenvolveria ao longo dos anos. Se tornou grande na era 
Vitoriana que tinha como proposta ao domínio aos negros a “inferioridade” 
imposta por eles. Os negros eram considerados semelhantes ao chimpanzé 
pela sua mediação craniana, e não a um ser humano qualquer. 

O criminologista Cesare Lombroso (1835-1909) avaliou cientificamente 
tais características, notando que ideais europeus coincidiam com corpos de 
criminosos.  Algumas características que Lombroso atrevia dar aos 
inferiores, seriam: A altura, que deveria ser criminal a partir de 1,70m, crânios 
menores que os brancos e maiores que os “loucos”, nome atribuído aos 
estupradores. Além do estereótipo negro no maxilar, na barba, nos olhos, 
mãos, narinas, orelhas. Também seriam adeptos de tatuagens, 
emocionalmente falando, cometeriam atitudes infantis e atos primitivos, 
manifestações corporais e mentais violentas. 

Para as criminosas, além do estereótipo negro, a voz mais grossa, 
excesso de pelos e tamanhos extremamente grandes ou pequenos de peitos 
seriam adeptos a inferioridade, além das atitudes violentas que 
demonstrariam. 

Na Europa e no Brasil, métodos Lombrosianos eram usados em 
julgamentos, onde a autoridade poderia aplicar correções mais altas quando 
o indivíduo apresenta determinadas características.  

Escolas de crimes surgiram no mundo todo, trazendo conceitos de 
separação de etnias que também conhecemos como “Raça”, um termo ainda 
utilizado para dirigir um grupo da sociedade. Essa ciência que separava 
superiores e inferiores acabou sendo diluída após a Segunda Guerra 
Mundial, pois até então era justificativa para domínios, extermínios, 
massacres e escravidão. Lombroso garantia que a infância era o ápice do 
desenvolvimento do caráter do criminoso e que ali ele poderia aprender a 
comportar-se perante a sociedade ou se tornar um perigo a ela.  

Por que fazer o uso da realidade aumentada para o ensino da Ciência? 
Nos dias atuais a modernização tem cada vez mais ganhado espaço no dia a 
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dia. Muitas notícias e aprendizado pode ser obtido através do mundo virtual. 
A geração atual busca constantemente a tecnologia e faz uso dela para 
aprender. Ensinar sobre de onde vem o conceito de raça, o preconceito e 
suas influências através dessa realidade virtual traz inovação e um novo 
olhar para a História.  

O aplicativo usado, “HP reveal” funciona por meio da realidade 
aumentada onde o usuário cria uma aura que armazena a foto que ele 
mesmo tira, logo, sempre que o dispositivo onde ele registrou passar pela 
imagem mostrará a aura criada. 

Mediante a isto, o resultado esperado é que seja cada vez mais 
interessante aprender sobre Ciência por intermédio da inovação que é a 
realidade aumentada. O contexto que um aluno aprenderá qualquer matéria 
é a maneira tradicional que vem sendo usada, a inovação é uma 
característica que deve ser incluída esperando sempre que essa função 
venha somar com o conhecimento. 
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Sobre narrativas visuais em Scrapbook 
 

Larissa Alves de OLIVEIRA (Universidade Estadual de Londrina)¹  
Regina Magna FRANCO (Universidade Estadual de Londrina)² 

Jeani Delgado Paschoal MOURA (Universidade Estadual de Londrina)³ 
 

Resumo: O scrapbook é uma ferramenta de ensino para exposição das 
singularidades por meio da linguagem imagética. O scrapbook é a expressão 
de narrativas livres, composto de mosaicos com fotografias, desenhos, 
símbolos entre outras imagens capazes de abordar temáticas complexas, de 
forma visual. Como metodologia para o ensino superior,foi aplicada uma 
oficina para construção de scrapbook com graduandos do primeiro ano do 
curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina/UEL, com o 
objetivo de debater o tema ‘O que é Geografia para você?’. Para a elaboração 
do scrapbook, em grupos, os discentes recortaram imagens de revistas que 
representassem modos de ver e con-viver a/com a Geografia escolar. Como 
resultado, os estudantes apresentaram as suas experiências escolares 
transpondo para o scrapbook os sentidos e significados atribuídos à ciência 
geográfica em sua formação pessoal. Por fim, foi possível conhecer as 
narrativas dos estudantes a respeito dos conhecimentos adquiridos ao longo 
de suas trajetórias acadêmicas, o que mostrou o potencial do scrapbook 
como linguagem pedagógica.  
 
Palavras-chaves: Imagem, Scrapbook, Geografia.  
 

INTRODUÇÃO 
Pensar nas diferentes formas de aprender requer pensar também no 

modo como as coisas são apresentadas, em que ensinar e aprender 
requerem liberdade, bem como se formam de outros aspectos, mais a frente 
pensados através de Dale (1966) e seus quatro pontos principais para 
aprendizagem: necessidade, experiência, incorporação e utilização. 

Esses quatro pontos nortearam a pesquisa teoricamente no sentido 
de apresentarem aspectos que tem, em comum, o respeito as vivências de 
cada individuo e sua ligação direta com os saberes já adquiridos. 

Para além da teoria, na prática aqui apresentada, buscou-se trabalhar 
compreendendo as dificuldades financeiras de diversas instituições de 
ensino no Brasil e trabalhando com materiais de fácil acesso e baixo custo. 
Mas  o ponto fundamental da parte empírica deste ensaio, é a compreensão 
das particularidades e o respeito a experiência. 
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Este ensaio foi pensado a partir da oficina de construção de scrapbook 
junto aos alunos do primeiro ano de graduação do curso de Geografia da 
Universidade Estadual de Londrina/UEL visando apreender ‘o que é 
Geografia para você?’. Buscando compreender, através de uma metodologia, 
a importância da discussão sobre construção de conhecimento e 
demonstração singular dos saberes. 

 
A complexidade do aprender, breve problemática 
 
Dale (1966) afirma que ensinar e aprender consiste de um mesmo 

processo, mas ocorrem em momentos diferentes. Para Dale (1966) o bom 
ensinar consiste em ensinar as pessoas a ensinar a si mesmas e que quem 
ensina deve analisar suas próprias experiências de aprendizagem para 
poder analisar a aprendizagem de seus alunos. De outro modo, ensinar visa 
a autonomia do indivíduo, de modo que este consiga em si mesmo ver o 
mundo e compreende-lo.  

Para Moraes (2005, p. 99) “sem a interferência do professor 
dificilmente haverá uma aprendizagem significativa” compreendendo que 
este é o interlocutor de um caminho que tem por objetivo a autonomia. 
Partindo deste pressuposto Dale (1966) apresenta quatro pontos que 
articulados entre si compõem o processo de aprendizagem: necessidade, 
experiência, incorporação e utilização. Estes quesitos estão relacionados à 
Teoria da Aprendizagem Significativa, desenvolvida por Ausubel que 
trabalhou com a Psicologia da Aprendizagem.  

 
Aprendizagem Significativa é um processo pelo qual uma nova 
informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não 
arbitrária a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do 
indivíduo. Neste processo a nova informação interage com uma 
estrutura de conhecimento específica a qual Ausubel chama de 
“conceito subsunçor”, ou simplesmente “subsunçor”. (MOREIRA, 
2006, p. 14-15). 

 

O processo ‘necessidade e experiência’ levam a dois termos muito 
utilizados entre os educadores: atitude e motivação. É consenso entre eles 
que todo estudante é um indivíduo com necessidades e capacidades 
próprias, peculiares, no entanto, ao se passar da teoria à prática ocorre 
justamente o contrário. Segundo o autor decidimos que os alunos 
“deveriam” estar capacitados para a aquisição de determinado 
conhecimento, trabalhamos com a crença de que os alunos estão onde nos 
cremos que “deveriam” estar e não investigamos em que nível de 



 

326 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

conhecimento ele realmente se encontra. Muitas vezes é deixado de 
considerar que os alunos de determinada turma podem não estar no mesmo 
nível de desenvolvimento. Sendo assim, é preciso ter como ponto de partida 
o verdadeiro nível de conhecimentos em que estão seus alunos. É nesta 
perspectiva que Dale (1966) trabalha como conceito de necessidade: as 
necessidades específicas dos alunos é que devem marcar o ponto de partida 
da experiência docente, é a partir deste conhecimentos prévios que a prática 
docente toma como ponto de partida a apresentação de novos saberes.  

No que diz respeito à motivação, a empatia entre aluno e professor 
não é suficiente para que o aprendizado ocorra. Um bom relacionamento 
entre alunos e professor é importante na medida em que se estabelece um 
vínculo de confiança a partir do qual o professor poderá conduzir seus 
alunos no caminho do conhecimento. Porém, Dale (1966) argumenta que 
nenhuma simpatia ou bom sentimento motivará ou interessará o aluno a 
menos que este compreenda porque determinados conteúdos compõem 
sua grade curricular. Essa motivação é que leva ao engajamento por parte do 
estudante. Moraes (2005) ainda ressalta que  

 
[...] a função do educador é a de possibilitar ao aluno chegar ao 
conhecimento científico por meio de procedimentos concretos a 
fim de que, posteriormente, possa relacionar o que é ensinado com 
o cotidiano, fazendo com que, dessa forma, ocorra aprendizagem 
significativa. (MORAES, 2005, p. 99). 

 

A incorporação de novas experiências, conforme entendida por Dale 
(1966), se dá quando esta promove uma mudança, uma “revolução interna”. 
Essa experiência afeta todo o depósito de conhecimento do indivíduo, onde 
tal processo é feito pelo aluno e somente por ele, o aprendente é o único que 
poderá integrar a nova experiência com o que já havia aprendido. Se a meta 
é o conhecimento, Dale (1966, p. 19) também alerta que “es bueno recordar 
que el conocimiento es nuestro solo cuando podemos pensarlo por nosotros 
mismos, no cuando há sido “entendido” solamente mientras otra persona lo 
pensaba”1, em outras palavras, o sucesso na construção do conhecimento é 
a possibilidade do vislumbrar novas formas de pensar, quando o indivíduo 
consegue pensar as coisas por si mesmo. O resultado do processo educativo 
deve ser a autonomia.  

O conhecimento não é algo que absorvemos, é algo que fazemos. Este 
fazer é influenciado pelas necessidades específicas do indivíduo no 

                                         
1“É bom lembrar que o conhecimento é nosso quando podemos pensa-lo nos mesmos, não 
quando tem sido entendido somente enquanto outra pessoa o pensava.” 
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momento da aprendizagem, sendo assim se incorpora parte da experiência 
e não o todo. O professor tem que considerar que nem todos os alunos 
compreendem da mesma maneira, por exemplo, um filme, uma pintura e 
até mesmo, expandindo, uma paisagem num trabalho de campo. Um 
educador atento e comprometido pode potencializar o conhecimento 
mostrando algumas relações que antes não teriam sido percebidas pelo 
aluno, bem como enxerga novas possibilidades pelos olhos dos alunos. 

No último ponto apresentado por Dale (1966), no conceito de 
utilização se procura apresentar a razão da não fixação de conteúdos por 
parte dos alunos. Para o autor, nos esquecemos do que não julgamos 
importante, ou porque aquilo não responde às nossas necessidades, pelo 
menos no momento, ou não está relacionado com o que se já conhece, por 
ausência de subsunçores, quando não se encontra a aplicação prática ao que 
se aprende carecendo de valor e significado.  

A natureza orgânica desse aprendizado se revela no sentimento de 
satisfação do aluno com o novo conhecimento adquirido. Essa satisfação se 
reflete no prazer de realização por haver encarado algo novo e importante.  

Neste sentido, à muitas metodologias de aprendizagem capazes que 
auxiliar no trabalho docente que visem, entre outros aspectos, a autonomia 
do pensar, visto que se trata de um processo longo e em um período crucial 
da vida de crianças e jovens, bem como dos adultos também. É na realização 
de atividades e de todo processo educativo que o docente deve abrir a 
possibilidade da exposição das singularidades do conhecimento individual, 
para que os alunos, para além de participar de atividades lúdicas, possam 
levar a essência do que lhes é apresentado, para além dos muros escolares. 

 
 A construção do scrapbook, uma possibilidade de narrativa visual 
Apreendendo sobre o potencial do scrapbook para a exposição das 

singularidades do conhecimento, foi aplicado uma oficina para os alunos do 
primeiro ano de graduação em Geografia da Universidade Estadual de 
Londrina.  

Estes alunos devem, ao final do primeiro ano letivo, escolher entre a 
modalidade de licenciatura ou de bacharelado para seguirem na graduação, 
diante disto, alunos de anos finais da graduação e pós graduandos foram 
convidados, pelo colegiado do curso de graduação, a aplicarem oficinas com 
diferentes temas para incentivar a reflexão nos diferentes meios de ensino 
aprendizagem e na troca de informações para a escolha consciente da 
modalidade ao final do ano letivo. 

A oficina “elaboração de scrapbook para o ensino de geografia” tinha 
por objetivo a montagem de um pequeno scrapbook com materiais simples 
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mas com a temática que norteará os graduandos durante o decorrer 
acadêmico “O que é Geografia para você?”. 

Inicialmente, os oradores da oficina fizeram uma pequena explanação 
sobre o que seria um scrapbook, um tipo de álbum onde cada pessoa tem a 
possibilidade de monta-lo de forma livre, com o objetivo de registrar algo, 
compondo mosaicos de elementos visuais, sejam fotografias, desenhos, 
símbolos ou quaisquer imagens que transpareça elementos importantes 
para aquele indivíduo sobre um tema. 

Diante de tal explicação, foi proposto aos alunos a montagem de um 
pequeno scrapbook com a temática “O que é Geografia para você?”. Os 
materiais foram: papel sulfite, papel kraft, lápis de cor e grafite, canetas, 
tesouras, cola e revistas. 

Os alunos se juntaram em pequenos grupos e iniciaram uma 
discussão sobre o que vinha primeiro em mente quando se fala em Geografia 
e se debruçaram a procurar nas revistas algo que lhes remetesse ao tema 
proposto na oficina. A seguir, foto de um dos momentos em que os mesmos 
buscavam elementos para a elaboração do scrapbook pelas imagens das 
revistas. 

 

 
Figura 1: Roda de diálogo 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 
Cada grupo pensou em uma proposta para o scrapbook e foram 

elaborando conforme foram encontrando materiais nas revistas de 
elementos que vos chamassem a atenção. A maior parte confeccionou o 
álbum com papel kraft e juntaram as páginas com fita de tecido. 

Por se tratar de poucos estudantes, como produto final, tivemos a 
entrega de três scrapbooks com os seguintes temas: 
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 John Locke 

 Geopolítica 

 Meio ambiente 

Ao final da montagem, cada grupo teve um momento para 
compartilhar o resultado obtido e expor as escolhas e o modelo da 
montagem do scrapbook. Para o primeiro grupo, que teve como inspiração 
principal o filósofo francês John Locke. A escolha pelo filósofo e sua relação 
com o tema principal “O que é Geografia para vocês?” se deve as 
contribuições do filósofo por último mencionado no campo das ciências e na 
própria Geografia, bem como sua relevância nos processos seletivos para 
ingresso na graduação e aos incansáveis estudos para o processo seletivo do 
vestibular. A seguir fotografia do trabalho final. 

Por ser um filósofo que influenciou as diferentes áreas do 
conhecimento, os alunos optaram por colar imagens do mapa mundi para 
ressaltar a ligação de John Locke com a geografia. A seguir imagem de uma 
das folhas do scrapbook. 

 

 
Figura 2: Scrapbook – John Locke 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
 

O segundo grupo teve como tema a geopolítica, isto porque era o tema 
que mais chamava a atenção dos componentes do grupo, a temática que 
mais aguardam estudar na graduação e a que esta, na concepção destes, 
esta mais presente na mídia no cotidiano. 
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Figura 3: Scrapbook grupo 2 – Geopolítica 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 
A seguir imagem de uma parte do trabalho do grupo. O grupo 

escolheu imagens de representantes políticos, bem como um retrato de um 
cidadão, buscando evidenciar o contraste, do poder e da hierarquia. 
 

 
Figura 4: Scrapbook - Geopolítica 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
 

Para o terceiro grupo o tema escolhido foi meio ambiente, de acordo 
com os componentes deste, o escolha veio pela forte influência dos estudos 
da geografia nas temáticas do meio ambiente, de como o saber popular 
também associa os conhecimentos geográficos ao meio ambiente e acabou 
gerando uma lembrança imediata do tema a proposta gerada. 
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Figura 5: Scrapbook grupo 3 – Meio ambiente 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
 

O grupo escolheu trabalhar com as diferentes faces do meio ambiente, 
demonstrando pela inquietação “fim do planeta” imagens com as faces do 
verde e da destruição ambiental. 

 

 
Figura 6: Scrapbook – Meio ambiente 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
 

 
Figura 7: As faces do meio ambiente 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
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Figura 8: As faces do meio ambiente 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
 

A proposta para os estudantes era de que os mesmos pudessem dar 
continuidade ao projeto no decorrer do ano letivo, anexando imagens 
importantes deste primeiro ano de graduação e pudessem relembrar e 
refletir sobre essas memórias. Cada grupo pode escolher um representante 
para levar embora o scrapbook e, se possível, dar continuidade.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Podemos aferir que o objetivo da oficina foi cumprido, aos quais 

estava apresentar uma metodologia passível de ser aplicada em diferentes 
temas e em diferentes situações e instituições, com materiais de fácil acesso 
e baixo custo. 

Propor uma reflexão sobre o próprio conhecimento diante da questão 
“o que é Geografia para você?” e o desafio de transpor tal concepção através 
de imagens. Este era o maior desafio e a proposta principal da oficina, 
porque ali os sujeitos poderiam transpor seu conhecimento pré concebido, 
escolher o que mostrar pelas imagens.  

Usualmente, é comum em uma avaliação que os professores esperem 
determinada resposta em um trabalho ou avaliação diante das 
problemáticas propostas, sendo através desse parâmetro estabelecido pelo 
professor que os mesmos realizam a avaliação do conhecimento dos 
aprendentes. No entanto, quando foi realizada a oficina não havia a 
expectativa de uma resposta “certa”, esperava-se que cada indivíduo 
demonstrasse o que sabe e a forma como compreende a Geografia.  

Por vezes, para o processo avaliativo é necessário que o aluno se 
enquadre em regras e num único meio de demonstração de saber, nesta 
oficina, no entanto, os alunos podiam usar de imagens, escritas, e para os 
que continuarão montando o scrapbook, o uso de outras expressões visuais 
para a demonstração do saber sobre o tema Geografia. Essa alusão é 
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extremamente importante no scrapbook, pois o mesmo é constituído de 
elementos que chamam a atenção dos sujeitos, daquilo que lhes é próprio e, 
neste caso, do resultado de vivências escolares. 

Por fim, a essência da atividade foi à liberdade e o potencial. A 
liberdade da expressão do conhecimento e o potencial das expressões 
visuais na transposição das singularidades dos indivíduos. Se visamos no 
processo educativo a autonomia, também devemos pensar em meios para 
tal demonstração, conhecer a narrativa dos estudantes e o significado 
daquilo que lhes é ensinado por meio dos olhos de cada um. 
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Alinhavando Memórias a uma Produção Visual 
 

Fernanda Lopes PEDRO1 
Carla Juliana Galvão ALVES2 (orientadora) 

 
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa-ação realizada com 
mulheres idosas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa na cidade de 
Londrina, e propõe a temática nos brinquedos e brincadeiras de infância com 
foco na memória.  As narrativas portanto foram motivadas por um 
documentário produzido pelo “Programa Território do Brincar”, e artistas 
visuais contemporâneos que utilizam técnicas artesanais tradicionais em 
suas obras, tais como o bordado e o crochê. Tais estratégias serviram como 
referências visuais, estimulando a memória das participantes, e ao mesmo 
tempo ampliando seu repertório visual. O produto final dessas oficinas 
resultou em uma ‘colcha de memórias’, produzidas pelas participantes de 
acordo com suas memórias de infância de maneira colaborativa. Para a 
fundamentação teórico-metodológico recorremos aos estudos de Eclea Bosi, 
Ivone Richter, Josso e Maurice Halbwachs. 
 
Palavras-chaves: Estética do cotidiano, Narrativas, Memória, Idosos, Infância 

 
 
Introdução 

 
Este trabalho resulta de um estágio informal realizado no último ano 

de graduação. A pesquisa-ação aconteceu em um Centro de Convivência 
situado na zona leste de Londrina, e acabou por coincidir com um público 
feminino de 15 idosas. O Centro de Convivência da Pessoa Idosa é um espaço 
que oferece diversas atividades e têm como um de seus objetivos 
desenvolver trabalhos que valorizem a pessoa idosa na sociedade, 
promovendo os direitos dos idosos e contribuindo para um envelhecimento 
ativo. Oferecem atividades de lazer, cultura, educação, convivência familiar 
entre outras. 

 

                                         
1 Pós Graduanda em Arteterapia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI) 
2 Docente no Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina. 
Coordenadora do Projeto de Pesquisa “A Formação do Professor de Artes Visuais em uma 
Perspectiva Autobiográfica” 
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Figura 2- Oficina sobre memória no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) 

 

Ao trabalharmos com um público idoso optamos por iniciar com as 
memórias de infância focando muitas vezes nos brinquedos e brincadeiras 
que fizeram parte da vida desses idosos. Nossas propostas buscaram trazer 
à tona memórias que contassem como eram as brincadeiras e os brinquedos 
da época da infância, muitas vezes feitos com objetos que encontravam no 
ambiente, tal como as bonecas feitas de milho. O ato de rememorar é algo 
muito decorrente na vida de um idoso pois conforme o tempo passa ele se 
torna cada vez mais nostálgico, e contar essas memórias para outras pessoas 
é um meio de revive-las. Deste modo, afirma Ecléa Bosi:  
 

A lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, 
conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora a 
consciência na forma de imagens-lembrança. A sua forma pura 
seria a imagem presente nos sonhos e nos devaneios (BOSI,1994, 
p.15) 

 

Por essa razão idealizamos a produção de uma colcha de memórias 
que, além reunir as memórias das participantes da oficina, lhes dessem 
visualidade por meio de uma produção coletiva. Todo o trabalho foi marcado 
por esse caráter coletivo e colaborativo, uma vez que cada memória trazida 
à tona por um indivíduo funciona como um gatilho disparador para outras.    

O passado é registrado sob a forma de imagem-lembrança, e ao 
invocá-las trazendo-as para o presente, se elabora uma nova imagem no 
momento da fala.  Da mesma forma, quando pedimos que representem essa 
memória em uma imagem visual, o que se constitui é uma nova imagem, 
dessa vez reduzida à bidimensionalidade, a um único momento que 
represente essa lembrança. Segundo Bergson:  

 

[...] o passado se conserva por si mesmo, automaticamente. Inteiro, 
sem dúvida, ele nos segue a todo instante: o que sentimos, 
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pensamos, quisemos desde nossa primeira infância está aí, 
debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar, forçando a porta 
da consciência que gostaria de deixá-lo de fora (BERGSON, 2006, 
47). 

 

A metodologia adotada nas oficinas seguiu em viés multicultural, que 
permitiu recordar e ressiginificar as memórias do grupo de participantes, 
usando conceitos, técnicas e procedimentos das artes visuais (desenhos, 
pinturas, fotografias) aliados a fazeres manuais já conhecidos do grupo e na 
maioria das vezes passados de geração em geração e ensinados na maioria 
das vezes durante a infância (bordado, crochê, costura). 

O objetivo foi desenvolver uma pesquisa-ação com mulheres idosas 
visando reunir memórias de infância e ressignificá-las em uma produção 
visual. Essa produção visual resultou em uma colcha de memórias, que é o 
que podemos comparar ao hipocampo do nosso cérebro, pois é lá que as 
memórias se fixam assim como na colcha. 

 A pesquisa-ação é segundo Thiollent (1947, p. 25):” ...um método, ou 
uma estratégia de pesquisa agregando vários métodos ou técnicas de 
pesquisa social, com os quais se estabelece uma estratégia coletiva, 
participativa e ativa ao nível da captação de informação.” Acabando por 
coincidir com o público feminino participante da oficina a pesquisa seguiu 
um viés multicultural acabando por se concluir com atividades manuais 
como: crochê, bordado e pintura presentes no cotidiano dessas mulheres. 

 
Luz para memória 

 

As oficinas partiram de narrativas orais em torno da memória, com 
foco nos brinquedos e brincadeiras da infância. As narrativas foram 
motivadas por um documentário produzidos pelo “Programa Território do 
Brincar”, e imagens de obras de artistas que remetem a memória e ao fazer 
manual. O documentário: Casinhas do Vale do Jequitinhonha, produzido pelo 
Programa Território do Brincar3 apresenta a maneira como as crianças do 
Vale do Jequitinhonha costumam brincar. Esse modo de brincar de casinha 
que aparece no vídeo, o modo como as crianças tornam objetos simples em 
brinquedos, é muito semelhante com as brincadeiras de infância da geração 
de idosas que fizeram parte das oficinas.  

 

                                         
3 O Programa Território do Brincar visa reunir saberes do universo infantil e produz alguns 
materiais como, filmes, livros, artigos, séries infantis para TV e etc., que podem ser utilizados 
e acessados no site do programa: <http://territoriodobrincar.com.br/.   
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Figura 3- Cena do documentário: "Casinhas do Vale do Jequitinhonha" 

 

O documentário foi inspirado no longa-metragem “Ô, de Casa” dirigido 
por Clarice Alvarenga. Pode-se notar em tal documentário, que a câmera faz 
parte da brincadeira, as crianças não se intimidam por ela, e continuam sua 
brincadeira, fazem fogo de verdade para fazer a comida, limpam o chão, 
brincando de casinha.  

O vídeo como recurso visual e auditivo tem uma proporção maior de 
funcionalidade na investigação da maneira mais simples de acessar a 
memória. Ao iniciar a música “Peixe Vivo” do Milton Nascimento, utilizada 
como trilha sonora do vídeo, algumas das idosas começaram a cantar junto, 
e alguns comentários como: “Ai como eu fiz isso meu Deus!”, “Isso ai é do 
nosso tempo”, “Ai que saudade do meu tempo de criança”, foram 
manifestados. A proposta era que elas realmente relembrassem como eram 
as brincadeiras de suas infâncias, e quais experiências constituíram essa 
infância.  

 

 
             Figura 4 - Cena do documentário: "Casinhas do Vale do Jequitinhonha" 
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O documentário serviu como gatilho para que as memórias de infância 
fossem acionadas em um processo contínuo em que as falas de cada um vai 
suscitando lembranças no outro.  A respeito disso Halbwachs diz:  

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, 
não basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é 
preciso que ela não tenha deixado de concordar com as memórias 
deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras 
para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser 
constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2006, p.39) 

 

Durante a exibição do documentário, muitos comentários foram 
evocados, memórias, e risadas, uma risada nostálgica de poder relembrar as 
coisas da infância, como as bonecas de milho, os fogões feitos de tijolos, 
dando risada de como as coisas eram naquele tempo. É o caso do relato de 
J: 

 

Aí quando eu era criança eu brincava de casinha, de boneca, de 
passa anel, ciranda cirandinha, de boneca de pano. Porque naquela 
época as mães ensinava a gente fazer, pegava aqueles negócio de 
pelego que os homem monta, pra fazer o cabelinho da boneca 
aqueles cabelo de pelego. Fazia aquelas bonequinha com olhinho e 
tudo as vezes até pintava o olho de carvão, fazia a cara da boneca 
branca e pintava o olho de carvão. Ficava beleza! Fazia a roupa da 
boneca, e a gente se virava do jeito que a mamãe vestia nóis, nóis 
vestia as boneca. E aí essa história de fogãozinho de panelinha fazia 
comida de verdade mesmo! Tinha meu irmão que era mais velho 
do que eu. E ele fazia as coisa pra nóis, rebocava e tudo [...] do 
jeitinho que era o fogão da mamãe ele fazia pra nóis. (J. 82 anos) 
 
 

Ao final da exibição do documentário, tivemos um momento de 
conversa sobre aquelas memórias de criança que já se foram, algumas das 
quais já não lembrávamos.  O grupo foi percebendo e identificando as 
experiências em comum: “minha infância não é muito diferente disso”.  

Na sequencia, apresentamos algumas pinturas de artistas brasileiros 
que retratam as brincadeiras de infância em seus trabalhos, como Portinari, 
Ivan Cruz e Militão dos Santos. 
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Figura 5 e 5 - Referências visuais para as oficinas de Ivan Cruz e Portinari 

 

Apresentamos também um conjunto de trabalhos de artistas 
contemporâneas que incorporam em seus trabalhos os fazeres manuais 
tradicionais, tais como o crochê e o bordado como Sonia Gomes, Leda 
Catunda, Janaína Barros, Susanna Bauer, Toshiko Horiuchi, a designer Karen 
Bazzeo. 

 

 
Figuras 7, 8, 9, 10 e 11 - referencias visuais para as oficinas Susanna Bauer – Janaina Barros – Karen 

Bazzeo 

 
Leda Catunda - Toshiko Horiuchi 

 

Uma das artistas citadas e Sônia Gomes que carrega em sua 
hereditariedade a força da lembrança, muitos dos materiais utilizados por 
ela são advindos de outros usos e por consequência são marcados pela 
memória do uso, funções e gastos pelo tempo até chegarem para serem 
usados pela artista, como se implorassem para que fossem utilizados 
novamente, para que ganhassem vida, segundo Brandão: 
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Temos, portanto, uma tecelã/narradora cujos fios/obras nos 
colocam num emaranhado de texturas e cores que moldam as 
memórias afetivas da artista apelando para o imaginário social que 
a impregna. (BRANDÃO, 2019, p.276) 
 

 
Figura 12 -  Memória (2004). (Fonte: Acervo digital Sonia Gomes) 

 

Podemos observar em “Memória (2004)” que a artista utiliza várias 
técnicas conhecidas, como a costura, o bordado, amarrações e até o crochê, 
que são incorporadas e ressignificadas em seu trabalho, de modo que se 
presumia que as idosas poderiam sentir um certo estranhamento pois não 
estão acostumadas encontrar visualidades como essa em seu cotidiano. 
Porém elas se atentaram somente as técnicas utilizadas não para o todo, 
desse modo não ouve estranhamento. Os “fazeres especiais” com os quais 
estão acostumadas exigem uma qualidade estética bem acabada. Deste 
modo quis que entendessem a liberdade que poderiam ter durante a 
produção da colcha.  

 
Alinhavando as Memórias 
A produção da colcha iniciou com produções individuais, para as quais 

foram disponibilizados diversos materiais: tintas, linhas, agulhas de crochê e 
bordado, canetinhas, retalhos de tecido entre outros. Os fazeres manuais 
são muitas vezes fazeres passados de geração em geração, de mãe para filha 
e assim sucessivamente. O crochê, o bordado, a costura, a pintura muitas 
vezes feita em panos de prato, se fazem presentes na visualidade da casa, 
compondo que que Ivone Richter chamou de “estética do cotidiano”. Desse 
modo podemos perceber que os fazeres especiais passados de geração em 
geração, carregam em si certa qualidade estética: 
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O aspecto do "fazer bem feito" aparece, na fala das entrevistadas, 
como uma característica essencial do seu "fazer especial". Esta 
necessidade do "bem feito" relaciona-se a um processo de "atribuir 
valor".  (RICHTER, 2000, p.111) 

 

Poucas palavras foram ditas durante a produção. Foi possível notar a 
concentração das idosas em suas produções, porém recorremos a estímulos 
sugerindo alguns temas como por exemplo: as brincadeiras, a casa em que 
moravam, os objetos que compunham o ambiente da casa, a visualidade do 
ambiente onde eram feitas as brincadeiras, as roupas e etc. E mesmo que as 
memórias não fossem faladas, muitas vezes eram expressadas na produção 
visual. 

 

      
          Figura 13 e 14- Idosas durante a produção da Colcha de Memórias 

 

Enquanto a colcha era produzida, alguns relatos eram manifestados 
como, por exemplo, o da S.4 que sem intenção acabou por fazer uma colcha 
de memórias:  

 

“Olha eu sempre costurei né, desde os meus vinte poucos anos... 
Não! Eu comecei com 17, e eu costurei dez anos só com bazar e ai 
depois que eu parei de costurar só pra esse bazar, eu comecei a 
costurar só roupa de homi, e dai eu comecei a ganhar costura, de 
todo mundo. Ai aparece tanta gente, tem tantas pessoas que eu 
costurava que eu achava legal, que eu gostava, eu guardava um 
retalho. E ai eu fiz uma colcha. E dai essa colcha durô durô durô, 
então aquelas pessoas não saiam do meu pensamento. Quando eu 

                                         
4 Os nomes presentes nesse trabalho foram ocultados, e expressados apenas pela primeira 
letra do nome do sujeito. 
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olhava aquela colcha eu lembrava daquela pessoa, e daquela, 
daquela, daquela [...] (S. 72 anos)5 

 

Percebemos nas narrativas elaboradas pelo grupo a importância da 
partilha, e do caráter coletivo deste tipo de trabalho. Possui um caráter 
coletivo, dado que se enriquece com a participação de cada um, e processual, 
que necessita de tempo para que as memórias surjam e permitam a 
elaboração de imagens nítidas e intensas, substituindo as imagens 
esvanecidas e apagadas pelo esquecimento.  

 

 
 

Figura 15 - Alguns detalhes da Colcha de memória 
 
 

Nossas memórias estão diretamente ligadas à afetividade e 
constroem um universo de lembranças que são reativadas todos os dias por 
coisas que vemos, sentimos, por determinados assuntos, cheiros, lugares e 
pessoas, nessa mesma direção que buscamos apresentar estímulos que 
pudessem trazer memórias à tona. Segundo Josso: 

 

A situação de construção da narrativa, porque exige a narração de 
si, sob o ângulo da sua formação, por meio do recurso a 
recordações-referências que balizam a duração de uma vida, exige 

                                         
5 As falas dos sujeitos foram transcritas, sem haver modificações, buscando fortalecer a 
veracidade do estudo. 
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uma atividade psicossomática a vários níveis. No plano da 
interioridade, implica deixar-se levar pelas associações livres para 
evocar as suas recordações-referências e organizá-las numa 
coerência narrativa à volta do tema da formação. A socialização da 
autodescrição de um caminho, com as suas continuidades e 
rupturas, implica igualmente competências verbais e intelectuais 
que estão na fronteira entre o individual e o coletivo. (JOSSO, 
2002, p28) 

 

 

 
Figura 16 - Colcha em processo de finalização 

 

Encontramos na colcha alguns elementos específicos da infância das 
idosas, como por exemplo o filtro de barro, o poço de retirar agua, 
brincadeiras de roda, cantigas, versos e até representações das casas que 
moravam durante a infância no sitio. 

A colcha desenvolvida nesse estágio é resultado de um trabalho 
coletivo e colaborativo que reuniu memórias e visualidades minhas, de 
minha mãe, minhas avós e das idosas que participaram das oficinas. Durante 
o processo das oficinas muitas pessoas ao meu redor se envolveram e 
relembraram suas memorias de infância, dentre elas, minha mãe e minha 
avó que colaboraram inserindo alguns quadrinhos e depois na finalização 
costurando um quadrinho no outro. 
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Considerações Finais 
 
Essa colcha de memórias se tornou um objeto de memória coletiva tão 

intenso que qualquer pessoa que a observe encontrará gatilhos me 
memórias que o transportem para suas memórias individuais. Halbwachs 
observa que: 

 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós 
estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto 
acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros 
estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre 
levamos conosco certa quantidade de pessoas que não se 
confundem. (HALBWACHS,2006, p.30) 

 

Assim sendo, quando uma das idosas relembrava as memória vividas 
no sítio, outras idosas presentes que passaram por uma trajetória parecida 
recordavam suas memórias contidas no espaço em comum que é o sítio. 
Independentemente de onde estivermos, as memórias serão revividas e 
relembradas através dos gatilhos pois cada memória pode ser considerada 
um fragmento de um momento vivido. 
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Notícia: um espetáculo à parte 
 

Marta Ortega PITTA1 
 

Resumo: Os telejornais atuais mostram uma maneira espetacularizada de 
exibição com apresentadores que andam de um lado para outro no estúdio, 
gesticulam, falam alto, numa tentativa de interagir com o telespectador e 
garantir audiência, no limite entre o popular e o popularesco. Objetivos: 
avaliar se essa forma atende às exigências do Código de Ética do Jornalismo; 
descrever o modo de apresentação; analisar a linguagem utilizada; investigar 
como a informação atinge o telespectador e o impacto que isso causa. 
Metodologia: estudo de casos de telejornais veiculados entre 2018 e 2019, 
em Londrina-PR. Critérios de análise: apuração das notícias, forma de 
apresentação e linguagem do apresentador, impacto sobre o telespectador. 
Conclusão: o novo formato não atende ao Código de Ética e extrapola no 
sentido de interação com o telespectador e exposição dos profissionais, 
tornando-se mais um espetáculo com temas irrelevantes, do que a 
veiculação da notícia. 
 
Palavras-chave: Espetacularização da notícia, Jornalismo popular, 
Telejornais. 
 

INTRODUÇÃO 
Quem tem o hábito de assistir aos telejornais, principalmente, os de 

notícias locais, percebe facilmente, as mudanças no estilo de exibição das 
reportagens na televisão brasileira. A notícia é apresentada num contexto 
considerado popularesco, comparado ao estilo de telejornais tradicionais 
mostrados ao telespectador ao longo de anos – apresentador sentado atrás 
de uma bancada, vestido mais formalmente, usando uma linguagem mais 
entonada, polida e séria, passando, assim, uma imagem mais formal. 

O que se vê, atualmente, é uma forma espetacularizada de 
apresentação da notícia, cujo objetivo, declarado insistentemente durante as 
exibições, é se aproximar mais do público, garantindo interatividade e, 
consequentemente, audiência. 

                                         
1 Jornalista, aluna do Curso de especialização em Comunicação e Cultura Política, 
Universidade Estadual de Londrina/UEL, 2018-2019. Orientador: Reginaldo Moreira. 
Jornalista, Doutor em Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo-ECA/USP, Professor da Universidade Estadual de Londrina/UEL, Orientador do 
TCC. 
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Isso pode ser observado na própria imagem dos apresentadores 
(geralmente homens) cuja vestimenta é semelhante às de outros 
profissionais da área (ternos ou roupas sociais); porém, a apresentação da 
notícia é feita falando alto (muitas vezes gritando), gesticulando e se 
movimentando exageradamente em frente às câmeras e, geralmente, 
mostrando opiniões que vão de encontro a algumas expectativas do 
telespectador – é a pessoa que fala o que o telespectador gostaria de falar.  

O presente trabalho busca entender como os princípios do jornalismo 
são impactados pela lógica desse entretenimento espetacularizado. 

O Código de Ética do Jornalismo (FENAJ, 2007) preconiza no artigo 12, 
inciso I 

ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de 
pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, 
principalmente aquelas que são objeto de acusações não 
suficientemente demonstradas ou verificadas. 
 

E, no inciso II, “buscar provas que fundamentem as informações de 
interesse público”. 

Além disso, segundo Reinholz (2007), “o surgimento de novas 
tecnologias de comunicação possibilitou ampliar a capacidade de 
investigação e construção do jornalismo”, sendo que a utilização dos novos 
recursos tecnológicos disponíveis, feita de modo indiscriminado e 
imprudente – “câmeras escondidas, manipulação digital de fotos e 
identidade falsa”, exigiu uma reformulação das normas vigentes em relação 
à ética profissional, constituindo o atual Código. 

Em muitas situações, a apresentação da reportagem pouco tem a ver 
com o interesse público. Muitas vezes, os assuntos abordados são mera 
curiosidade de algum fato que se tornou conhecido ou que se espalhou nas 
redes sociais, especialmente as situações incomuns, que acabam sendo 
reforçadas com a exibição de matérias. 

A necessidade de reforçar situações desse tipo faz com que os 
apresentadores sejam, ou pelo menos tentem ser, engraçados. Esse ímpeto 
de ser engraçado ou de tornar a notícia engraçada pode ser verificado, 
inclusive, com assuntos sérios, que deveriam ser abordados com um tom 
diferente do que, geralmente, é apresentado. 

Vale lembrar que uma estratégia empregada pelos veículos de 
comunicação para estabelecer credibilidade junto a seu público foi o 
estabelecimento das funções de âncoras para apresentação de telejornais e 
de intelectuais-jornalistas mais autônomos para manifestar opiniões a 
respeito de temas variados (ARBEX JÚNIOR, 2003). Estas novas funções 
parecem ser essenciais para estabelecer os vínculos desejados entre a mídia, 
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o público e o mercado da notícia, funcionando como influenciadoras nos 
meios sociais, na arte e cultura, na política. 

O tema da exposição pessoal e de particularidades da vida privada é 
muito abordado entre escritores e pesquisadores. Feuerbach (1843) citado 
por Debord (2003, p.13) alerta que “sem dúvida o nosso tempo... prefere a 
imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência 
ao ser”. Para Debord (2003, p.14), “o espetáculo não é um conjunto de 
imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens”. 

E destaca, ainda, 
 

Esse espetáculo não é um complemento ao mundo real, um 
adereço decorativo. É o coração do irrealismo da sociedade real. 
Sob todas as suas formas particulares – informação ou propaganda, 
publicidade ou consumo direto de divertimentos – o espetáculo 
constitui o modelo presente da vida socialmente dominante 
(DEBORD, 2003, p.15) 
 

Contudo, o fato de o indivíduo fazer parte desse espetáculo, não 
significa que ele consiga mudar uma realidade, abordada no debate. Nesse 
sentido, Debord (2003, p.19) aponta que “onde o mundo real se converte em 
simples imagens, estas simples imagens tornam-se seres reais e motivações 
eficientes típicas de um comportamento hipnótico”. 

Essa estratégia de comunicação mantém o telespectador passivo ou 
com interação irrelevante. Mas, por se tratar de uma relação mais cordial e 
aproximada entre apresentador e público, faz parte do grande poder sedutor 
da televisão, com a qual o telespectador mantém uma relação mediada pela 
imagem, projetando suas próprias fantasias. 

A espetacularização está presente no dia a dia das pessoas, que se 
expõem facilmente nas redes sociais: tudo o que acontece é transformado 
em notícia para quem quiser acompanhar, através de fotos, vídeos e até 
transmissões ao vivo. 

Assim, “considerado segundo os seus próprios termos, o espetáculo é 
a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, socialmente 
falando – como simples aparência” (DEBORD, 2003, p. 17). 

Levando em conta diversos fatos explorados na mídia, também com o 
cunho da espetacularização, Arbex Júnior (2003, p.I) cita como exemplo o 
atentado às torres gêmeas de Nova York de 11 de setembro de 2001 – “um 
dos maiores espetáculos de mídia já produzidos” em todos os tempos, 
destacando que “entre as milhares de cenas espetaculares que todos 
consumimos diariamente, aquelas do atentado foram singularizadas, 
gravadas a ferro e fogo na memória coletiva”. 
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A superexposição das imagens, com repetição das cenas dos aviões se 
chocando com as torres, foram “‘metabolizadas’, ‘domesticadas’ pelo aparato 
psicocerebral de cada telespectador”, já nem sendo necessária a 
apresentação de todo o fato para evocar o pânico, as reações e os 
sentimentos provocados pelo próprio evento. 

O autor aponta também a queda do muro de Berlim, ocorrida em nove 
de novembro de 1989, unindo, depois de anos de divisão, a Alemanha 
Ocidental e a Alemanha Oriental, como um cenário que parece ficção, dada 
a incontida “mistura de fúria e euforia da multidão” contra a construção de 
cimento (ARBEX JÚNIOR, 2003, p.23) 

Destacando fatos mais atuais, em janeiro de 2019, a veiculação da 
notícia do rompimento da Barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, 
segue a mesma linha: repetição das imagens aterrorizantes da terra se 
desprendendo e “varrendo” tudo o que estava pela frente e o desespero de 
funcionários da mineradora tentando se salvar, mas sendo “engolidos” pelo 
mar de lama dos rejeitos de minério.  

Na mesma semana, a morte de dez atletas do Clube Flamengo, no Rio 
de Janeiro, depois de um incêndio no dormitório dos atletas, comoveu o 
mundo. Porém, as imagens de três sobreviventes conseguindo sair do 
alojamento já em chamas foram repetidas, insistentemente, causando uma 
sensação de alívio para quem acompanhou a tragédia. 

Os quatro episódios marcam a história e são transformados em 
espetáculo. Percebe-se aqui um contexto político, ideológico, reinante na 
história e, em comparação com os dias atuais, o que se vê é uma exposição 
exagerada da notícia, onde fatos são banalizados e geram a 
espetacularização. 

Em entrevista à TV UNESP – Unesp Notícias, em 25/06/2015, o 
professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
(USP) Ciro Marcondes Filho aponta que 

 
os indivíduos têm muitas formas de enviar mensagens e fotos; mas 
isso não significa comunicação. O excesso leva ao contrário: o 
indivíduo não percebe mais o outro, não existe envolvimento. Cria-
se um sistema em que se fecha diante do outro. Não há 
comunicação. Hoje temos uma sociedade de aparência, 
comunicação isolada, com um aparelho na mão. Sem o outro não 
há comunicação (MARCONDES FILHO, 2015). 
 

Em outro momento, Marcondes Filho (1986) mostrou que as relações 
mantidas na sociedade capitalista se tornam desagregadas, abstratas e 
vazias, fazendo com que a comunicação seja algo muito raro, apesar de toda 
a tecnologia acessível. 
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Lembra, ainda, que a produção de notícias se dá não apenas pelos 
jornalistas, mas pelas pessoas, que produzem fatos ou factoides, através de 
suas plataformas, sem o devido controle a respeito da veracidade do que é 
noticiado e dos efeitos que podem ser provocados (MARCONDES FILHO, 
2015). 

Nesse sentido, Debord (2003, p.21-22) também mostra que 
O espetáculo, considerado sob o aspecto restrito dos “meios de 
comunicação em massa” – sua manifestação superficial mais 
esmagadora – que aparentemente invade a sociedade como 
simples instrumentação, está longe da neutralidade, é a 
instrumentação mais conveniente ao seu automovimento total (...); 
é por isso que tal “comunicação” é essencialmente unilateral. 
 

Arbex Júnior (2003) lembra que, por ser essencialmente pragmatista, 
o jornalismo não pode se desvincular dos seus objetivos e resultados, sendo 
sua grande base o realismo, a objetividade e a veracidade dos fatos. E os 
profissionais que divagam, deturpam, usam como pretexto, generalizam ou 
estão mal informados sobre os fatos não podem ser considerados bons 
jornalistas. 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar se as informações, mesmo 
apresentadas de forma espetacularizada, estão sendo apuradas com o 
devido rigor, ouvindo todas as partes envolvidas e repassando ao 
telespectador a notícia de forma correta, objetiva e verdadeira, conforme 
exige o Código de Ética do Jornalismo. 

Outros objetivos são: descrever a forma de apresentação do próprio 
apresentador e da notícia; analisar a linguagem utilizada; analisar como a 
informação atinge e qual o impacto que isso causa no telespectador. 

 

MÉTODO 
A metodologia utilizada é a apresentação de estudos de casos, a partir 

da análise do telejornalismo local em Londrina, no Norte do Paraná (Rede 
Massa – Tribuna Manhã; RIC TV – Cidade Alerta Londrina; RPC – Bom Dia 
Paraná; TV Tarobá – Primeira Hora), nos anos de 2018 e 2019. 

Os critérios empregados para análise são: apuração das 
notícias/informações; forma de apresentação; linguagem utilizada; temas 
abordados.  

As situações citadas no texto são recentes, a fim de aproximar mais o 
leitor ao tema. Os assuntos foram selecionados durante a exibição dos 
telejornais da cidade, nos períodos da manhã, tarde e noite. A escolha se 
justifica especialmente por alguns temas fugirem do propósito jornalístico. 
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Os vídeos, gravados durante a exibição dos telejornais transmitidos ao 
vivo, são citados e transcritos, para que o leitor possa entender o contexto 
do material. As reportagens podem ser consultadas nos sites das emissoras, 
conforme indicação. No texto, não há citações dos nomes de apresentadores 
e repórteres. 

No material selecionado e analisado, podem ser vistos assuntos 
diversos, relacionados a casos policiais, acidentes de trânsito, direitos de 
menores, além de temas que fogem completamente do contexto jornalístico. 
Neste caso, os assuntos abordados durante as programações, dizem 
respeito, principalmente, à vida particular dos profissionais envolvidos. 

 
 ESTUDOS DE CASO E ANÁLISE DOS DADOS 
Em busca da audiência, do furo da reportagem, de sair na frente com 

a notícia, boa parte das reportagens vai ao ar com poucas informações, sem 
a devida apuração e, principalmente com comentários desconexos, feitos 
com base em achismos reforçados, inclusive, pela fala de apresentadores ou 
repórteres. É comum ouvir, durante a programação, suposições a respeito 
dos assuntos exibidos, especialmente porque a programação hoje é, 
basicamente, ao vivo.  

A primeira reportagem apresentada aqui (exibida pela RIC TV – Tribuna 
Manhã em 23/01/2019) mostra um homem que foi preso pela Polícia Militar 
(PM), durante uma abordagem. O suspeito estava visivelmente embriagado 
e acabou dando um tapa no repórter de outra emissora, que também fazia 
a cobertura e insistia em entrevistá-lo.  

O apresentador faz uma narração da cena, de forma debochada, 
tentando ser engraçado, enquanto alega que o suspeito “só ficou macho 
porque bebeu”. “Bebeu um pouquinho fica machão..,é...fica machão, mas vê se 
perde o juízo, não perde...não... coitado do repórter que tá trabalhando ele deu 
um tapa, mas vê se ele fez alguma coisa com o policial...não... fica sem vergonha, 
mas  o juízo não perde, não...Não me filma...é... não me filma. Não faz coisa 
errada que a gente não vai filmar. Agora o cidadão bebe e resolve dirigir...oh o 
jeito que ele deu esse tapa...não...gente. De novo esse tapinha, por favor”. (Aqui 
o apresentador pede que a imagem do suspeito dando um tapa no repórter 
seja repetida – recurso muito utilizado nos telejornais – e insinua que o tapa 
foi estranho, sugerindo uma delicadeza que se insinua como orientação 
sexual do suspeito ao estapear o repórter). O comentário do apresentador 
continua: “Essa mãozinha tá estranha” – essa fala vem acompanhada de sons 
de gravação de gemidos, suspiros e expressões com conotação sexual. 

O comentário, ali entendido como uma brincadeira insinuante rende, 
inclusive, os parabéns – com nota mil – para o cinegrafista que captou a 
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imagem. Todo esse contexto é comentado pelo whatsapp durante a 
programação com o público, que ri, concorda e posta comentários lidos no 
ar pelo apresentador. 

A forma de apresentação descontraída, com muitas brincadeiras e a 
tentativa de interação com o público parece atrair o telespectador, que gosta 
de se ver no vídeo e opinar sobre assuntos que estão sendo abordados. Essa 
descontração também reforça a manutenção desse novo jornalismo, que, 
muitas vezes, não cumpre o objetivo de informar. 

Isto vai de encontro ao que preconiza o Código de Ética do Jornalismo 
quanto à apuração da notícia, a veracidade, a busca de fontes confiáveis e a 
possibilidade de propagar fake news, consequentemente, ofensas e 
inverdades sobre o tema veiculado. 

No segundo vídeo, exibido pela TV Tarobá – Tribuna Manhã, no dia 
25/01/2019, o apresentador faz um comentário sobre a apreensão de um 
menor de idade que, supostamente, traficava drogas. Pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente/ECA (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990) o menor 
cometeu um ato infracional. O termo “ato infracional” é questionado pelo 
apresentador, que utiliza palavras e expressões chulas por discordar da Lei. 

Em tom contestador, afirma ele: “Eu acredito, sinceramente, que parte 
desse excesso de cuidado que a Legislação tem, mais estraga do que beneficia. E 
mais nos leva para o mundo da fantasia que não é o mundo real... Mas, essa 
bobagem de falar que: menor de 17 anos não cometeu crime de tráfico de drogas, 
não. Ele cometeu ato infracional. Ato infracional o escambau. Cometeu crime, sim 
senhor. Vamos parar, gente, de hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso significa quando 
eu falo que ele cometeu um crime que eu acho que esse menor deve responder 
exatamente igual ao maior em todos os crimes? Não necessariamente. Isso 
significa que eu acho que o menor tem que ser executado porque cometeu um 
crime por um tráfico, por um furto, ou com um roubo? Não necessariamente. 
Mas quando a gente fica fazendo joguinho de palavras... não, não cometeu um 
crime, ele cometeu um ato infracional, parece que a gente tá vivendo em outro 
mundo, parece que nós estamos nos enganando, tomando doses homeopáticas 
de uma droga que nos deixa alucinados, vivendo num mundo de faz de conta. 
Ato infracional é o escambau. Cometeu um crime. E tem que responder com uma 
certa serenidade... daí ele foi apreendido, e eu tenho que falar apreendido, 
porque senão eu sou processado. Sou processado, se eu falar que ele foi preso. 
Se eu falar que ele cometeu um crime, eu sou processado. Mas eu acho que eu 
ainda tenho direito de questionar a Lei que proíbe “eu” de falar isso. Porque ainda 
é uma democracia. Porque se eu não puder mais falar isso, a gente fecha tudo e 
vai viver em outro mundo... Então, vamos lá... ato infracional é o escambau... 
Bobagens do Brasil. As fantasias do Brasil”. 
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Como apontado antes, é possível encontrar, em diversos veículos de 
comunicação, jornalistas e apresentadores de telejornais que emitem 
opiniões sobre temas diversos, respaldados até por sua própria notoriedade. 

No caso citado, entretanto, o apresentador âncora emite uma opinião 
pessoal como sendo uma verdade, contradizendo até mesmo a legislação 
estabelecida de garantia de direitos. A própria posição, como formador de 
opinião, influencia o público, neste caso, de forma negativa, em relação à 
legitimidade de tais direitos garantidos pela lei. 

Também durante uma transmissão ao vivo em que foi noticiado que 
um carro desenfreado provocou um grave acidente e congestionou o centro 
de Londrina (reportagem exibida em 24/01/2019, pela RIC TV – Cidade Alerta 
Londrina), em várias entradas ao vivo durante a programação, a repórter 
repete as informações e é solicitada a calcular o tempo em que os carros 
serão retirados da rua para liberar o trânsito. Ela para, olha para o alto, olha 
o relógio, fala as horas naquele momento e diz para o apresentador: 
“Olha...eu vou chutar porque você pediu prá fazer isso”. E dá um palpite, 
afirmando que a pista deverá ser liberada em duas horas. 

Neste caso, a repórter deveria ter se dirigido a um profissional do 
Trânsito ou mesmo do Corpo de Bombeiros, que estavam o tempo todo no 
local, prestando atendimento aos acidentados, para solicitar informações 
sobre o período de interdição da pista. Estes profissionais, sim, teriam 
condições de dar uma previsão correta sobre o tempo de liberação da pista. 
Desta forma, o próprio telespectador ficaria mais bem informado. Essa busca 
de informações é fundamental para o telespectador que acompanha a 
programação e atende, certamente, às determinações do Código de Ética do 
Jornalismo. 

Em outra situação veiculada em 2018, também pela RIC TV, durante 
uma entrada ao vivo num evento esportivo sediado em Londrina, a repórter 
fala do movimento de carros até o Estádio do Café, em função de um jogo 
importante. Ela repete várias vezes as mesmas informações e, no ar, afirma 
estar “enrolando” porque na verdade, “não sabe o que falar porque não 
entende nada de futebol”. 

Aqui aparece novamente a emissão de opiniões pessoais e a falta de 
apuração das informações. Entretanto, bastaria que a repórter informasse 
que se tratava do campeonato da Liga Paranaense de Futebol, 
complementando informações sobre o time adversário, posição dos dois 
times na tabela, trunfos, estratégias e limitações de cada equipe, dentre 
outras. (Neste caso, as informações podem ser apuradas por um produtor, 
que tem a função de produzir uma pauta, respaldando o profissional de 
externa para repassar informações mais completas ao telespectador). 



 

353 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Ainda na tentativa de se aproximar do telespectador, os telejornais 
abrem espaço para assuntos que podem ser identificados como caseiros, 
privativos, totalmente dispensáveis do contexto da notícia, podendo ser 
observado o uso do espaço para assuntos particulares e pessoais, na 
tentativa de conquistar audiência e popularidade.  

Um dos exemplos foi retirado da TV Tarobá (2019), no Jornal Primeira 
Hora. Os dois apresentadores falam do aniversário de uma editora da 
própria emissora, cumprimentam a aniversariante e ainda pedem que ela 
leve um bolo para a comemoração. Os cumprimentos são feitos antes de 
uma reportagem sobre eleição presidencial, com pedidos de desculpas por 
não terem se lembrado de cumprimentar a colega antes.  

Já na Rede Massa – Tribuna Manhã (30/11/2018), outro exemplo 
desnecessário para ser apresentado durante a programação jornalística. A 
repórter também toma a liberdade e pede licença aos telespectadores, 
durante uma transmissão ao vivo, alegando ser um dia muito importante 
para ela, por se tratar do aniversário da mãe. A declaração com um “Eu te 
amo” é precedida de beijo e de parabéns à aniversariante. O link foi exibido 
durante o programa e também postado em redes sociais. 

Seguindo a mesma linha, o apresentador do Bom Dia Paraná – da RPC 
ofereceu um vaso de flor à colega apresentadora que estava se afastando do 
trabalho por conta da licença maternidade. Ele não se limitou a comentar 
sobre a colega que seria substituída temporariamente por outra jornalista, 
mas fez questão de tirar de detrás do púlpito, um vaso de violetas e dar à 
colega, que pareceu surpresa com a ação. A atitude simpática poderia ter se 
limitado aos bastidores do programa da emissora.  

As três situações demonstram o quanto essa exposição tem se 
tornado comum nos programas jornalísticos. E de forma, totalmente, 
desnecessária. O ensinado nos bancos das universidades é que o que deve 
aparecer é a notícia. O repórter, o apresentador, deve postar-se da forma 
mais discreta possível para não chamar mais a atenção do que o fato que 
está sendo noticiado. O que se vê, nos dias de hoje, é exatamente o contrário. 

Em 2018, outras situações veiculadas na RIC TV – muitas vezes com 
conotações machistas e atitudes constrangedoras – mostram o 
apresentador afirmando de maneira insistente que a repórter está solteira e 
que os interessados podem escrever para a emissora para se candidatar 
como namorados. Brincadeiras com as quais a própria repórter era 
conivente e já tinha passado pelo mesmo tipo de situação enquanto estava 
casada, quando eram feitos comentários inconvenientes sobre sua vida 
conjugal.  



 

354 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Em outra situação, o mesmo apresentador da RIC TV pede que um 
repórter dance no vídeo para mostrar que era fã de uma apresentadora de 
televisão, quando criança. O pedido foi feito depois de um link ao vivo do 
repórter, cujo tema envolvia uma prisão feita pelo Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Não houve nenhum comentário 
sobre a notícia veiculada e o pedido foi feito, sem absolutamente, qualquer 
relação com o conteúdo apresentado. 

Os comentários sobre a vida desses profissionais se tornaram temas 
frequentes durante alguns telejornais, consentidos pelos envolvidos, que 
fazem questão de dar detalhes sobre a vida particular, durante a 
programação – uma forma de ficarem mais conhecidos e mais próximos dos 
telespectadores e de conquistar pela popularidade.  

Em todos os exemplos, a análise mostra que a notícia, muitas vezes, 
fica em segundo plano. A brincadeira, a provocação ao profissional é feita, 
independentemente do assunto veiculado, ocupando boa parte da 
programação. Não se trata de puxar um gancho para deixar o assunto mais 
leve, mas simplesmente, mudar de assunto, para atrair a atenção e a 
participação do telespectador. 

Em diversas oportunidades, o público é chamado a “fazer o jornal”, 
enviando mensagens e fotos (sélfies), comprovando que estão 
acompanhando o programa, dando opiniões – muitas vezes sobre assuntos 
irrelevantes. É uma forma que o telespectador encontra de se sentir 
importante e de aparecer como integrante do grupo que também é 
responsável pela notícia. 

Debord, (2003), um dos mais entusiastas em pesquisar o tema 
abordado neste trabalho, já apontava estas características em suas 
considerações a respeito do espetáculo das imagens como mediador das 
relações humanas. Nestes casos, a apresentação se traveste em relação 
social, mediada por imagens, quando o público é chamado a interagir ou 
mesmo fazer o jornal com a gente. O telespectador acredita, dessa forma, 
estar participando do processo. 

Partindo desse princípio, é possível perceber que na comunicação de 
massa já não são poucos os que detêm a informação, enquanto um grande 
número de pessoas recebe essa informação. A Internet vem para quebrar o 
conceito de que um pequeno grupo de emissores manda as informações 
para um grande número de receptores. O que se encontra, na verdade, é 
uma infraestrutura que continua com o conceito de comunicação de massa. 

Num tempo em que as relações são tão superficiais, comandadas da 
tela de um celular, qualquer situação vira notícia. Cada um torna-se 
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protagonista em histórias reais ou imaginárias, postadas insistentemente 
para que todos vejam e acompanhem. 

Talvez por isso a popularização do telejornalismo tão propalada em 
nossos tempos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entendida como um serviço, a televisão oferece uma variedade de 

programas esportivos, artísticos, publicitários, jornalísticos, dentre outros, e, 
atualmente, o telespectador faz questão de se expor e de participar desses 
eventos, inclusive convidado a interagir com a programação e emitir opiniões 
sobre temas variados. Foi possível identificar tais características também 
nesta análise feita aqui. 

Como apontado pelos autores citados, a notícia é apresentada por 
pessoas que se destacam pela aparência e/ou por atitudes e poder de 
opinião, não importando se dominam ou não o assunto. 

Em muitas das situações analisadas, se observa essa realidade. Mas aí 
entra o questionamento: esses interlocutores conseguem se comunicar? Ao 
longo da programação, eles conseguem informar? A apuração da notícia é 
feita de forma correta, consultando todos os lados envolvidos no fato, ou a 
notícia é simplesmente repassada ao telespectador, superficialmente? 

Durante relato e análise aqui apresentados a percepção é que, tanto 
as reportagens quanto as apresentações dos telejornais, utilizam uma 
linguagem popular, muitas vezes, sem a preocupação com a apuração de 
informações, item básico para a produção e exibição da notícia. 

A participação e a interatividade com os veículos de comunicação de 
massa demonstram o quanto o indivíduo quer opinar ou, simplesmente, se 
exibir no programa, tornando-se conhecido ou mesmo mais popular, 
quando também posta o resultado dessa exposição em suas redes sociais. 

É basicamente o que se vê nas relações entre a programação e o 
telespectador de hoje. Relações superficiais, abstratas e vazias, que não 
atendem ao objetivo de informar. Atendem, sim, apenas a uma necessidade 
imensa de participar, de se ver, de opinar. E opinar em assuntos e temas 
irrelevantes, desconectados da própria notícia, mais ligados ao apresentador 
em particular visto como uma celebridade. 

Essa desconexão, muitas vezes nem é percebida pelo público, que 
acaba se envolvendo com as brincadeiras, e atendendo aos apelos do 
apresentador com o envio de comentários e mensagens sobre o assunto 
abordado. 

E a carga de (des) informação é tão grande, que muitas vezes o 
telespectador não consegue compreender tudo o que é repassado pela 
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programação, agindo mesmo de forma passiva, como se fosse um mero 
receptáculo de “nem se sabe direito o quê”. 

Nesse sentido, podem ser levantadas novas questões: o público quer 
mesmo ser informado? O que realmente o público quer saber? Informações 
reais ou banalidades? Quem decide o que é informação? O que é notícia? 
Quem decide o que o público quer ver? 

A reflexão aqui delineada é que o acesso aos meios de produção que 
as novas tecnologias possibilitam, proporcionam novas narrativas e muitas 
trocas. No entanto, há necessidade de aprofundar as informações levadas 
ao ar para que o público seja realmente informado. 

A linguagem mais popular, as curiosidades envolvendo os 
profissionais e até mesmo as características físicas dos apresentadores com 
trejeitos, brincadeiras e tentativas de fazer graça, atingem o público que 
consome um produto sem conteúdo e sem debate crítico. Apesar disso, 
coloca jornalistas e apresentadores mais próximos do telespectador, 
garantindo audiência e cumplicidade. 

Essas contradições e toda a espetacularização mostram uma 
incoerência em relação aos princípios do jornalismo, que prima pela 
objetividade, clareza, apuração e informação no mundo da notícia. Há 
necessidade de mudança. 
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O fortalecimento da presença indígena na universidade pela 
produção audiovisual 

 
Lucas RIBEIRO, Universidade Estadual de Londrina1 

 
Resumo: A proposta deste trabalho é analisar o processo de produção de 
vídeos autobiográficos produzidos por estudantes indígenas do Ciclo 
Intercultural de Iniciação Acadêmica da UEL no ano de 2018, no eixo temático 
Terra e Identidade. Busca-se compreender como se dá a construção de 
sentido sobre a identidade indígena, de forma articulada com a comunidade 
e a universidade. Conclui-se que os estudantes buscam a atualização da 
imagem do indígena que ocupa o ambiente acadêmico a fim de superar 
estereótipos e preconceitos existentes na sociedade. Também, o trabalho 
tem o objetivo de abordar a contribuição da apropriação da comunicação 
como ferramenta de resistência, fortalecimento da identidade e autonomia 
dos povos indígenas no que diz respeito à educação. Para isso, outras 
experiências da apropriação da comunicação pelos povos indígenas também 
contribuirão para a contextualização do objeto. A metodologia envolve 
participação observante, nos termos de Wacquant (2002) em que o autor 
participou das produções, observando os processos de construção de 
sentido. 
 
Palavras-chaves: Autobiografias, comunicação, indígenas, interculturalidade. 

 

Introdução 
 

Ocupar o ambiente universitário pode se tornar desafiador para 
qualquer indivíduo por diversos motivos. Ao ingressar em uma universidade, 
o indivíduo se vê frente à novas realidades, novas responsabilidades, novas 
rotinas e novas interações entre professores e colegas de turma. Dessa 
forma, o ambiente universitário, de modo geral, proporciona uma outra 
maneira de se enxergar e se posicionar dentro e fora dos muros acadêmicos. 

Outros pontos ainda devem ser elencados, como, por exemplo, o da 
classe social e da raça, fatores estes que caminham lado a lado no contexto 
histórico-social do Brasil. Entre negros e brancos, majoritariamente a 
população autodeclarada branca está econômica e socialmente mais elevada 
do que a população negra. As condições sociais e econômicas de estudantes 
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negros e de escolas públicas eram e ainda destoam das dos estudantes 
brancos e ricos que estudaram em escolas particulares (MUNANGA, 2007; 
NAIFF, NAIFF, SOUZA, 2009; SANTOS, 2010). 

Dessa forma, foi necessário pensar e aplicar políticas de ações 
afirmativas para minimizar a realidade das universidades públicas. A 
Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira instituição federal de ensino 
superior a pensar em políticas afirmativas para negros e pardos, em 20032. 
Tal medida motivou, nos anos seguintes, a adesão de políticas afirmativas 
para ingresso de negros pelo sistema de cotas em outras universidades 
públicas do país. Dez anos após a implantação da política de cotas na UnB, o 
Governo Federal sancionou uma lei para estender as cotas à todas as 
universidades federais, em 2012, por meio da Lei de Cotas Raciais (nº 12.711), 
que prevê 50% das vagas alunos de escolas públicas, subdivididas entre 
negros, pardos e indígenas. 

Com o intuito de reparar a dívida histórica com a população negra, a 
instauração da lei garantiu um aumento no número de estudantes negros e 
pardos nas universidades públicas do país. Mas a lei sufocou “iniciativas mais 
corajosas de promover a inclusão de estudantes indígenas, embora não 
tenha sido proibido que as instituições adotem procedimentos próprios” 
(LÁZARO; MONTECHIARE, 2016, p. 7). De qualquer modo, o ingresso e a 
permanência de estudantes indígenas nas universidades públicas eram e 
ainda são precários. 

O Paraná foi pioneiro em aplicar uma política de ação afirmativa 
específica para que a população indígena pudesse ter o acesso garantido às 
universidades estaduais. Em 2001, a Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (SETI) implementou, por meio da Lei Estadual 
nº 13.134, um vestibular específico para os povos originários do Estado. Tal 
política não se encaixa como ação afirmativa de cotas, mas como vagas 
suplementares. O que em 2001 permitia o ingresso de apenas três 
estudantes indígenas por universidade estadual, a partir de 2006, com a Lei 
Estadual nº 14.995, o número de vagas aumentou para seis estudantes 
indígenas por universidade (e sete na Universidade Federal do Paraná – 
UFPR). No vestibular indígena de 2018 a UFPR ampliou para dez o número 
de vagas na instituição. 

Mas não era necessário apenas fazê-los ingressar em um curso de 
graduação, mas também adotar meios e ações para mantê-los na 
universidade, considerando as diversas barreiras sociais que a população 
indígena enfrenta historicamente. Nesse sentido, foi criada em cada 

                                         
2 A UnB aprovou o sistema de cotas para negros e pardos em 6 de junho de 2003 e 
implementou a medida a partir do segundo semestre de 2004. 
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universidade do Estado a Comissão Universidade para os Índios (CUIA), para 
trabalhar tais ações de manutenção e acompanhamento pedagógico. 

Ainda que a CUIA Estadual e a CUIA de cada instituição oferecessem 
tal acompanhamento, o cotidiano acadêmico, a permanência e a conclusão 
dos cursos de graduação por parte dos estudantes indígenas se 
encontravam ameaçados. Tomando como exemplo a UEL, dos 72 estudantes 
indígenas que ingressaram na instituição entre os anos de 2002 e 2014, 32 
deles (ou seja, 44%) evadiram dos cursos (GUERRA; AMARAL; OTA, 2016, p. 
138).  

Por conta disso, a CUIA-UEL, foi a única (e continua sendo) que instituiu 
“um programa acadêmico complementar que servisse como uma ação 
afirmativa interna para amenizar as dificuldades encontradas pelos 
estudantes indígenas” (GUERRA; AMARAL; OTA, 2016, p. 141), a partir da 
Resolução CEPE/CA nº 133/2013, criando, assim, o Ciclo Intercultural de 
Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas da UEL a ser implantado a 
partir do ano letivo de 2014. 

O Ciclo Intercultural é organizado em três campos estruturantes 
(Ciências da Natureza, Matemática e Linguagem) e quatro eixos temáticos 
(Terra e Identidade, Ciência e Saúde, Cidadania e Sustentabilidade: Cidadania 
e Políticas Públicas, e Cotidiano Acadêmico). Todas as atividades são 
realizadas no período de um ano letivo antes do estudante, finalmente, 
escolher o curso de graduação pretendido. Tais atividades têm o intuito de 
fortalecer a identidade indígena (considerando as diferenças étnicas de cada 
estudante) no âmbito acadêmico, o que reflete de forma significativa em uma 
escolha mais amadurecida e responsável quanto ao curso pretendido pelo 
estudante. 

No caso deste trabalho, o objeto de estudo está diretamente 
relacionado ao eixo temático Terra e Identidade, eixo no qual aborda 
questões sobre as territorialidades indígenas (comunidade étnica e 
comunidade acadêmica) e a identidade étnica e coletiva dos estudantes ao 
ocupar o espaço universitário. De 2014 a 2017 o eixo trabalhava essas 
questões em forma de pesquisa e apresentação de seminário oral. A partir 
de 2018, foi adotada uma nova forma de se trabalhar tais questões dentro 
do eixo temático, com a produção das autobiografias étnico-comunitárias 
em formato audiovisual. 

A experiência realizada de forma piloto possibilitou aos estudantes 
retomar suas histórias de vida e como elas se inter-relacionam com a 
vivência universitária, além de dar visibilidade da presença indígena da 
universidade. O processo de produção das autobiografias também 
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possibilitou trabalhar as relações interculturais que esses estudantes terão 
durante suas trajetórias acadêmicas. 

Antes de tudo, faz necessário para a constituição deste trabalho 
também abordar o papel da interação dos processos educativos junto aos 
processos da construção das narrativas dos estudantes indígenas em suas 
autobiografias, por meio da produção audiovisual. Para isso, alguns 
exemplos de iniciativas alternativas que inter-relacionam educação e 
comunicação (tanto no entendimento da linguagem, quanto no 
entendimento da comunicação instrumentalizada) serão fundamentais para 
contextualizar o objeto da pesquisa. 

No que cerne à metodologia aplicada para a produção científica das 
autobiografias étnico-comunitárias, segundo os termos de Loïc Wacquant 
(2002), define-se como participação observante, uma vez que o observador 
se insere e participa no contexto observado. Desta forma, o observador 
experimenta do contexto do seu objeto, ao mesmo tempo em que tal 
experimentação torna-se parte do processo de observação. Assim, no 
contexto das autobiografias, as percepções do autor, mas também todas as 
relações estabelecidas no processo de produção dos vídeos autobiográficos 
se apresentam como parte fundamental para a obtenção dos resultados 
pretendidos pelo trabalho. 

 
Educando não-indígenas a partir da comunicação mediatizada 

 

O projeto Vídeo nas Aldeias (VNA), do indigenista Vincent Carelli, é 
referência no Brasil no que diz respeito à produção audiovisual em 
comunidades indígenas. Desde 1997, o VNA passou a oferecer oficinas de 
produção audiovisual nas comunidades indígenas que faziam parte do 
projeto, para que os próprios indígenas retratassem a realidade de suas 
comunidades. O projeto foi o primeiro a colocar a discussão sobre as 
realidades indígenas e as especificidades culturais das mais diversas etnias 
existentes no Brasil, visando a identidade cultural, reconhecimento e 
manutenção dos costumes tradicionais e a luta pelos territórios indígenas 
(ARAÚJO, 2015). 

Isaac Pinhanta, da etnia Ashaninka, explica a importância do projeto 
tendo os próprios indígenas como realizadores de suas próprias narrativas. 
Segundo o professor e comunicador formado pelo VNA, a utilização de 
aparatos tecnológicos vem a somar no que cerne aos conhecimentos 
tradicionais:  
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Se o vídeo vem ajudar a gente a se organizar, se ele traz alguma 
mudança, somos nós que estamos mudando, não é ninguém que 
vem de lá de fora. Alguém pode vir só nos orientar como usar, mas 
quem vai usar esses instrumentos somos nós. E se houver alguma 
mudança, somos nós mesmos que estamos fazendo ela acontecer. 
Então a gente quer entender tudo isso, a gente quer entender esse 
processo, porque a gente só vai se defender quando entender esse 
processo e esses instrumentos. O computador, a escrita, a tv e o 
vídeo são instrumentos ideais para aprofundar o nosso 
conhecimento (PINHANTA apud PEREIRA, 2010). 
 

O pioneirismo do VNA permitiu, assim, a autorrepresentação das 
comunidades indígenas, uma vez que esses próprios sujeitos se apropriavam 
e interagiam com as tecnologias transformando o modo como se viam e 
como gostariam de ser vistos. Desta forma, os vídeos desenvolviam a 
autoconsciência de como se constrói o imaginário e a memória do que é ser 
indígena, e implicou de forma significativa, posteriormente, nas narrativas 
midiáticas dos povos indígenas. 

Outro exemplo, é a experiência da Rádio Yandê, a primeira rádio 
online indígena do Brasil. Fundada pelos comunicadores indígenas Erick 
Anápuáka Muniz (Anápuáka Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe), Renata Aracy 
Machado (Renata Tupinambá) e Denilson Monteiro (Denilson Baniwa). Desde 
2013 a Yandê atua não apenas como um canal de informação sobre as 
pautas indígenas atuais, mas também comunica (admitindo o significado de 
partilhar o conhecimento) os saberes tradicionais. A Yandê compartilha 
produções nos mais diversos formatos de várias etnias do Brasil, que se 
apropriam da comunicação para compartilhar seus conhecimentos 
tradicionais e resistir como indígenas dentro de uma sociedade que exclui os 
povos originários em decorrência dos preconceitos enraizados desde a 
colonização. A Yandê, admite assim, uma característica de escola indígena 
por meio da comunicação mediatizada, promovendo a cidadania, a 
identidade, a cultura e a resistência dos povos indígenas. 

Mais recente, ainda, é a iniciativa do indígena Cristian Wariu 
Tseremey'wa que tem desconstruído muitos estereótipos a respeito da 
figura do indígena atualmente. Por meio do seu canal no YouTube, o jovem 
de 20 anos, estudante de Comunicação Organizacional da UnB, fala sobre a 
cultura indígena contemporânea das diversas etnias, incluindo materiais 
próprios, ou de outros comunicadores e portais indígenas. O jovem 
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youtuber3 tem o canal desde 2017, que já soma mais de 16 mil inscritos. No 
total, são 14 vídeos e mais de 30 mil visualizações. 

Tais experiências em vídeo, mas também em outros formatos, como a 
Yandê que além de vídeos, tem seus conteúdos veiculados na linguagem do 
rádio e da escrita, denotam a emergente inserção dos povos originários em 
um novo cenário comunicativo: a comunicação educativa entendida como a 
partilha do saber tradicional por meio da mediatização. Assim, a oralidade e 
corporalidade, elementos fundamentais da cultura indígena, passam, 
também, para a esfera da mídia, como aponta Pereira: 
 

Sem a intermediação da escrita, com a produção audiovisual esses 
povos passam da linguagem oral diretamente para a audiovisual, 
incitando mudanças na posição (de receptores a produtores), na 
forma (de documentários etnográficos a estilos variados de 
produção audiovisual) e no conteúdo (de ‘índios puros’ projetados 
pela sociedade nacional a ‘sujeitos reais’, os quais narram suas 
culturas) (PEREIRA, 2010). 

 

Esses exemplos, entre vários outros que estão atuantes nos mais 
diversos canais de comunicação (especialmente canais online), denotam que 
as comunidades indígenas têm compreendido a importância de se 
apropriarem da comunicação instrumentalizada e criarem suas próprias 
narrativas a partir de um olhar étnico. Dessa forma, as narrativas produzidas 
são contadas pelos próprios indígenas a partir de seus territórios e admitem 
um caráter educativo a respeito delas mesmas. 

 
Os sentidos produzidos pelo Ciclo Intercultural para os estudantes 

indígenas  
 

Desde a primeira turma do Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica 
na UEL, a medida tem se mostrado como uma alternativa interessante no 
diálogo entre a universidade e os estudantes indígenas que nela ingressam 
a cada ano. Frente à uma comunidade acadêmica multicultural, o Ciclo busca 
trabalhar suas atividades com base na interculturalidade, especialmente no 
que diz respeito ao eixo temático Terra e Identidade, que além da abordagem 
intercultural, aborda questões sobre cultura e identidade, e o ingresso 
desses estudantes em um novo espaço. 

                                         
3 Termo em inglês, sem tradução própria, para designar uma celebridade ou personalidade 
importante na criação de conteúdo dentro da plataforma de compartilhamento de vídeos 
YouTube. 
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A princípio é necessário compreender a que a realidade cultural das 
comunidades indígenas como um todo está permeada pelas hibridações 
culturais, ou seja, pelas inserções e interferências de outras culturas no 
cotidiano indígena e o que isso implica na forma como as diversas etnias 
indígenas do Brasil passam a se comportar e serem vistas na sociedade a 
partir de novas práticas culturais (CANCLINI, 2011). O conceito de 
hibridização cultural, nesse sentido, contribui para a compreensão, também, 
do conceito de identidade cultural, que pode ser entendida como uma 
fragmentação, como a seleção de elementos de determinados contextos 
histórico-sociais do presente e do passado, para configurar assim um novo 
sentido para os indivíduos. 

Pela lógica da hibridação cultural, Stuart Hall comenta a relação da 
identidade com os processos culturais: 
 

As pessoas pertencentes a essas culturas híbridas têm sido 
obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir 
qualquer tipo de pureza cultural “perdida” ou de absolutismo 
étnico. Elas estão irrevogavelmente traduzidas. A palavra 
“tradução”, observa Salman Rushdie, “vem etimologicamente, do 
latim, significando “transferir”; “transportar entre fronteiras”. 
Escritores migrantes, como ele, que pertencem a dois mundos ao 
mesmo tempo, “tendo sido transportados através do mundo..., são 
homens traduzidos” [...] são o produto das novas diásporas [...] Eles 
devem aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar 
duas linguagens culturais, a traduzir e a negociar entre elas. As 
culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de identidade 
distintivamente novos produzidos na era da modernidade tardia. 
(HALL, 2014, p. 89). 

 

Ou seja, a identidade cultural tem cruzado as fronteiras da 
multiculturalidade e vem criando indivíduos cada vez mais plurais, ainda que 
busquem, de alguma forma, manter suas especificidades. A partir desses 
sujeitos traduzidos, a interculturalidade pode ser compreendida como a 
ampliação da multiculturalidade existente, principalmente, no Brasil. De 
acordo com Canclini (2009), interculturalidade é uma forma democrática de 
se trabalhar com o diferente, o que permite incluir determinadas realidades 
em contextos plurais. Assim, a interculturalidade permite dialogar e criar 
espaços culturais dentro de uma sociedade diversificada. 

Sendo assim, as atividades do Ciclo Intercultural passam a dialogar 
com a universidade e com as realidades dos estudantes indígenas, 
considerando as especificidades de cada etnia. O que antes, a universidade, 
a partir do modelo hegemônico (e, claro, deve-se destacar a influência 
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ocidental no que diz respeito à forma como a educação se moldou), era um 
não-lugar4 para a existência da figura do indígena. Agora, no que diz respeito 
especialmente à UEL, com o Ciclo Intercultural, esse espaço, antes hostil à 
presença indígena, tem se tornado lugar (no sentido antropológico do termo) 
a ser ocupado pelas comunidades indígenas. 

De um não-lugar, a UEL tem se convertido em um espaço de 
resistência e de fortalecimento das comunidades indígenas do Paraná, onde 
se pensa um ensino emancipador para esses estudantes a fim de inspirar 
novos caminhos na área do ensino intercultural em outras regiões, mas, 
além de tudo, os estudantes passam a se sentirem pertencentes ao ambiente 
acadêmico. 

O sentimento de maior pertença dos estudantes indígenas no 
contexto da universidade abre, consequentemente, o debate quanto à 
visibilidade desses estudantes no ambiente acadêmico como movimento de 
mobilização, assim como, por exemplo, a visibilidade que os movimentos 
negro, LGBT e feminista têm conquistado na universidade. E a produção e a 
veiculação das autobiografias em formato audiovisual permitiu que a CUIA-
UEL alcançasse uma maior visibilidade acadêmica, por se apresentar de 
forma inovadora no diálogo com os novos estudantes universitários 
indígenas. 

 
Autobiografias Étnico-Comunitárias: ocupando o espaço 

universitário e o espaço midiático 
 

O que antes a produção de sentido de pertencimento à universidade 
se dava, principalmente, por meio do eixo temático Terra e Identidade, com 
a apresentação de seminário, a partir de 2018, a dinâmica mudou. Foi 
incorporada a produção audiovisual junto a esse processo, tomando como 
base os diversos exemplos de como o audiovisual contribuiu (e continuava a 
contribuir) para a visibilidade da temática indígena de modo geral. 

O novo formato das Autobiografias Étnico-Comunitárias era uma 
experiência piloto. Os coordenadores do Ciclo Intercultural (Inês Maria Ota e 
Wagner Roberto do Amaral), os educadores e toda a equipe que, junto com 

                                         
4 A noção de lugar e não-lugar abordada neste trabalho está embasada na teoria de Marc 
Augé (1994) que dá aos termos noções antropológicas, ou seja, o lugar antropológico. Augé 
(1994, p. 73) diz que “Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um 
espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como 
histórico definirá um não-lugar.”. É necessário compreender que a aplicação do termo aqui 
se dá pelas relações e vínculos entre a instituição de ensino e a cosmologia cultural dos 
povos indígenas que se inserem na universidade. 
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a professora Mônica Kaseker (responsável pelo eixo temático Terra e 
Identidade) se mobilizavam todas às quintas-feiras para a realização da 
atividade, mas as expectativas quanto à realização da atividade era incerta, 
pois não se sabia, a princípio, como os novos estudantes indígenas reagiriam 
com a dinâmica de gravá-los em áudio e vídeo. 

Foram três meses produzindo as autobiografias, em que os 
estudantes indígenas da turma de 2018 organizavam e levavam materiais 
(fotografias e vídeos), além de compartilhar as histórias da comunidade em 
que viviam. De início os estudantes se mostravam receosos com a atividade, 
mas com o passar dos dias, conversando entre si e, também, dialogando com 
os educadores das disciplinas do Ciclo Intercultural, os estudantes foram 
compreendendo a necessidade de se produzir o material, 
independentemente se seria ou não veiculado em alguma plataforma de 
mídia. 

O objetivo da atividade não era, por si só, o produto finalizado das 
autobiografias, mas todo o processo de produção de sentido que os próprios 
estudantes iam tendo sobre suas histórias de vida (considerando a etnia, a 
comunidade em que vive ou viveu, as relações entre indígenas e não 
indígenas vivenciadas por eles), a fim de afirmar a identidade indígena no 
contexto atual de suas vidas. Na perspectiva de mobilização acadêmica, as 
autobiografias em formato audiovisual trariam maior visibilidade à presença 
indígena na universidade.  

Durante a produção, uma questão surgiu como pano de fundo da 
atividade: “quem sou eu [indígena] nos dias atuais?”. As autobiografias se 
apresentam como um produto das percepções dos próprios sujeitos, no caso 
os estudantes indígenas do Ciclo, a respeito de suas experiências e, também, 
das experiências de suas comunidades a partir de conhecimentos já 
traduzidos em um novo contexto social. Ainda que remetendo à vida de seus 
ancestrais, que eles chamavam de “mais velhos” ou “antepassados”, era 
possível notar que suas identidades eram moldadas por experiências de um 
longo processo de hibridação cultural, ou seja, de várias mudanças na forma 
como se relacionavam em comunidade, mas também fora dela. 

A produção das autobiografias étnico-comunitárias se mostrou como 
uma atividade de fortalecimento e entendimento sobre as relações étnicas 
dos estudantes indígenas com suas comunidades em um contexto de 
fragmentação identitária, uma vez que esses indivíduos e suas comunidades 
étnicas mesclam a tradição com o contemporâneo. 

Os três primeiros encontros do eixo temático Terra e Identidade, do 
Ciclo, foram para apresentação e estruturação do que seria abordado nas 
autobiografias. Era necessário que houvesse um fio condutor comum para 
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que os estudantes contassem suas histórias. As perguntas foram elaboradas 
com base no que eles gostariam de relatar tanto no texto autobiográfico, 
quanto em suas autobiografias em formato audiovisual. 

Nesse processo de construção do texto autobiográfico que serviria de 
base para a produção do vídeo, foi possível notar como os estudantes 
desenvolviam melhor suas narrativas a partir da oralidade e corporalidade, 
do que por meio da escrita, fato este que se faz presente nas tradições 
indígenas, como apresenta Pereira: 

 

[...] a especificidade basilar da comunicação indígena é a sua 
corporalidade transitiva. O corpo como instância primeira de uma 
comunicação com o Outro e com o mundo é a mídia ‘nativa’, marca 
distintiva que se sobressai, por sua expressividade e diversidade de 
linguagem incorporada – das línguas aos adereços, pintura e ritos a 
eles vinculados  
[...] 
A comunicação indígena oral, e também corporal, entre e extra 
humana é designativa do sistema de significação e por muito tempo 
foi a marca distintiva da diferença indígena perante às sociedades 
não indígenas. (PEREIRA, 2017, p. 163-164) 

. 

A partir dessa lógica de que a comunicação tradicional indígena é 
pautada exclusivamente na oralidade e na corporalidade, trabalhar as 
autobiografias no formato de vídeo não só denota uma intimidade 
cosmológica entre esses indivíduos e suas tradições, como também se 
mostra como fator determinante para apresentar a imagem atualizada 
desses indivíduos atualmente. 

Após a finalização das autobiografias, os estudantes apresentaram no 
início de junho suas autobiografias no Ciclo Intercultural e debateram com 
professores e estudantes a respeito do que as autobiografias significaram 
nesse período para a ocupação da figura indígena dentro da universidade. 

Mas, pensando na visibilidade desse trabalho, as autobiografias foram 
veiculadas no canal da CUIA-UEL no YouTube, além da veiculação na TV UEL. 
Ainda, os vídeos foram adaptados para a linguagem do rádio, e os estudantes 
foram convidados semanalmente a participar do programa Modos de Vida 
na Rádio UEL FM 109.7, em que relataram suas expectativas com a 
universidade, suas histórias de vida e contaram sobre a produção das 
autobiografias dentro do eixo temático. 

Dessa forma, a produção dos vídeos autobiográficos resultou na 
percepção dos próprios estudantes indígenas sobre suas histórias e o que o 
fato de estarem na universidade representava para suas comunidades. 
Ainda, a produção intercultural das autobiografias (com a participação de 
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professores e estudantes dos cursos de jornalismo e design, além dos 
educadores e coordenadores do Ciclo, que não eram indígenas) fez com que 
todos os envolvidos compreendessem o protagonismo indígena e o que isso 
significava para os estudantes indígenas, sendo as autobiografias 
enunciadoras das narrativas não unicamente de um indivíduo indígena, mas 
sim de toda a comunidade. Ou seja, as autobiografias, assim como a 
presença indígena na universidade não diz respeito ao indivíduo, mas traz 
em si o peso da resistência da comunidade indígena a qual aquele indivíduo 
pertence. 

Ainda, a partir das autobiografias e da veiculação do material (que não 
se restringiu apenas aos meios de comunicação citados anteriormente, mas 
também no compartilhamento via redes sociais), os estudantes passaram a 
ocupar o espaço midiático, ainda que dentro de veículos ligados à 
universidade em que a liberdade de produção e veiculação de conteúdos é, 
de certa forma, maior. Porém, tais veiculações foram imprescindíveis para 
que a universidade como um todo tomasse conhecimento da presença 
indígena e dialogasse com esses indivíduos. 

 
Considerações Finais 

 

A produção intercultural colaborativa, das autobiografias étnico-
comunitárias, remete ao entendimento amplo sobre a cultura, que neste 
trabalho, foi abordada como processo social que deriva das mais diversas 
hibridações culturais, que configura, consequentemente, a identidade 
cultural que é marcada por fragmentações de elementos do passado e o 
presente, conferindo assim aos indivíduos coerência ao contexto em que 
vivem atualmente. Sendo assim, esses indivíduos não mais compartilham de 
uma cultura pura e autêntica, mas mesclam aspectos de diversas 
organizações sociais, admitindo um caráter plural. 

Tal relação também implica no pertencimento identitário das 
populações indígenas. Ainda que os povos nativos busquem preservar seus 
costumes tradicionais, é ingênuo pensar que também essas populações não 
sofreram por processos de hibridações culturais que modificaram sua forma 
de habitar a sociedade e compreender as modificações ocorridas com elas 
mesmas. A coerência das populações indígenas atualmente se encontra 
entre dois aspectos fundamentais para a subsistência desses povos 
enquanto cidadãos: (I) a preservação dos costumes através do 
fortalecimento das memórias passadas; (II) e a atualização de sua imagem 
representativa em um mundo globalizado e interconectado. 
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Assim, é possível afirmar que a apropriação das tecnologias digitais 
por parte dos povos indígenas tem o objetivo de conservar a memória 
indígena em um espaço virtual (ou seja, conectados às redes digitais). Além 
de expandir seus territórios não apenas no sentido de espaço físico, as 
populações indígenas criam um território para fazer habitar seus costumes 
tradicionais e que pode ser acessado de forma a constituir a educação 
intercultural da sociedade. Com isso, “suas narrativas tornam-se 
enunciadores de suas identidades étnicas [...] que incide diretamente 
naquilo que o grupo pensa sobre si e no que deseja que se pense sobre ele” 
(DI FELICE; PEREIRA, 2017, p. 53). 

As autobiografias, produzidas de forma intercultural, pela perspectiva 
dos próprios estudantes indígenas, admitiram o papel de enunciadoras dos 
discursos desses estudantes que agora passaram a ocupar um novo espaço 
e que tradicionalmente é considerado hostil às suas existências, uma vez que 
quase todos os estudantes relataram terem sofrido preconceitos durante o 
período escolar e, por conta disso, abandonaram a escola. 

No que cerne à participação de estudantes não indígenas (de 
jornalismo e design) no processo de produção das autobiografias, esses 
indivíduos assumem os papeis de facilitadores e articuladores pelo fato de 
combinar os conhecimentos trazidos pelos estudantes indígenas (suas 
próprias histórias) com os conhecimentos técnicos. Ainda que seja 
importante que as populações indígenas sejam protagonistas por completo 
de suas narrativas, admitindo um aspecto autônomo de criação, vale 
salientar que não é da competência do Ciclo, em especial do eixo temático 
Terra e Identidade, ao qual a atividade das autobiografias estava submetida, 
promover a formação em comunicação audiovisual. O intuito fundamental 
do eixo temático é a percepção dos próprios estudantes a respeito de suas 
identidades, como eles se enxergam no mundo contemporâneo (entrelaçado 
de todas as nuances dos processos culturais que impactam no entendimento 
da cultura) e como pretendem atualizar sua imagem no que tange à 
desconstrução de estereótipos. 

Em um diálogo com os estudantes do Ciclo Intercultural no dia 5 de 
novembro de 2018 (cinco meses depois da finalização da atividade e 
veiculação no YouTube e veículos de comunicação da UEL) os estudantes 
fizeram duas considerações sobre o processo de produção das 
autobiografias: (I) sugeriram que a atividade fosse elaborada mais a partir da 
oralidade, para depois, então, se aproximar do roteiro escrito; (II) e, caso haja 
a presença de estudantes de jornalismo, sejam eles indígenas ou não, para 
colaborar no processo de produção, o contato poderia se dar desde o 
primeiro encontro para que o acompanhamento da produção das 
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autobiografias seja completo, o que contribui para um melhor diálogo entre 
os estudantes, e consequentemente, um melhor resultado no produto final. 

Ainda, a atividade resultou em uma maior autonomia dos estudantes 
indígenas no decorrer do ano, nos demais eixos temáticos e nas disciplinas 
ofertadas pelo Ciclo Intercultural, além de suas vivências dentro do ambiente 
acadêmico e suas formas de ocupar a universidade. A atividade das 
autobiografias étnico-comunitárias, além de trazer visibilidade à temática 
indígena na universidade, também intensificou a compreensão desses 
sujeitos quanto às suas realidades e suas vivências dentro e fora da 
universidade. Dessa forma, os estudantes indígenas começaram a se 
enxergar como sujeitos autônomos frente suas vivências e articulações a 
serem experienciadas no âmbito acadêmico. 
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Práticas de ensino com texto imagético: proposta de leitura 
de meme 

 

Regiane Cavalcanti Caldeira ROCHA (UEM)1 
 

Resumo: No contexto da hipermodernidade encontramos maneiras 
múltiplas de comunicação e isso exige formas variadas compreender e ler 
textos constituídos de múltiplas semioses. A práticas de ensino também 
passam por transformações, é preciso lidar com o alunado que está inserido 
na sociedade hipermoderna. Por isso, este trabalho apresenta uma proposta 
de atividade didática de prática de leitura do texto imagético meme, pelo viés 
da concepção de gêneros discursivos bakhtiniana (BAKHTIN, 2011[1992]), 
que tem como objetivo propiciar o multiletramento (ROJO e BARBOSA, 2015) 
com textos que circulam nas esferas midiáticas. Para tanto, baseia-se nas 
orientações da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) - documento 
que norteia as práticas de ensino e aprendizagem da educação básica – e nos 
estudos de práticas de leitura (MENEGASSI, 1995). O escopo aqui 
apresentado se refere a um fragmento de pesquisa-ação na área da 
Linguística Aplicada que está em desenvolvimento pelo Programa de 
Mestrado Profissional em Letras da Universidade Estadual de Maringá 
(PROFLETRAS/UEM). 
 
Palavras-chaves: Prática de ensino, Multiletramento, Gênero discursivo 
meme. 
 

Práticas discursivas no contexto da hipermodernidade: a 
multimodalidade 

 

As mudanças e evoluções pelas quais a sociedade passa no decorrer 
dos últimos tempos são inegáveis. Observamos isso nas tecnologias digitais 
de informação e de comunicação, nitidamente reconhecemos como elas 
trouxeram transformações no modo como as pessoas se relacionam com 
outras. Isso é notório quando nos damos conta de que, cerca de uma década 
atrás, a comunicação escrita via e-mail era considerada uma forma 
“moderna” de troca de mensagens e de informações entre as pessoas; hoje, 

                                         
1 Mestranda do PROFLETRAS da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Bolsistas CAPES. 
Orientadora: Profª Drª Flávia Zanutto (UEM)  
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no entanto, os aplicativos e outras modalidades de mensagens instantâneas 
já superaram a forma anterior e estabeleceram novas formas de 
comunicação.  

Houve também uma época em que grandes marcas buscavam altos 
investimentos para divulgação de produtos e serviços o quais, atualmente, 
pode ser realizada online, de forma direta com a público consumidor. Até 
mesmo os convites para festividades formais (como matrimônios ou 
aniversários) têm se modificado: a cordialidade e bom costume de visitar o 
convidado para entregar-lhe pessoalmente o convite para o evento têm dado 
lugar à praticidade de fazer o convite via site e aplicativos de mensagens. 

Todas as formas diferentes de se manifestar ou se inserir socialmente 
trouxeram muitas mudanças à maneira de construir sentidos por meio de 
textos e discursos. Hoje lidamos com textos constituídos não por uma única 
semiose, mas por múltiplas; assim como não se configuram com uma única 
modalidade, mas sim multimodalidades. Assim, esses discursos não 
proporcionam um único caminho para sua compreensão e interpretação, 
mas múltiplas formas de acesso a sua interpretação.  

Além disso, os meios por onde circulam tais discursos também são 
plurais. De acordo com os estudos de multiletramento, “a informação e os 
conteúdos transbordam na web e o prefixo hiper, também aí, é demandado. 
Nesse contexto, de hiperinformação, as ações de curar, seguir, curtir, taguear 
e comentar ganham destaque” (ROJO e BARBOSA, 2016, p. 122). 

Considerando esse contexto, é fundamental que haja preocupação em 
estreitar os laços entre a realidade da hipermodernidade e a escola, razão 
pela qual os textos multimodais e imagéticos são fundamentais nas práticas 
de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. 

 

Textos multimodais e imagéticos na sala de aula: um paralelo 
possível 

 

A sociedade está inserida nesse contexto de hipermodernidade, e o 
alunado da educação básica não está em descompasso com essas mudanças 
e novas manifestações linguísticas.  

Diante desse cenário, houve a necessidade de os documentos de 
diretrizes didáticas passarem por adequações e reformulações para que as 
práticas discursivas da hipermodernidade fossem contempladas nas 
práticas pedagógicas. 
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o atual documento 
norteador das práticas pedagógicas no âmbito do ensino básico brasileiro, 
de modo que 

 

o componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com 
documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas 
décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes 
da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas 
neste século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das 
tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) (BRASIL, 
2018, p. 67) 

 

Dessa forma, observamos que as novas práticas de ensino devem 
contemplar gêneros e textos cada vez mais multimidiáticos e 
multissemióticos, universo esse em que o discente da educação básica já 
está inserido. 

Durante a realização da pesquisa, foi aplicado ao discentes um 
questionário que objetivava traçar o perfil da sala e identificar gostos e 
preferências. Em dado momento, foram questionados acerca do uso do 
aparelho celular ou computadores, onde foi possível verificar que muitos 
alunos estão inseridos nesse ambiente virtual, como é possível averiguar na 
imagem abaixo: 

 
Imagem 1 – Frequência no uso de celular e/ou computador 

Fonte: Produção do autor com base no questionário aplicado com os discentes 

 

Como é constatado, é muito baixo o índice percentual de discentes 
que faz pouco uso de tais recursos tecnológicos. Com isso, é possível refletir 
que o aluno está inserido socialmente em práticas comunicativas 
multimodais e, dessa forma, está em contato com gêneros que constituem 
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de múltiplas formas e que também exigem múltiplas maneiras de serem 
lidos e interpretados. 

Quando questionados sobre os textos com os quais têm contato no 
ambiente virtual, as respostas obtidas foram: 

 
Imagem 2 – Textos que frequentemente lê no ambiente virtual: 

 Fonte: Produção do autor com base no questionário aplicado com os discentes 

 

Notariamente, percebe-se que esse público está inserido em um 
ambiente multimodal e, dessa forma, está em contante contato com textos 
multimodais, sobre tudo o meme, texto imagético muito popular no 
ambiente virtual.  

 
Trabalho de leitura do gênero discurso na aula de Língua 

Portuguesa 
 

O objeto “texto” está no cerne nas práticas de ensio de Língua 
Portuguesa desde as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN (BRASIL, 1998). Atualmente, a BNCC apresenta uma proposta de ensino 
que o ensino de Língua Portuguesa: 

 

[...] assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 
perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a 
sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o 
desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem 
em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias 
mídias e semioses. (BRASIL, 2018, p. 67). 
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O trabalho com gêneros discursivos em sala de aula é orientado desde 
a publicação dos PCN, na década de 90, e agora, com a BNCC não poderia 
ser diferente. Este enfoca que as práticas de linguagem são articuladas por 
meio dos campos de atuação: 

 

Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem (leitura 
de textos, produção de textos, oralidade e análise 
linguística/semiótica) por campos de atuação aponta para a 
importância da contextualização do conhecimento escolar, para a 
ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao 
mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos 
para os estudantes. (BRASIL, 2018, p. 84) 

 

Esse documento está alicerçado nas concepções dialógicas de gêneros 
discursivo estudadas pelo Círculo de Bakhtin2 que afirma que o uso da 
linguagem está apresente nos diversificados campos da atividade humana e 
as formas desse uso “sejam tão multiformes quanto os campos da atividade 
humana” (BAKHTIN, 2011 [1992], p. 261). Dessa forma, o uso da língua se 
materializa por meio de “enunciados concretos e únicos” (orais e escritos) os 
quais refletem as condições de produção e a finalidade de cada campo de 
atuação da atividade humana. Para Bakhtin, o gênero é definido por seu 
conteúdo temático, seu estilo e sua construção composicional. 

Assim, ao pensar em desenvolver uma atividade didática com um 
gênero discursivo que circula nas plataformas digitais é importante 
considerar que o gênero concretiza um discurso que tem marcas ideológicas 
tanto no campo social de circulação desse gênero (ambiente virtual) quanto 
de seus enunciadores (produtor e receptor do discurso) e que são situados 
em determinado espaço marcado por um contexto histórico. Isso possibilita 
o desenvolvimento da leitura e compreensão das muitas semioses que o 
texto multimodal tem. 

No que tange a prática de leitura de textos (sejam imagéticos ou não) 
devemos considerar uma concepção de leitura que não fica apenas na 
superficialidade textual. Para tanto, esse trabalho está alicerçado nas etapas 
do processo de leitura de Menegassi (1995), que elenca 4 níveis de leitura: a 
decodificação, a compreensão, a interpretação e a retenção.  

A etapa de decodificação, segundo Menegassi (1995), está associada 
ao reconhecimento dos símbolos linguísticos e a relação com o seu 
significado. Ela pode ocorrer de forma primária (decodificação no nível 

                                         
2 Denominação dada ao grupo de intelectuais russos liderados pelo filósofo Mikhail Bakhtin  
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fonológicos dos elementos fraseológicos) e secundário (decodificação 
atrelada a compreensão do elemento linguístico. 

A etapa de compreensão está vinculada ao reconhecimento e 
captação de tópicos principais do texto (tal como a temática, regras 
sintáticas, semânticas, textuais, depreensão de palavras novas). De acordo 
com Menegassi, o leitor capta as informações oferecidas pelo texto, 
conforme as subdivisões dessa etapa: compreensão literal (aquela que se 
detém exclusivamente ao texto, não faz inferências); compreensão inferencial 
(aquela na qual é possível retirar informações que não estão no texto nível 
superficial do texto) e compreensão interpretativa (aquela que permite a 
expansão do texto, na qual é possível associar os conteúdos do texto com os 
conhecimentos que o leitor já possui). 

Há, ainda, a etapa de interpretação, que só ocorre se as anteriores se 
concretizaram e que está relacionada à utilização da capacidade crítica do 
leitor, fazendo que ele seja capaz de expressar julgamento do que lê. 

Por fim, a etapa da retenção, que corresponde ao armazenamento das 
informações consideradas mais relevantes e que ficam na memória do leitor. 
Possui dois níveis de compreensão, o primeiro “é o resultado do 
processamento da compreensão, isto é, o leitor não precisa fazer uso da 
interpretação” (MENEGASSI, 2010, p. 54) sendo que o leitor apensar 
armazena as memórias temáticas, sem que seja preciso analisa-las. O 
segundo nível está atrelado do processo de compreensão (a retenção da 
memória é advinda da compreensão feita pelo leitor). 

O grande desafio é conseguir atrelar isso às práticas didáticas de 
ensino da língua materna no contexto da educação básica das escolas 
públicas brasileiras. A posposta de trabalho aqui apresentada tenta instaurar 
metodologias que propiciem um trabalho dialógico com o texto em sala de 
aula. 
 

Proposta de atividade didática com texto imagético na 
perspectiva dialógica 

 

A escolha em trabalhar com a leitura e análise textual de texto 
multimodal se deve por um questionamento: muitos alunos têm contato 
com esses textos nos ambientes virtuais (como revelam os gráficos gerados 
por meio do questionário aplicado com os discentes). No entanto, será que 
conseguem fazer a leitura crítica do discurso instaurado nesses textos? 
Assim, nasceu a vontade de propor uma prática de multiletramento com 
gênero discursivo meme. 
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Vale ressaltar, mais uma vez, que a proposta aqui apresentada se 
refere a um recorte de protótipo didático elaborado por meio da pesquisa-
ação desenvolvida no Mestrado Profissional em Letras da Universidade 
Estadual de Maringá. O trabalho se encontra ainda em desenvolvimento, 
sendo apresentados, portanto, apenas os resultados esperados. A proposta 
de leitura é direcionada a turmas do sétimo ano do Ensino Fundamental. Por 
se tratar de uma prática de leitura, essa proposta está amparada nos estudos 
de leitura e compreensão leitora e de perguntas de leitura de Menegassi 
(1995). 
 

Protótipo didático 
 

Leia o texto para responder às questões abaixo: 
 

 
Imagem 3 – Meme “Por que você não amadurece? ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
Fonte: Facebook 

 

1) Analise o texto apresentando uma descrição da imagem e do texto verbal 

que o compõem, comentando sobre o garoto que estampa a imagem, dentre 

outros detalhes. 
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Com esta questão o aluno desenvolve a capacidade de decodificar os elementos 
que compõem o texto, ele já poderá definir a presença de duas sentenças escritas 
de formas diferentes, notará que o personagem que ilustra a imagem apresenta 
uma expressão facial e corporal bem peculiar. 
 

2) Nesta imagem há duas frases. Quais são elas? O que os diferenciam? 

Ainda no plano da decodificação, o aluno reconhece o texto verbal que compõe 
o meme. 
 

3) Qual foi a intenção do autor ao utilizar a escrita modificada na segunda 

frase? Assinale a opção correta. 

a) Revelar que a pessoa ouviu algo que não a agradou e se demonstra 

envergonhada por isso. 

b) Revelar que a pessoa ficou feliz ao ser questionada sobre o uso do celular. 

c) Revelar que a pessoa ouviu algo que não a agradou que reagiu de forma 

debochada. 

d) Revelar que pessoa ouviu algo que não a agradou mas soube lidar 

positividade com a crítica recebida. 

Com essa atividade o aluno pode notar o objetivo da mudança da forma escrita 
e compreender que se trata de uma maneira debochada de se reagir a uma 
crítica. Dessa forma, o aluno está desenvolvendo a compreensão da temática do 
texto. 
 

4) Leia esta definição do verbete “deboche” encontrada no site do dicionário 

online “dicio.com.br”: 

 

Deboche: 1. Ação ou efeito de zombar de algo ou de alguém. 2. Zoação. 3. 

Maneira de desconsiderar, de desprezar algo ou alguém. 
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Ao modificar a frase original trocando as vogais originais pela vogal “i”, o 

personagem age de forma debochada à pergunta sobre o fato de ficar no 

celular com muita frequência. Há elementos não verbais no texto que 

reforçam essa ideia? Explique. 

No âmbito da compreensão inferencial, o aluno reconhecerá que as expressões 
faciais e corporais do garoto da imagem ajudam a reforçar o tom de deboche, e 
isso justifica a reescrita modificada na segunda frase. 
 

5) Para esse personagem, de que outra maneira seria possível reagir de 

forma debochada à crítica recebida? 

Fazendo uso da compreensão interpretativa, com essa questão é possível que o 
aluno relacione essa situação a outras práticas do seu cotidiano, isso o ajuda a 
expandir sua leitura pois ele pode atrelar com os conhecimentos e vivências que 
já possui. 
 

6) Releia a sequência de frases: 

1.  “Você não larga esse celular”. 

2. “Vici nim lirga essi cililir” 

A segunda frase representa a resposta do garoto. Levante hipóteses: 

a) Ele respondeu isso para quem? Seria para uma pessoa próxima? Seria para 

um de seus responsáveis? Seria para algum familiar ou amigo? Justifique. 

b) Caso ele precisasse responder uma pessoa que ocupa uma posição social 

de mais prestígio – como o diretor do colégio, por exemplo – a resposta se 

manteria dessa maneira? Justifique. 

Esta atividade tem o objetivo de fazer o aluno a reconhecer os interlocutores que 
enunciam nesse texto. Eles podem relacionar essa frase com a própria vivência, 
uma vez que possivelmente já tenham ouvido isso de alguém. Vale ressaltar 
também que eles podem reconhecer que não poderia responder assim de forma 
tão debochada para a mãe/pai (ou não, dependendo do contexto e vivência de 
cada um. Além disso ele pode considerar a mudança de discurso de acordo com 
o papel social de seu interlocutor. 



 

380 
Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 

7) Esse texto lido é considerado: 

a) um anúncio publicitário. 

b) um meme. 

c) uma foto de perfil de redes sociais. 

d) uma postagem de Facebook. 

Aqui começamos a adentrar no campo do estudo do gênero discursivo. O aluno 
reconhece a qual gênero o texto se enquadra. 
 

 

8) Considerando a estrutura desse texto, ele pode ser considerado 

__________________  

porque: 

O aluno precisa justificar porque o texto lido é um meme, para isso será preciso 
reconhecer a estrutura composicional do gênero discursivo. 
 

9) Em qual suporte esse texto pode ser veiculado? Justifique. 

Aqui é preciso reconhecer o campo social de circulação do gênero discursivo. O 
aluno possivelmente reconhecerá que o texto se insere meios de circulação 
virtual, na esfera midiática. 
 

10) Qual a temática abordada nesse texto. Em geral, textos como este que 

analisamos abordam qual(is) assunto(s)? Explique. 

Neste exercício é contemplado o reconhecimento do conteúdo temático que 
constituí o gênero discurso em análise. 
 

Considerações finais 
 

Diante de todo o cenário da contemporaneidade em relação às 
multimodalidades de textos que circulam em esfera midiática – sobre tudo 
os textos imagéticos – e com os quais os discentes da educação básica têm 
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acesso, é preciso traçar formas de incorporar esses textos, constituído como 
gêneros discursivos, para o contexto de prática de leitura no âmbito 
educacional, bem já orienta a Base Nacional Comum Curricular. 

Dessa forma, o Mestrado Profissional tem todo seu prestígio e 
relevância ao colocar o docente enquanto pesquisador da sua própria 
realidade didática e da sua própria prática de ensino, além de, é claro, 
promover a leitura, pesquisa e ascensão acadêmica que, por sua vez, ainda 
é tratada com irrelevância pelas políticas públicas e governamentais. O 
PROFLETRAS acolhe o professor pesquisador em forma de parceria, o ensina, 
o instrui, o capacita, e o reveste de toda “armadura” científica e o 
proporcionar traçar um magnifico trabalho no “chão da sala de aula” onde 
realmente estão os problemas sociais que merecem atenção. 

Pensar em um trabalho que visa ao desenvolvimento de práticas de 
leitura (tendo em vista a má fama que os leitores brasileiros carregam em 
exames de níveis nacionais e internacionais) e emancipatório e gratificante 
para todo docente. 

A proposta aqui apresenta representa apenas um recorte de um 
trabalho mais denso e minucioso que, ainda em desenvolvendo e em 
reelaboração constante, pretende contribuir para as novas práticas docentes 
e novas formas de inserir o alunado no campo da leitura crítica, do 
multiletramento crítico e assim ajudá-lo a ser sujeito atualmente e consciente 
de duas práticas discursivas em quaisquer esferas comunicativas em que 
esteja inserido. 
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A literatura na construção de paisagens mentais 
 

Thiago Henrique de Abreu SANTANA 
Bruno Gabriel do Nascimento e BISSE 

 
 

Resumo: A utilização da literatura como linguagem pedagógica, em especial 
entre estudantes dos ensinos fundamental e médio, é recorrente pois 
diversos trabalhos demonstram o sucesso de sua aplicação no ambiente 
escolar. No entanto, no ensino superior devido ao uso de uma linguagem 
academicista, os registros de aplicação da literatura convergem para áreas 
específicas de estudos literários com poucos trabalhos interdisciplinares 
envolvendo diferentes área do conhecimento. Na contramão desta 
tendência encontra-se o Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de 
Geografia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que dentre as mais 
diversas atividades, desenvolve as rodas de literatura, espaços onde os 
membros do projeto têm a liberdade para apresentar e debater obras 
literárias de seu interesse. Muito além da literatura, esta atividade 
proporciona a troca de visões sobre as temporalidades e espacialidades 
contidas em determinada obra, aguçando o imaginário dos estudantes, por 
meio da experiência da leitura e dos diálogos sobre lugares e paisagens 
captados pela escrita poética.  
 

 
Introdução  

 

Desde de que o ser humano se reconhece como indivíduo ele conta 
histórias. Seja para relatar acontecimentos do cotidiano, passar uma 
mensagem, ou por mero entretenimento, as histórias sempre fizeram 
presentes, dos mais diversos modos, da simples e primitiva pintura na 
parede aos modernos e complexos videogames e produções hollywoodanas, 
passando pelos relatos falados, literatura, teatro, esculturas, fotografias, e 
tantos outros modos de representação.  

Tais narrativas sempre tiveram grande valor, seja ela pelo próprio 
entretenimento, pela importância histórica dos momentos e ocorridos que 
foram registrados, ou pelas mensagens transmitidas, ideias e conceitos que 
estavam inseridos na história.  

Porém, com o advento da modernidade, a ciência foi se estabelecendo 
como modus operandi de enxergar o mundo. A razão, a lógica e o 
pragmatismo ganham cada vez mais espaço e se estabelecem como padrão, 
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fazendo com que de certo modo, as narrativas cotidianas, fantásticas ou 
abstratas fiquem relegadas no segundo plano, muitas vezes consideradas 
sem valor na leitura de mundo. Chegando ao ponto de que muitas vezes, até 
mesmo estudos literários acabam por tratar a literatura com tal 
distanciamento técnico Mas isso não é o padrão, Felizmente, existem 
correntes de pensamento que fogem à este modelo e conseguem olhar com 
bons olhos a estas narrativas, valorizando este modo imaginativo e fantástico 
de pensar e enxergar o mundo. 

 

Literatura e Geografia: aproximações  
 

"Ler um bom livro é como conversar 
com as melhores mentes do passado" 
(René Descartes) 

 
Diversas matérias em revistas, jornais e outros portais colocam em 

pauta a importância da leitura e dos benefícios desta prática para a formação 
do pensamento crítico. Em 2016, o Instituto Pró-Livro elaborou a 4ª edição 
da pesquisa que aponta que os brasileiros leem 2,43 livros por ano. De fato, 
um número preocupante, uma vez que podemos associar ao hábito da 
leitura a interpretação de texto, o estímulo a criatividade e o pensamento 
crítico. Se faz necessário levar em consideração o cenário político pelo qual 
o Brasil passa, em que os investimentos em áreas relacionadas a cultura 
diminuem drasticamente, isso aliado a um discurso que afronta o 
intelectualismo e as possibilidades de ações que possam instigar o 
pensamento crítico, como o exercício da leitura. Por meio da leitura é que se 
tem contato com temporalidades e espacialidades distintas, o que abre um 
leque de oportunidades para o conhecimento de histórias e conteúdos que 
culminam em um pensamento reflexivo capaz de gerar novas ideias por 
meio da proposição de elaboração de textos autorais, proporcionando assim 
uma escrita mais criativa e crítica. 

A ciência geográfica é privilegiada no sentido de aproveitamento do 
conteúdo e da possibilidade de se fazer conexões aos conteúdos literários. 
O interesse pelos estudos das obras literárias sob uma abordagem 
geográfica não é recente, alguns autores já apresentaram escritos 
abordando diversas linhas do pensamento e vertentes da Geografia 
(GIARETTA, 2004; ANTONELLO, 2005; MARANDOLA Jr., GRATÃO, 2010; 
MOURA, 2018). 

Ao escrever uma obra literária, o autor expõe seu ponto de vista e em 
algumas ocasiões (isto é, dependendo do gênero abordado) será descrita a 
paisagem desejada da qual irá se desenrolar na singularidade de cada um 
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que dispuser da oportunidade de ter o contato com o escrito. Del Rio, versa 
que as paisagens reais e imaginárias não são conceitos separados, mas que 
sim, coexistem, de maneira a um contribuir para a formação do outro (DEL 
RIO, 1995). A literatura proporciona que em nosso imaginário sejam 
reproduzidas paisagens das quais nunca tivemos contato ou até que não 
existem no mundo real, mas que com a leitura, passa a ser eternizada em 
nossas mentes. “Pelo seu caráter poético, a leitura de uma narrativa desperta 
no leitor a fantasia, numa dimensão sensível e simbólica, cria imagens de um 
mundo não vivenciado corporalmente, mas significado pela potência da 
imaginação que se desperta/liberta” (MOURA, 2018, p. 174). 

Ao passo em que se tem um maior contato com a leitura, imagens e 
percepções sobre assuntos são adquiridos e transformados, o que pode 
refletir diretamente na maneira com a qual a individualidade se manifesta 
no espaço influenciando no coletivo. 

 
O contato com obras de diversos gêneros e estilos literários, com suas 
distintas espacialidades e temporalidades, permitem percepções 
singulares do mundo que as mesmas revelam e apontam para uma 
gama de possibilidades de leituras geográficas, num misto de 
interpretações que se espraiam por vertentes diferenciadas. (MOURA, 
2018, p. 174) 

 

Dessa forma, em busca de refletir sobre o potencial da literatura para 
despertar a imaginação geográfica e, com isso, ampliar o arcabouço de 
estudos da Geografia é que se apresenta na sequência a importância do 
incentivo da leitura na universidade seguida de uma apreciação do trabalho 
que o PET de Geografia desenvolve na interface entre Geografia e Literatura. 

 
Formação de leitores na Universidade  

 

O ato da leitura, abordado por diversos autores e, em especial, por 
Paulo Freire (1981), é muito presente na vida dos acadêmicos 
independentemente de suas áreas do conhecimento. Se torna 
imprescindível que se leia para que haja um entendimento dos assuntos 
discutidos e alcançar êxito em suas respectivas formações. Porém, a leitura 
que será abordada no presente escrito diz respeito a literatura, não 
abandonando a leitura acadêmica, e, sim, ressaltando a importância da 
leitura literária como linguagem para o libertar da criatividade e imaginação 
de quem a pratica, influenciando diretamente no desempenho do estudante.  

Axel Gelhaus (2012) em seu escrito, versa sobre os benefícios que 
literatura pode causar diretamente nas pessoas em diversos aspectos, onde 
a capacidade cognitiva aumenta ao passo que mais leituras são realizadas. 
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Além da capacidade cognitiva, as literaturas modernas proporcionam 
experiências pré-linguísticas, que abarcam as impressões sensoriais 
imediatas e pré-linguísticas, como experiências de sons, cores, odores e 
impressões táteis, mas também experiências altamente complexas, 
marcadas emocionalmente, como traumas e recordações. Portanto, uma vez 
que temos em mente que a capacidade cognitiva é aumentada por meio da 
leitura, outras áreas do pensamento são afetadas, como o pensamento 
complexo, onde este irá proporcionar ao leitor uma melhor articulação de 
palavras e argumentos a medida em que se é praticada a escrita e 
consequentemente a oralidade. Como podemos visualizar neste trecho 
abaixo: 

 

Literatura e arte não nos colocam à disposição apenas 
possiblidades de expressão que podemos usar como um dicionário 
de retórica de fórmulas comprovadas, elas prefiguram como um 
esquema nossas impressões, ou seja, nossa percepção de situações 
complexas. (GELHAUS, 2012, pg.8) 
 

Se faz de extrema importância, assim como desenvolvimento da 
escrita o desenvolvimento empático que auxilia diretamente na 
compreensão das pluralidades, fator essencial na formação do profissional 
e, sobretudo, do ser humano. 

No ensino superior devido ao uso de uma linguagem academicista, os 
registros de aplicação da literatura convergem para áreas específicas de 
estudos literários, com poucos trabalhos interdisciplinares envolvendo 
diferentes área do conhecimento. Atualmente, o modo com o qual são 
cobradas as leituras, aliado com o modelo tradicional de provas que favorece 
o estudante que possua mais capacidade de decorar os textos não 
proporcionam uma real leitura de seus objetivos. Paulo Freire (1981) faz 
algumas ressalvas sobre como os professores cobram a leitura de diversos 
textos sem dar o devido aprofundamento às obras das quais são 
apresentadas, o que perderia o propósito real da leitura e a imersão que a 
tal poderia proporcionar como o olhar crítico, essencial para tal ato. Seriam 
necessárias algumas mudanças no atual modelo de ensino que possa 
favorecer todas as formas de aprendizado, em que a real leitura possa ser 
valorizada. 

 

Sobre as rodas de Literatura & Geografia 
 

Na contramão desta tendência de leitura apenas de obras técnicas e 
específicas da área de conhecimento, encontra-se o Programa de Educação 
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Tutorial (PET) do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), que dentre as mais diversas atividades, desenvolve as rodas de 
literatura, espaços onde os membros do projeto têm a liberdade para 
apresentar e debater obras literárias de seu interesse. 

As “Rodas de Literatura” fazem parte do planejamento anual do 
Programa de Educação Tutorial (PET), a atividade consiste no 
compartilhamento das experiências que os petianos obtém a partir das 
leituras feitas pelos mesmos. A maneira com que os livros são apresentados 
fica a critério do petiano, desde que não seja relatada toda a história a fim 
de instigar os demais a terem suas próprias percepções e sensações daquela 
mesma história, pois, cada qual faz sua re-leitura de maneira única, deixando 
a roda de literatura ainda mais interessante. Além da apresentação oral, é 
incentivado para que seja feita a resenha da obra lida, o que faz com que o 
processo da leitura seja mais conciso, onde por meio da escrita é exercitada 
ainda mais a capacidade de elaboração de texto dos estudantes1. 

Um dos objetivos do PET é fazer com que seus integrantes busquem 
se familiarizar com atividades que os aproximem da pós-graduação para que 
busquem a carreira acadêmica. Portanto, a atividade “rodas de literatura” 
contribui para que o petiano aumente suas capacidades de raciocínio 
complexo, podendo articular melhor sua escrita e oralidade, o que para a 
pós-graduação é primordial. 

Além do contato com os integrantes do grupo PET, é possibilitada a 
participação de qualquer outro universitário na atividade, o que enriquece 
ainda mais as discussões. Os locais onde ocorrem as “rodas de literatura” 
não se limitam ao laboratório de reuniões do grupo, podendo se estender a 
outros locais na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e até mesmo na 
cidade de Londrina, como já foi feito no espaço SESC Cadeião e Café com 
Propósito, o que deixa o ambiente mais leve para as discussões.  

 
“As rodas de literatura não só ajudaram a aguçar meu olhar 
geográfico ao analisar realidades muito diferentes da minha (uma 
vez que a literatura pode proporcionar uma experiência de contato 
com mundos por vezes até fantásticos e imaginativos) mas também 
estendeu meus horizontes culturais, aperfeiçoou minha retórica e 

                                         
1 Inúmeras resenhas foram publicadas na revista Geograficidade, como resultado das 
narrativas literárias apreciadas nas rodas de literatura promovidas pelo PET de Geografia da 
UEL. Ver: MOURA, J. D. P. Roda de Leitura: experimentações geográficas pelas tramas 
literárias. Geograficidade, v.8, Número 2, Inverno 2018 
 Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/13117-94564-1-PB%20(1).pdf Acesso em 
28 abr. 2019. 
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ampliou meu vocabulário. Foi uma experiência enriquecedora em 
todos os sentidos.” (Matheus Henrique Balieiro – Petiano Egresso)  

 

Na descrição acima do petiano egresso, que está atualmente na pós 
graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), é possível vermos 
que a parte cultural é realmente elevada a medida em que se tem contato 
com a literatura, concomitantemente se amplia o vocabulário e a capacidade 
de argumentação, essenciais para a área da qual o ex petiano se encontra.  

 
“Me deu uma motivação a mais para ler livros sem ser os da 
faculdade já que foi tão difícil encontrar tempo para as minhas 
leituras pessoais quando entrei e tudo mais” (Victor Hugo Oliveira 
de Paula – Petiano Egresso) 
 

Durante a graduação é normal que haja um distanciamento dos 
estudantes das leituras literárias devido a grande carga bibliográfica das 
disciplinas da grade, principalmente em cursos de ciências humanas como é 
o caso da Geografia. Com o relato do petiano egresso, no texto acima, é 
possível vermos que a roda de literatura consegue reaproximar o estudante 
com a leitura literária, que, além de ser um lazer, proporciona o aumento da 
capacidade do pensamento complexo do estudante. 

 
“A Roda de Literatura foi uma atividade que agregou muito, além de 
ampliar o conhecimento sobre títulos literários de diversos temas, 
foi capaz de instigar a leitura de obras que antes eu conhecia 
somente por nome. 
O mais interessante para mim foi a forma leve e divertida que essa 
atividade possibilitou a obtenção de informações sobre as obras, 
pois foi muito legal ler uma obra de escolha livre, e poder passar 
não só uma síntese da obra para os companheiros, mas também 
poder compartilhar minha visão sobre a obra. Da mesma forma, é 
bem interessante escutar o que os companheiros tem a dizer sobre 
suas respectivas obras. 
Por fim, para fechar com chave de ouro, foi muito bom perceber 
que o trabalho de todos em geral foi digno de ser publicado em uma 
revista, o ato de participar de um processo de submissão de 
trabalho para algum veículo de informação serviu como um 
reconhecimento da importância e do potencial que um trabalho 
bem feito possui.” (Pedro Paulo Rangel Balikian – Petiano Egresso) 

 

Diante das palavras do ex-petiano, podemos ver que houve a 
instigação dos estudantes feita por meio do contato com obras 
desconhecidas ou que se tinha pouco contato, junto ao compartilhamento 
das opiniões dos colegas do grupo, faz com que haja uma troca de ideias e 
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opiniões sobre uma mesma obra, o que demonstra as possibilidades 
entorno da literatura. Além da leitura, foi relatada que o exercício da escrita 
por meio da resenha faz com que as capacidades do estudante sejam 
ampliadas, tanto a criatividade quanto a capacidade de vocabulário. O 
egresso ainda cita que as resenhas escritas no ano de 2018 foram 
publicadas. 
 

Considerações Finais  
 

É fato que os integrantes do PET Geografia tenham maior facilidade ao 
lhe darem com o tema das paisagens imaginárias, algo que possa ficar no 
campo da subjetividade para quem não se aprofunda nos estudos 
geográficos, porém, nunca deixará de estar presente em quaisquer leitura 
que se faça nos meios literários. 

Não é dúvida que a literatura contribui para o melhoramento da 
escrita, possibilita o desenvolvimento do raciocínio complexo, aumento do 
vocabulário, consciência humana com o estudo do passado e de histórias 
que são passadas nos livros, todos esses pontos agregam não somente ao 
universitário, mas, também a toda sociedade.  

Porém, o ato da leitura não tem sido muito praticado no Brasil e os 
números citados no início deste escrito refletem um problema da 
modernidade, como dito por Bauman (1999), onde a busca pelo efêmero, 
instantâneo acaba ofuscando práticas que dependem mais de paciência e 
tempo, fazendo com que a leitura se torne algo ocioso.  

A fim de fazer com que a leitura não se torne uma atividade esquecida, 
o grupo PET de Geografia, a alguns anos, vem promovendo as rodas de 
literatura, das quais tem auxiliado os petianos no contato com a cultura e 
melhorando suas capacidades cognitivas. E os resultados estão presentes 
com egressos do PET ocupando lugares nos programas de pós-graduação de 
várias universidades do Brasil.  

De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, 
mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescreve-lo”, quer 
dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente (FREIRE, 
1981). 

 

A prática da leitura não é um ato fechado do qual nada vai ser tomado 
em troca, a medida em que temos uma sociedade mais leitora é formada 
uma sociedade mais consciente, como dito acima por Paulo Freire, partindo 
da leitura para escrevermos ou reescrevermos o mundo que desejarmos, 
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por mais que tal ação seja difícil, devido atual conjuntura que vivemos, onde 
a leitura se tornou um ato revolucionário. 
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A ARTE DE FAZER MAQUETES 
 

Jéssica Bianca dos SANTOS 
José Rafael Vilela da SILVA 

 
Resumo: Este estudo se propõe a discutir a potencialidade da tradicional arte 
de fazer maquetes utilizando-se de modelos tridimensionais para a 
representação do espaço geográfico, a exemplo da modelagem de maquetes 
altimétricas e dos conceitos geográficos implícitos na compreensão de 
elementos e fenômenos presentes nos espaços representados. Apesar das 
impressionantes maquetes digitais produzidas em tempos de realidades 
virtuais, a tradicional arte de fazer maquetes permanece válida e necessária. 
O trabalho de construção de maquetes estimula a observação e a 
compreensão de diferentes fatos e situações geográficas, conduzindo o 
pensamento a níveis mais complexos de abstração acerca das realidades 
geográficas retratadas. Como resultado, defende-se que a construção de 
maquetes, implica um saber-fazer artesanal, que vai além de uma simples 
técnica para se alcançar o status de arte de representação espacial. 
 
Palavras-chave: Representação, Espaço Geográfico, Tradição, Maquetes. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Na sociedade pós-moderna em que os avanços tecnológicos 
possibilitam o contato com o mundo em suas diversas formas, a tradicional 
arte de se fazer e criar representações manualmente tem sido substituída 
pela elaboração de maquetes digitais cada vez mais sofisticadas. Mesmo com 
tantas tecnologias utilizadas, o presente trabalho discute a importância da 
arte de se fazer representações cartográficas manualmente, sendo um 
exemplo a criação de maquetes geográficas. 

A construção de maquetes possibilita desenvolver a criatividade, a 
observação, a descrição, a comparação, a interpretação, promovendo a 
leitura de mundo por meio da abstração de conceitos, sem descartar o 
conhecimento empírico relativo às vivências no espaço vivido e percebido. 

No ensino de Geografia a maquete altimétrica tridimensional 
representa o espaço geográfico e nela se inserem os conceitos geográficos, 
sua construção contribui para a abstração e compreensão de diversos 
fatores e situações geográficas, aumentando a capacidade de compreensão 
e explicação dos diferentes fenômenos e espacialidades geográficas. 
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A ARTE DE FAZER MAQUETES 
 

No contexto da sociedade atual em que vivemos, somos 
bombardeados a todo momento por novas tecnologias, essas que através de 
programas são capazes de (re)criar o espaço geográfico em suas diferentes 
dimensões, se apropriando de várias linguagens, inclusive a cartográfica. 
Entretanto voltamos um olhar para a potencialidade da tradicional arte de se 
fazer maquetes pela qual se participa do processo construtivo, cuja proposta 
se baseia na máxima pedagógica do aprender fazendo. 

A maquete é um recurso de comunicação e tem forte potencial 
didático para a análise da paisagem, descrição dos lugares e a compreensão 
do espaço geográfico, sendo a Cartografia a principal ciência que norteia os 
métodos de representação do espaço. A produção de uma maquete abrange 
além da noção da proporção territorial, informações interdisciplinares a 
partir da representação de diversos elementos. Para Marquez (2014):  

 
A imagem é um elemento recorrente da geografia. Ela não é 
exatamente a realidade do espaço, é apenas uma manifestação 
deste, uma representação efêmera e aberta. Sua complexidade nos 
abriga a tecer cruzamentos com outras áreas do conhecimento tais 
como as artes literárias, as artes plásticas, a filosofia da percepção 
e a fisiologia do olhar e do compreender. (MARQUEZ, 2014, p. 54). 
 

A maquete representa de forma mais objetiva, o espaço que se quer 
estudar. Também utilizada como um procedimento didático que possibilita 
a leitura da paisagem e da construção do conhecimento dos espaços vividos, 
concebido e percebido, mediante representação tridimensional. Por outro 
lado essa arte possibilita ensinar/aprender os conceitos de maneira prática 
e descontraída. 

Sabemos que a Geografia desde sua origem necessita de recursos 
didáticos para a leitura do mundo, substanciada em suas categorias de 
análise. Deste modo ela também se utiliza de outros conhecimentos para ser 
entendida em sua complexidade, sendo a maquete umas destas formas de 
análise. 

Segundo Silva e Muniz (2012) as maquetes se apresentam como uma 
importante ferramenta para o ensino da Geografia, pois simulam uma forma 
de representação tridimensional do espaço em grande escala cartográfica, 
que não distorce a realidade. A construção de maquete auxilia na 
compreensão de temas com elevado grau de dificuldade e abstração pelos 
indivíduos. Para Francischett (2004): 
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Na escola, esse procedimento ocorre por meio de situações, através 
das quais os alunos percebem que a linguagem cartográfica é um 
conjunto de formas e símbolos, que envolve proporcionalidade, uso 
de signos e técnicas de projeção. [...] Trabalhando-se com a 
Cartografia, apoiada numa fusão de múltiplos tempos e numa 
linguagem especifica, é possível que se faça, através da localização 
e da espacialização, uma referência para a leitura de paisagens e 
seus movimentos. Ignorar a natureza social, histórica e em forma 
de diálogo (contada oralmente, de geração a geração) das 
representações cartográficas é desconsiderar seu valor 
comunicativo, sua importância na relação, no processo de evolução 
do homem e na sua interpretação de mundo. (FRANCISCHETT, 
2004, p. 16). 
 

Portanto a cartografia auxilia a representação desde projetos com alto 
grau de operações a serem realizadas, até as representações mais simples 
do mundo.  

Santos (2009) afirma que por meio de uma maquete é possível ter o 
domínio visual do conjunto espacial que é sua temática e por ser um modelo 
tridimensional, favorece a relação entre o que é observado no terreno e no 
mapa. 

A construção de maquetes resulta em momentos criativos e 
construtivos para o indivíduo, no qual há a possibilidade de colocar suas 
vivências, aproximando ainda mais a representação da realidade. Segundo 
Santos (2009):  

 
Nessa linha de ação, pode-se dizer que a maquete colabora para a 
explicação de fenômenos que estão essencialmente presentes no 
pensamento geográfico, portanto, é considerado instrumento 
indispensável para aqueles que procuram fazer uma leitura do 
espaço geográfico de maneira diferenciada. (SANTOS, 2009, p. 29). 
 

Através desta ação pode-se mostrar o quanto a Geografia é uma 
ciência ativa, crítica e reflexiva, em que a mesma não está voltada para a 
memorização de fatos e fenômenos. A construção de maquetes favorece a 
apropriação do conhecimento, a construção do pensamento crítico que 
posteriormente será transformado em conceito considerado valioso e útil, 
assim compreende-se que a representação espacial por maquetes possibilita 
a construção do conhecimento de forma única e singular. 

 
A MAQUETE E A REALIDADE NA PALMA DA MÃOS 
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A Cartografia como ciência se apresenta forte vínculo com a Geografia 
e vice-versa, ao passo que muitas técnicas de representação espacial 
desenvolvidas pela Cartografia são utilizadas pela Geografia como 
linguagens no processo de ensino-aprendizagem, a exemplo dos mapas e 
maquetes 

A Geografia em sua vez no processo de ensino, tem demonstrado um 
apreço especial pela maquete enquanto linguagem, uma vez que esta última 
busca representar a realidade espacial em suas três principais dimensões: 
comprimento, largura e altura, diferente dos mapas que limitam-se a 
representar o mundo em apenas duas dimensões. 

Segundo Pereira et al. (2014), o processo de construção de um 
conhecimento cartográfico no ensino amplia-se quando há a busca por se 
aproximar os saberes científicos de aspectos como a criatividade, por meio 
de diferentes práticas didáticas, como a elaboração de uma maquete, que 
pode direcionar e estimular o desenvolvimento de um olhar mais criativo dos 
estudantes para o espaço, pelo uso desta técnica associada à arte. 

Ainda segundo Pereira et al. (2014): 
 
A sinergia formada pela cartografia e arte pode ser entendida 
visceralmente na representação do espaço geográfico que deva 
possuir um caráter comunicativo e transmissor de informação, 
visualiza-se tal sinergia na elaboração e construção de uma 
maquete geográfica que é uma representação cartográfica 
tridimensional do espaço. (PEREIRA, 2014, p. 68) 
 

 Observando esta questão, buscou-se neste trabalho o 
desenvolvimento de uma análise de todo o processo de construção de 
maquetes altimétricas que foram realizadas em uma oficina pedagógica 
direcionada aos estudantes do 1° ano do curso de Geografia da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Vale lembrar que 

 
[...] é preciso redimensionar a relação teoria e prática, pois na 
concretização de projetos realizados nos cenários da prática 
profissional [...] o pensar pedagógico deve acompanhar a 
sistematização do pensar geográfico no contexto da formação, visto 
que o aporte teórico-prático deve ser indissociável para que o 
profissional desenvolva a linguagem própria da Geografia, de forma 
organizada, que seja potencialmente geradora de saberes 
fundamentais para a vida, de tal forma que este se insira na 
sociedade para transformá-la, assumindo um compromisso social 
autêntico (MOURA;PEREIRA, 2015, p. 1). 
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Nesta oficina pedagógica em questão, os estudantes receberam uma 
breve introdução sobre o processo de construção de maquetes e sua 
utilização no ensino de Geografia, onde também se abordou como 
representar as informações espaciais por meio desta linguagem e as 
potencialidades que esta apresenta enquanto recurso e técnica didática e 
também artística. 

O primeiro passo na construção das maquetes altimétricas consistiu 
na delimitação do espaço e das informações a serem representadas, onde 
optou-se pela elaboração de uma maquete altimétrica destacando o relevo 
brasileiro. Assim tendo o recorte espacial e temático, utilizou-se um mapa 
físico como base de informações na construção da maquete (Figura 1). 

 
 

Figura 1: Mapa-base utilizado na construção das maquetes altimétricas. 

 
Fonte: Os autores. 

 

O passo seguinte na construção das maquetes resumiu-se na extração 
das informações e contornos espaciais do mapa-base e sua transposição 
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para folhas de papel sulfite, como pode-se observar pela figura 2, que 
posteriormente constituíram-se em moldes de desenho utilizados pelos 
estudantes na elaboração das camadas da maquete em papel E.V.A. colorido. 

 

Figura 2: Moldes de curvas de nível utilizadas na construção das maquetes. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Tendo elaborado os moldes a serem utilizados para a construção das 
maquetes, passou-se para a fase de desenho e recorte das camadas 
altimétricas em papel E.V.A que foram sobrepostas e coladas para 
proporcionar o efeito tridimensional característico da maquete altimétrica, 
como pode-se observar na figura 3. 

 
Figura 3: Processo de recorte das camadas altimétricas em papel E.V.A. 

 

Fonte: Os autores. 
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É importante destacar que a ordem das cores utilizadas nas camadas 
altimétricas da maquete seguiu uma composição que deixa explícita uma 
variação de intensidade, desde as cores mais frias como o verde e amarelo, 
representando as altitudes menores, até as cores mais quentes como o 
vermelho e laranja, representando as altitudes maiores. Isto relaciona-se a 
uma questão da semiologia que estuda as representações visuais, signos e 
seus significados dentro de um contexto semiótico. 

Na etapa de finalização da maquete todas as camadas altimétricas 
foram coladas sobre uma base azul que representa os oceanos e o contorno 
territorial da América do Sul foi traçado a lápis para que os estudantes 
conseguissem perceber a localização do território brasileiro no contexto 
espacial sul-americano (Figura 4). Por fim foram coladas as legendas com 
dados sobre a escala da representação cartográfica e a correlação entre as 
cores e a altitude do relevo. 

 
Figura 4: Maquetes coladas e finalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: Os autores. 

 

A realização da atividade de construção de maquetes altimétricas 
revelou a importância desta prática no processo de ensino e aprendizagem 
de conteúdos e saberes geográficos, demostrando-se como uma linguagem 
de expressivo potencial didático, em especial no que se refere ao processo 
de representação concreta e visual de uma realidade em geral abstrata e de 
difícil mensuração e observação por parte dos estudantes, pois, “a produção 
de materiais didático-pedagógicos como croquis, maquetes, mapas, entre 
outros recursos, são utilizados para testar a aplicação de conceitos 
geográficos e ambientais” (MOURA; PEREIRA, 2015, p. 8). 

Além disto, o processo de construção artesanal das maquetes foi 
responsável por permitir aos estudantes o desenvolvimento de diferentes 
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saberes e habilidades manuais, técnicas e artísticas de representação 
espacial. Ademais, como lembra Moura e Pereira (2015)  

 
[...] a educação geográfica não se desenvolve apenas pela teoria 
professada em sala de aula na universidade, mas prescinde de 
atividades que estimulem os acadêmicos e os ajudam a decidir 
sobre o futuro de sua profissionalização. As inovações pedagógicas 
que se tem experienciado no âmbito da formação de profissionais 
em Geografia tem se revelado como momentos de descoberta para 
os alunos (MOURA; PEREIRA, 2015, p. 10). 
 

Entendendo a Cartografia como ciência, técnica e arte de 
representação espacial, pode-se concluir que a produção manual das 
maquetes contribuiu para o desenvolvimento dos estudantes para a 
habilidade cartográfica em que estes passaram a enxergar e a representar o 
espaço geográfico e os mais diversos fenômenos por um olhar mais holístico 
englobando o científico, o técnico e também o artístico, num processo 
reflexivo de apreender sobre as habilidades necessárias a sua futura 
profissão.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a tradicional arte de fazer maquetes não perdeu a sua 
validade, se mantendo como uma importante possibilidade para o ensino 
aprendizagem, pois possibilita ao estudante compreender os saberes 
científicos, desmistificando a complexidade da cartografia e, ao mesmo 
tempo, preparando para o contexto de aprendizagens significativas no 
ensino superior. A construção de maquetes, vai além de um saber-fazer na 
Geografia, contribui para a apropriação do conhecimento, com o 
pensamento crítico do indivíduo, no qual busca de maneira única e singular 
proporcionar a criatividade, reflexão a partir de suas vivências e percepções 
sobre o espaço geográfico representado. 

As maquetes, neste contexto, aparecem como um recurso de ensino 
para o professor, ao permitirem em sua construção as reflexões sobre os 
conceitos geográficos importantes ao ensino da Geografia. As habilidades 
para a construção de maquetes são necessárias à formação do professor, 
pois, proporcionam aos discentes possibilidades para sua ação pedagógica. 
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Imagens futuristas em enredos de escolas de samba: o Brasil 
ano 2000 e o Ziriguidum 2001 do DNA da folia 

 
CarlosCarvalho da SILVA1 

Helenise Monteiro GUIMARÃES2 
 

Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar uma breve análise de três 
enredos de desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro cuja temática 
abordada foi a ideia de “futuro”. Utilizar o futuro como tema implicou em 
apropriações diferenciadas seja de conteúdos lúdicos e líricos ou de 
conteúdos científicos, porém pautados em um imaginário criado com base 
em expectativas de seus autores. Investigamos os desfiles da Beija-Flor de 
Nilópolis em 1975 “Brasil ano 2000”, da Mocidade Independente de Padre 
Miguel em 1985 “Ziriguidumn 2001” e da Unidos da Tijuca em 2004 “O sonho 
da criação, a criação do sonho”. Estas escolas do Rio de Janeiro levaram para 
a avenida futuros possíveis articulando imagens de seu tempo que refletiam 
as ansiedades e sonhos da sociedade, além do caráter educativo do desfile 
enquanto manifestação detentora de memória. Nossa metodologia foi 
construída em cima do levantamento de dados por pesquisa documental e 
de imagens bem como de entrevistas com os agentes que atuaram nestes 
contextos, traçando assim um panorama dos diversos imaginários 
engendrados pelo desafio de desvendar o futuro do mundo. 
Palavras-chaves: Futuro, Carnaval, Imagem, Cultura Material. 
 
 

Introdução 
 

O futuro sempre incita indagações ao homem diante do imponderável 
porvir do tempo! Mistérios, sonhos, audácias, racionalidades, artes e ciências 
se misturam neste discurso. Iniciamos nosso texto discorrendo sobre o que 
vem a ser “enredo” – alguns conceitos e premissas históricas deste tão 
importante elemento construtor de um desfile de escola de samba. 

Num segundo momento apresentamos três escolas de samba e três 
enredos cujo delineador comum é o “futuro”: Beija-Flor, Mocidade e Unidos 
da Tijucaagremiações icônicas cenário carioca. Costura o texto a questão 
fundamental do poder da Imagem. Articulando passados e futuros, oriunda 

                                         
1Doutorando PPAGAV, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientadora: Prof.ª 
Dr.ªHelenise Guimarães 
2Prof.ª Dr.ª PPGAV, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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de fontes tão diversas como filmes, desenhos animados, moda e visões, a 
Imagem é aqui, a evidencia palpável e indiscutível destas narrativas. 

 
Enredo - o fio condutor da narrativa 
 

Iniciaremos este artigo com as definições do que é um enredo de 
desfile de escola de samba. De acordo com Ferreira (2012, P.180-181) 
instante inicial “de criação do desfile de uma escola de samba é a criação do 
enredo. É a partir da história contada pela agremiação que irão se articular 
os diferentes elementos visuais e musicais que compõe o desfile”. Pode ser 
considerado “como espinha dorsal de um desfile de escola de samba” 
(MESQUITA, 1986, P.11), onde encontramos a apresentação de personagens, 
fatos e narrativas e seus desdobramentos de acordo com a visão de cada 
carnavalesco.  

Geralmente cabe ao carnavalesco, a responsabilidade pela sua 
elaboração3, graças ao caráter abrangente de seu trabalho, ao agregar 
diversos setores de uma escola de samba. Segundo GUIMARAES (1992, 
P.123) sua posição “é de grande destaque e mobilidade, onde funciona como 
um elemento mediador entre os vários setores da escola”. Sob este mesmo 
ponto de vista, temos um fenômeno lúdico, que mantém o significado de 
cada história a ser contada, como encontramos em Bakhtin (2002, P.15) que 
aponta a “dualidade do mundo”, dentro da percepção do mundo e da vida 
humana, libertando-se totalmente dos dogmas religiosos, para se aproximar 
da essência dos carnavais populares. Desta formao enredo funciona como 
amálgama, capaz de aglutinar os indivíduos de camadas distintas, 
possibilitando comunicações e experiências através da interação social.  

Temos, ao longo da história do carnaval, o enredo como produção 
textual com bases argumentativa. Ele servirá de fio condutor, 
posteriormente utilizado por diversos segmentos das agremiações 
carnavalescas, como por exemplo, os compositores dos sambas-enredo ou 
o setor de divulgação externa da escola para as mídias. Esta produção textual 
servirá também, como documento para o acompanhamento e no 
desenvolvimento musical, visual das alegorias e fantasias, da mesma forma 
que um “libreto” de opera ordena as partes constitutivas da sua 

                                         
3A proposta de um enredo poderá vir da escola de samba, de uma instituição patrocinadora 
ou do carnavalesco ou comissão de carnaval. Alguns optam porter um suporte de 
pesquisadores e historiadores, dada a complexidade que o desfile apresenta e a rigidez com 
que s enredos são analisados e avaliados na competição. 
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apresentação, que no caso das escolas de samba, é o seu produto final: o 
desfile. 

Em um breve resumo dos enredos, a partir da década de 1930, vemos 
não eram considerados como nos dias de hoje, como uma fonte de conteúdo 
temático e simbólico do desfile das escolas de samba. Eram caracterizados 
pela expressão tão somente nos “elementos plásticos ilustrativos” (RIOTUR, 
1991, P.309), onde tais criações plásticas eram chamadas de “enredos” até a 
década de 1940. Ainda entre essas duas décadas, a “temática nacional 
durante a Era Vargas, que significava a referência de fatos, personagens, 
lendas, heróis, datas e acontecimentos históricos brasileiros” (CAVALCANTI, 
2015, P.139), fato que este percorreu até a década de 1950, com os enredos 
baseados nos livros de história, nos grandes episódios de luta e nos 
personagens importantes.  

Antes dos anos de 1960 a criação de enredos ficava a cargo de um 
grupo ou individuo oriundos das agremiações cuja proposta de enredo era 
aceita, e como afirma Leopoldi “atribuía-se lhe a pesquisa de um tema a ser 
desenvolvido como enredo, a elaboração de  projetos dos carros alegóricos 
e de figurinos das fantasias  (...) contando para a realização do trabalho “um 
grupo de participantes disposto a ajudar nas diversas tarefas” (LEOPOLDI, 
2010, P.99).Com a absorção de artistas plásticos e cenógrafos esta estrutura 
tomaria novos métodos de criação e execução dos elementos visuais e n 
desenvolvimento dos temas e conceitos escolhidos para cada desfile. 

Na década de 1960 com o intercâmbio cada vez maior entre 
profissionais de teatro e artistas com formação acadêmica, sobretudo da 
Escola Nacional de Belas Artes, os enredos apresentam uma mudança de 
foco, passando a abordar temática diferentes das vistas como 
“nacionalistas”. Fernando Pamplona inaugura uma fase em que temáticas 
africanas e afro-brasileiras marcariam a década, tanto nos desfiles como nas 
ornamentações carnavalescas de ruas e salões de baile. (GUIMARÃES, 2015) 

A questão da imagem é fundamental quando falamos de enredos, seja 
por que ao pensarmos o tema imediatamente associamos um imaginário a 
ser descrito, seja por que a construção de um desfile é uma sequência lógica 
e ordenada de imagensestruturadas pela (s) narrativa (s) que o enredo 
propõe. Peter Burke nos encoraja a usar imagens como evidencias históricas, 
juntamente por conta da ampliação das fontes de pesquisas, em que 
segundo o autor, a imagemtem “o seu lugar ao lado de textos literários e 
testemunhos orais” (BURKE, 2016, P.17). Concordando com este autor, 
escrever sobre carnaval e desfiles de escolas de samba seria “virtualmente 
impossível sem o testemunho de imagens” (BURKE, 2016, P.18). 
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Neste artigo a indagação de Burke sobre em que medida e forma uma 
imagem pode oferecer uma evidência confiável do passado toma uma via de 
mão dupla: nos enredos analisados, as imagens nos mostram que podem 
ser ao mesmo tempo, evidencias do passado – daqueles desfiles – e 
evidencias de um futuro imaginado pelos seus criadores, futuro este gerado 
pela cultura e sociedade de cada período. Esta dualidade implica em 
questões que não pretendemos esgotar em tão pouco espaço, mas que nos 
levaram a investigar mesmo brevemente, alguns aspectos reveladores desta 
conexão passado/futuro através destes enredos. 

Escolhemos para tanto os desfiles de três grandes agremiações: Beija-
Flor, de Nilópolis (1974), com o enredo “Brasil ano 2000”; Mocidade 
Independente de Padre Miguel (1985), com o enredo “Ziriguidum 2001, 
carnaval das estrelas” e Unidos da Tijuca (2004), com o enredo “O sonho da 
criação e a criação do sonho. A arte da ciência no tempo do impossível”. 
Olharemos para o passado visualizando imagens que nos revelarão visões 
de futuros possíveis, futuros lúdicos, lógicos, oníricos e por vezes, irônicos.  

 
OS IMAGINÁRIOS DO FUTURO 
 
Descrever o futuro é uma árdua tarefa, que nos leva a pensar naquele 

idealizado por escritores, que buscaram inspiração nas inovações 
tecnológicas, na própria ciência e nos delírios de sua imaginação. A visão 
otimista de um futuro de aeronaves, astronautas e corridas espaciais tem 
início em obras literárias que resultaram em filmes clássicos. Basicamente o 
futuro se alimenta de projeções de uma modernidade tecnológicae de 
comportamentos estranhos, e geralmente distante no tempo4. 

Com os avanços tecnológicos, principalmente durante o século XX, 
com a industrialização proporcionando, paralelamente, um progresso na 
sociedade,com a automatização das produções, tornando os indivíduos mais 
atentos com a produtividade. Agora o tempo passa a ser considerado uma 
obsessão, pois “a abundancia industrial trouxe feitos para economizar tempo 
e com eles, novas necessidades” (FORMIGA, 2012, P.23). Neste momento, o 
tempo estará relacionado, diretamente, com o progresso industrial, a 
construção de máquinas que atendem as necessidades do ser humano. 

                                         
4Alguns autores destacam-se por suas obras repletas de visões futurísticas que se 
transformaram em filmes clássicos:Julio Verne com o livro “Da Terra aLua” de 1875, HG.Wells 
com o conto “Guerra dos Mundos” (1898) Arthur C. Clarke, com “A Sentinela” (1951)Aldous 
Huxley com Admirável Mundo Novo (1932) entre outros. Disponível em 
https://super.abril.com.br/blog/superlistas/9-escritores-que-previram-o-futuro/ 
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Associamos então, o tempo – o presente e o futuro, sob um novo olhar 
para o século XX, período das grandes transformações na sociedade, como 
por exemplo, a articulação do futuro com os avanços tecnológicos. 
Inevitavelmente, as grandes guerras ocorridas durante o século XX, 
proporcionaram um desenvolvimento econômico e de inovações 
tecnológicas, a partir do pressuposto deque “o conflito de beligerantes 
avançados era não apenas de exércitos, mas de tecnologias em competição 
para fornecer-lhes armas eficazes e outros serviços essenciais” (HOBSBAWM, 
1995, P.54). 

O futuro observado por Hobsbawm (1995), após a Guerra Fria, 
impulsionou uma linguagem “futurista” em filmes, na moda entre outras 
formas de arte. Será neste imaginário espacial, entre as décadas de 1960 e 
1970, que reforçaram a linguagem futurista como estratégia de novas 
materialidades no campo, não apenas cinematográfico, que serviu de 
parâmetro para esta construção da cultura futurista. Para isto, analisaremos 
os três enredos, durante três décadas distintas, onde o futuro é o delineador 
comum de suas narrativas. 
 

FUTUROS CARNAVALIZADOS – O BRASIL DO ANO 2000 
 
Para a escolha dos enredos que serão analisados, foi levado em 

consideração, além de suas narrativas próximas da temática futurista, a sua 
contextualização histórica, de seus respectivos períodos, em três distintas 
décadas. Então, iniciaremos esta analise com o momento histórico brasileiro 
do regime militar, no conhecido “milagre brasileiro”5. O país passava por um 
sentimento de prosperidade, durante os “anos 70, uma década de 
mudanças” (CORREIO DA MANHÃ, 01/09/1970, P.11), incentivados por 
tecnologias ainda não existentes em nosso país, que atingiram vários setores 
de nossa sociedade.  

Em 1974 o G.R.E.S. Beija-Flor, apresentou para o seu desfile o enredo 
“Brasil ano 2000”, uma temática com o olhar no futuro almejado pelos 
militares “influenciado pelas teorias” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 21/02/1974, P.4) 
de Herman Kahn, um estrategista militar norte-americano e futurologista. As 

                                         
5O milagre brasileiro é a denominação da época de desempenho favorável da política e da 
economia brasileira, durante os anos de 1968 a 1973. Refletindo no crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto) e no declínio das taxas de inflação. O governo aproveitou a euforia 
popular provocada pelo milagre brasileiro, para lançar suas propagandas políticas 
desenvolvidas pela AERP (Assessoria Especial de Relações Públicas). Queira ler mais em: 
VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André; GIAMBIAGI, Fábio. Determinantes do “milagre” 
econômico brasileiro. (1968-1973): uma análise empírica. RBE, v.62, n.2, p.221-246, 2008. 
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carnavalescas convidadas pelo autor do enredo da agremiação, responsáveis 
em desenvolver o enredo plástico-visual, Lícia Lacerda e Rosa Magalhães, 
direcionaram a construção de seu futuro ainda desconhecido, baseado nas 
inovações tecnológicas e cientificas.  

Embora, na entrevista com a carnavalesca Magalhães (2016), o “futuro” 
fosse uma temática debatida na época, quando afirma que “o que será, daqui 
a quantos anos, não é essa coisa de que cada um vai sair em seu aviãozinho, 
é muito pelo contrário, é andar de bicicleta. Tudo que imaginavam de um 
jeito e ficou do outro”. Nesta declaração, a visão do futuro era algo 
totalmente diferente daquilo que o autor do enredo imaginava6. Embora, 
não tenhamos encontrado o enredo textual de 1974, observamos a presença 
desta visão, na letra do samba-enredo, quando “somos um país promissor, 
o homem e a máquina alcançarão, obras de emérito valor”. 

Ao analisarmos o enredo de 1974, abrimos um repertório de 
possibilidades para compreendermos o título “Brasil ano 2000”. O período 
está envolto de uma euforia tecnológica e científica, e as carnavalescas 
levaram para agremiação nilopolitana uma estética até então desconhecida 
dos espectadores: o futuro no ano 2000. Nas páginas dos periódicos, em 
filmes e revistas nota-se um retrato do futuro desconhecido, alimentado por 
acontecimentos como crescimento econômico, a corrida espacial e a 
chegada do homem à lua. 

Trouxemos tais acontecimentos para nosso estudo, para 
compreendermos os aspectos materiais do desfile, que possibilitam 
visualizar a estrutura social da agremiação nilopolitana. A pesquisa de campo 
onde reunimos fotografias dos jornais e os depoimentos das duas 
carnavalescas envolvidas no desfile de 1974 serviram de suporte para 
conceber um pensamento à cerca dos objetos correspondentes ao desfile da 
Beija-Flor e sua materialidade. Ultrapassamos as barreiras de um período 
obscuro de nossa história, de um passado que traz lembranças 
desconfortáveis para muitos. A coleta desses “elementos da cultura material” 
(PESEZ, 1990, P.188) foi importante para chegarmos a concepção do desfile 
da Beija-Flor e das questões pertinentes de todos os materiais usados para 
confecção de fantasias e alegorias. 

Através das referências visuais usadas na produção dos figurinos e 
alegorias para o desfile, baseamo-nos nas fotografias encontradas nos 
periódicos e comparamos personagens do filme “Barbarella”, citado por Rosa 
Magalhães, e nos materiais elaborados de acordo com os recursos 

                                         
6 De acordo com os periódicos encontrados Manuel Antônio Barros, jornalista e professor, 
foi o responsável pelo desenvolvimento dos enredos do G.R.E.S Beija-Flor nos anos de 1973 
a 1975. 
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financeiros escassos, adotando produtos de baixo custo no lugar daqueles 
mais comuns utilizados. A opção das carnavalescas foi usar tecidos sem 
estampas e sem brilho como, por exemplo, o brim7, além de “muito recorte” 
(MAGALHÃES, 2016), referindo-se às colagens realizadas nas fantasias para 
criar desenhos e volumes. Na reportagem abaixo podemos confirmar a 
opção das carnavalescas e também apontar para a temática futurista. 
 

As fantasias para o desfile deste ano não terão muito luxo, 
prendendo-se mais nos motivos futuristas, inclusive com uma ala 
de robôs. Nas fantasias a predominância será o material plástico. 
(Jornal do Brasil, 18-01-74, P.4) 

 
Temos no filme “Barbarella8” (1968) uma das fontes de inspiração para 

o carnaval de 1974, segundo depoimento da carnavalesca Rosa Magalhães. 
Sua linguagem futurista é a maior representante deste imaginário 
massificado nos anos de 1960. Nota-se a construçãode figurinos e de objetos 
fantasiosos com materiais sintéticos, de superfícies polidas, do uso de prata 
e o branco e acabamentos em metal e espelhado. 

Observamos as aplicações da linguagem visual e os resultados 
estéticos nas fantasias futuristas da Beija-Flor e encontramos semelhanças 
com os figurinos9 do filme “Barbarella", citado pela carnavalesca Rosa 
Magalhães. Ao encararmos as fotografias das fantasias da Beija-Flor como 
objetos possuidores de uma essência a ser reconstruída (BARTHES, 2001, 
P.207), que serviram de suporte para a criação de um inventário necessário 
para compreensão da funcionalidade das fantasias carnavalescas e sua 
importância como cultura material do desfile da Beija-Flor de 1974, para o 
enredo “Brasil ano 2000”. 

De acordo com Barthes (2001), todo objeto existe para uma função e 
ao menos um significado ultrapassa o uso do próprio objeto, ou seja, a 
fantasia carnavalesca poderá exercer mais de um significado. Da Matta 

                                         
7Tecido composto em algodão e de cores lisas. 
8  Criada em 1962, pelo ilustrador e escritor francês Jean Claude Forest, Barbarella é uma 
personagem de história em quadrinhos adultos, vivida no cinema em 1968, por Jane Fonda, 
num filme de Roger Verdim. Refletindo o impacto da chegada à lua pelos americanos e a 
corrida espacial, a moda passa a elaborar coleções com materiais sintéticos e acessórios 
com referências às indumentárias dos astronautas e ao design de aparatos espaciais. 
Barbarella é o grande ícone desse período de pura celebração do futuro e do movimento 
feminista, que aparece também nesta época. (FORMIGA, 2012, P.70) 
9  “O figurino serve mais do que compor visualmente o personagem, o figurino carrega uma 
quantidade imensa de mensagens implícitas, visíveis e subliminares sobre o panorama do 
“espetáculo” e tem funções específicas dentro do contexto e em relação ao público de 
formas e graus variados”. (FORMIGA, 2012, P.55) 
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(1997) cita que as fantasias têm duplo sentido, ora são referências às ilusões 
e às idealizações, ora se constituem como costumes usados em festas 
carnavalescas.  

As imagens abaixo mostram de forma singular esse processo 
funcional e de significação existente nas fantasias no desfile de 1974. Embora 
as fotografias estejam em preto e branco, podemos considerar as cores da 
agremiação, de acordo com depoimento de Magalhães (2016): “usamos 
muito azul, branco e prata”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Fantasia Beija-Flor, 1974.  
Figura 2 – Cena do filme Barbarella,1968 

Fonte: Revista Manchete, 1974. 

 
De acordo com a legenda referente a fantasiada (figura 1)– “uma das 

mulatas, exibindo roupas que serão usadas no século XXI”, podemos 
perceber alguns elementos significantes entre a fantasia e o figurino utilizado 
pela personagem “Barbarella”. 

A imagem ao lado da fantasia da Beija-Flor (figura 2) apresenta a 
heroína “Barbarella”, que usa um figurino no estilo espacial, no qual o corte 
do figurino é geométrico e com material não muito utilizado na moda, onde 
observamos que o detalhe da capa presa a manga está associado a imagem 
de super-heróis. A próxima fantasia (figura3) é uma criança passista usando 
um capacete de astronauta, com corte da fantasia reto, tecido liso e detalhes 
no ombro proeminentes, minissaia e a bota de cano curto. Embora a 
carnavalesca tenha declarado suas referências no filmesupracitado, 
encontramos nesta fantasia de criança uma semelhança em outras 
referências de ficção-cientifica, como nos exemplos abaixo: 
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Figura 3 – Fantasia criança da Beija-Flor. Fonte: Revista Manchete, 1974. 
Figura 4 e 5 – Cenas do Filme Thingsto come (1936). 

 
Notamos, portanto, que para o enredo em questão, tanto os filmes 

quanto os ideais de futuro daquela época compartilhavam um amanhã 
caleidoscópico, cujas características plásticas eram de fácil identificação, 
sobretudo pelos apelos que as mídias projetavam desde a década anterior, 
onde encontramos a série de desenhos animados “Os Jetsons”, produzida 
pela Hanna Barbera em 1962, cujo elenco principal foi uma família do 
longínquo ano de 2062. 

 

 
Figura 6 – Cena do desenho The Jetsons. Disponível em: 

http://infantv.com.br/infantv/?p=3551#prettyPhoto. Acesso em: 19/04/2019) 
 

O Ziriguidum 2001 da ironia futurista, um carnaval nas estrelas 
 
Ainda neste processo de contextualização histórica após o regime 

militar, articulando a redemocratização brasileira e o carnaval, encontramos 
no ano de 1985, o enredo “Ziriguidum 2001 – um carnaval nas estrelas”, onde 
mais uma vez, o futuro aparece como o ponto primordial para o 
desenvolvimento plástico deste enredo. Desta vez a escola de samba 
Mocidade Independente de Padre Miguel, propunha uma viagem ao espaço 
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sideral. O enredo vinha sob tutela do carnavalesco Fernando Pinto, diretor 
teatral, cenógrafo, figurinista e coreografo, atuando em diversos setores do 
mundo artístico teatral de onde trouxe as ferramentas necessárias para o 
desenvolvimento de seus enredos, em especial, o de 1985. 

Encarou o Brasil e suas particularidades de forma irônica, através da 
Tropicália, evocando símbolos na nacionalidade estabelecida por esta 
“brincadeira com a natureza, a dança e a música do Brasil” (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 08-02-1985). Seria então, uma visão irônica e um tanto crítica do 
ufanismo exacerbado da década anterior, quando os enredos, de formas 
enaltecedoras, alinhavam-se com os anseios do regime militar.10 

Embora o depoimento de Magalhães (2016) tenha deixado evidente 
que a imaginação sobre o futuro, foi distinta do que foi planejado pelos 
militares, Fernando Pinto, apropria-se desta narrativa oficializada e 
transforma a nacionalidade exagerada e o futuro incerto em um grande 
deboche, assim como afirma Antan (2017, P.144), que o carnavalesco 
“propunha literalmente um desfile de escola de samba no espaço sideral”. 

Portanto, para ilustrarmos esta afirmativa, trouxemos para o 
entendimento deste artigo, referencias encontradas nos periódicos deste 
carnaval que transformam elementos significativos da festa carnavalesca 
junto com o futuro, em total consonância com aótica do artista. O desfile foi 
dividido em 9 quadros, entre eles “corso nos mares da lua, seguidos de 
Ranchos da Primavera de Vênus, Caboclinhos Marcianos, Boi-Robô de 
Saturno” (JORNAL DO BRASIL, 19-01-1985, P.3). 

Vale ressaltar que, Fernando Pinto, buscou referências para criação 
neste enredo em outras fontes artísticas, conformeafirmouna coluna que 
assinou como convidado da revista Veja que estasestavam entre a literatura 
e o cinema como Arthur Clarke, Isaac Asimov, Stanley Kubrick, os filmes da 
série Star Wars, Barbarela11 e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Estes 
elementos imagéticos aproximam as referências dos enredos de Rosa 
Magalhães e Fernando Pinto por abordarem imaginários semelhantes.  

Para ilustrar esta aproximação, trouxemos como exemplo as fantasias 
da bateria de ambos enredos, percebemos através delas, a representação de 
astronautas, típicos dos filmes de ficção-cientifica. 

Abaixo, temos na primeira foto a bateria da Beija-Flor, com um 
capacete lembrando astronauta e na parte superior pratos plásticos. Na 
parte da frente da fantasia, um recorte colado à frente da camisa, um 

                                         
10 Para compreender os mecanismos dos enredos que se alinharam ao regime militar, 
queira ler Silva (2017) “Chapa Branca: farda e fantasia nos desfiles da Beija-Flor (1973-1975). 
Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2017. 
11 Grifo nosso. 
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símbolo de átomo, representando o futuro da tecnologia. Já na segunda 
imagem, com a bateria da Mocidade, mais uma vez astronautas, que se 
aproximam aos filmes de ficção-cientifica. Também encontramos mais 
astronautas na comissão de frente “Um corso na Lua” com as mesmas 
referencias “intergalácticas” 

 

 
 

Figura 7 – Fantasia bateria da Beija-Flor. Fonte: O Globo, 1974. 
Figura 8 – Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Disponível em: 

https://escolasdesambadoriodejaneiro.blogspot.com/2016/04/mocidade-1985.html. Acesso em 
18/04/2019. 

 
Figura 9 – Comissão de Frente Mocidade Independente de Padre Miguel. Disponível em: 

https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/os-carnavais-de-fernando-pinto-22100137. Acesso em: 18 
de abril de 2019. 

Com as imagens acima, percebemos o imaginário futurista, aplicado 
nas práticas carnavalescas. Esta junção de múltiplas manifestações artísticas 
do carnavalesco Fernando Pinto, associado ao retorno da democracia 
brasileira, possibilitoua satirizarão deste imaginário, sem algum tipo de 
censura ou restrição. A afirmativa coloca o carnaval mais uma vez na posição, 
conforme dito anteriormente, na “dualidade do mundo”, sendo neste caso a 
libertação dos ditames que perduraram durante o regime militar. Como fica 
explicito no Jornal do Brasil (17/02/1985, P.6) “o carnaval da democracia”, 
quando o autor do artigo cita que é inevitável uma leitura política do 
carnaval, onde “foi-se a ditadura invernal e a democracia explodiu nas praças 
(...) onde estejamos celebrando a presença de um novo rei no lugar de um 
rei morto”.  
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A flexibilidade que os desfiles de carnaval possuem, mostra a 
simultaneidade dos tempos distintos, o “destronamento” do rei, num 
revezamento onde a renovação perpetua a festa, assim como Bakhtin (2002, 
P.180) declara “é o próprio tempo que é o seu herói e autor, o tempo que 
destrona, ridiculariza e dá morte a todo velho mundo (o velho poder, a velha 
verdade), para ao mesmo tempo dar à luz o novo”. Assim, Fernando Pinto, 
artista inserido neste contexto social e político, oriundo da cultura marginal, 
encontrou em Ziriguidum 2001, o momento propicio para questionar o 
controle ideológico do regime militar no carnaval.  

 
Nem Brasil ano 2000, nem Ziriguidum 2001. O futuro é o DNA de 

2004 
 
Enquanto nos anos de 1974 e 1985, os enredos analisados, abordaram 

o futuro de forma lúdica e irônica, em 2004, será apresentada “a capacidade 
do homem de criar, passando pelas descobertas cientificas e inventos que 
mudaram a história até chegar ao século XX” (O GLOBO, 11/02/2004, P.21). 
Naquele ano, o G.R.E.S. Unidos da Tijuca, apresentou em seu desfile o enredo 
“O sonho da criação e a criação do sonho: a arte da ciência no tempo do 
possível” do carnavalesco Paulo Barros. 

 Logo pelo título, percebemos que o enredo se aproxima com a 
proposta do nosso artigo, uma “volta ao futuro com ajuda da ciência” (O 
GLOBO, 22/02/2004, P.6). Paulo Barros, relata em seu livro o desejo de criar 
algo relacionado a algo mais “conceitualmente baseado na técnica” e para 
ilustrar esta informação, trouxemos a famosa alegoria que retrata o DNA, o 
código genético. 

 

 
Figura 10 – Alegoria DNA (Foto: Wigder Frota) 

  
Em relação a alegoria apresentada na foto acima, o carnavalesco 

declara que os componentes da agremiação “não estavam acostumados a 
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esse tipo de coisa. Era muito diferenciado. Para eles, uma alegoria estava 
pautada em esculturas, plumas e paetês, queijos. O carro do DNA era o 
contrário disso tudo” (BARROS, 2013, P.142). A ideia inovadora no desfile era 
apresentar a duplo hélice do DNA através da conjunção de corpos humanos 
em movimento, num efeito visual bastante original e de grande impacto 
cênico. 

Por fim, ao trazer para a avenida, um carnaval “de volta ao futuro com 
ajuda da ciência” (O GLOBO, 22/02/2004, P.6), o carnavalescocom auxílio das 
pesquisadoras da Casa da Ciência, para elaboração do enredo, trouxe para 
avenida uma visão da capacidade do homem de promoverdescobertas 
cientificas, criar os inventos que alteraram a história, até chegar aoséculo XX, 
com a popularizaçãodo DNA12. Sua inconformidade nas estéticas 
carnavalescas, foram afirmadas quando, as alegorias “vinham se repetindo” 
(O GLOBO, 24/02/2004, P.10) e precisava de um “diferencial”. Porém, ao 
comparar suas criações, com alegorias em discurso desta proposta, 
percebemos que a inovação sempre existiu dentro dos desfiles 
carnavalescos. 

Podemos ver abaixo tripés sendo empurrados, pelos componentes da 
Beija-Flor (1974), representando átomos, uma alegoria da Beija-Flor, também 
de 1974 que foi confeccionada com placas de acrílico e novamente, a alegoria 
da Unidos da Tijuca (2004), representando o DNA: 

 

 
Figura 11 – Fantasia de ala da Beija-Flor. Fonte: O Globo, 1974. 

Figura 12 – Alegoria Beija-Flor em Acrílico. Fonte: Revista Manchete, 411d.1142, 1974, P.29. 

                                         
12A estrutura do DNA foi descoberta conjuntamente pelo norte-americano James Watson e 
pelo britânico Francis Crick em 7 de Março de 1953. Isso foi tão revolucionário que rendeu 
aos pesquisadores, em 1962, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, juntamente com o 
colega Maurice Wilkins.https://cib.org.br/o-que-e-
DNA/?gclid=EAIaIQobChMIgPuE4Nbi4QIV0LfACh0gdgqhEAAYASAAEgJyH_D_BwE  
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Figura 13 - Detalhe da alegoria DNA – Unidos da Tijuca. Fonte O Globo 22/02/2004)13 

 

Conclusão 
Como ficou imortalizado no samba da União da Ilha de 1977 “Como 

será o amanhã?”. Vimos nestas imagens as formas que uma ideia pode 
tomar, servindo de desafio para encadear em alas e alegorias o 
desenvolvimento de um tema – futuro – e suas proposições discursivas. No 
caso da União daIlha,não relatado aqui, a indagação nos levava ao campo do 
esotérico, das cartas ciganas, do desfolhar do malmequer, da mensagem 
zodiacal.Em nossos exemplos tomamos a ciência e suas imagens nada 
poéticas, mas velozes e palpáveis, para articular enredos de bases distintas, 
em que a agremiação tem seus próprios discursos e perfis, para, 
apropriando-nos do futuro, mostrar que o carnaval ultrapassa o tempo da 
folia e do adeus a carne e torna-se ele mesmo, carnaval, a imagem da finitude 
do que imaginamos ser o futuro. 
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Considerações acerca da utilização de fontes visuais sobre 
as sociedades indígenas pré-colombianas nas narrativas dos 

livros didáticos de História selecionados pelas escolas 
públicas da região do Vale do Ivaí (PR) na última edição do 

PNLD (2018 a 2020) 
 

Higor Braen da SILVA (UEM-CRV – Bolsista / CAPES)1. 
Guilherme Gomes dos SANTOS (UEM – Bolsista / CAPES)2. 

 
O trabalho analisa o uso de fontes visuais no conteúdo sobre os povos pré-
colombianos nos livros didáticos de História usados nas escolas públicas da 
região do Vale do Ivaí (PR). A principal justificativa para o desenvolvimento 
dessa pesquisa é o fato de já ter sido realizado, em 2015, um trabalho sobre 
tema semelhante e os resultados obtidos na época mostrarem que, apesar 
de os livros não privilegiavam o uso de fontes visuais em sua narrativa sobre 
os povos originários da América, havia o uso de imagens na narrativa de 
vários livros sobre o tema, mas estas tendiam a ser tratadas de forma 
superficial, descontextualizada e até mesmo equivocada. Buscamos 
inicialmente identificar quais livros atuais fazem uso desse tipo de fonte ao 
abordar o assunto e analisar eventuais mudanças ou permanências no 
quadro atual. O aporte teórico da pesquisa é a proposta de Jörn Rüsen (2011) 
sobre como o processo de ensino de História (nele incluído os livros 
didáticos) devem atuar visando a formação da “consciência histórica”, que é 
também a perspectiva que rege as Diretrizes da Educação Básica do Estado 
do Paraná. 
 
Palavras-chaves: povos pré-colombianos, livros didáticos, imagens. 
 

Introdução 
 
O presente artigo visa à produção de uma análise investigativa acerca 

do uso de fontes imagéticas nos conteúdos que abordam as civilizações pré-
colombianas, especificamente os três principais complexos culturais 
americanos existentes na época da chegada dos europeus: os astecas, os 
maias e os incas, em dois livros didáticos de História para o Ensino Médio, 

                                         
1  Graduando em história pela Universidade Estadual de Maringá, campus regional Vale do 
Ivaí (UEM-CRV) e bolsista de iniciação científica – PIBIC/CNPq-FA- UEM.  
2 Mestrando em História política pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e bolsista da 
CAPES.  
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selecionados pelas escolas públicas da região do Vale do Ivaí na última edição 
do PNLD (2018 a 2020).  

A principal justificativa para a produção deste trabalho repousa no fato 
de já ter sido realizada uma pesquisa semelhante no ano de 2015, intitulada: 
As culturas pré-hispânicas nos livros didáticos de Ensino Médio usados pelas 
escolas públicas de Ivaiporã e região na última década,3 na qual foi constatado, 
dentre outras coisas, que os livros didáticos pouco faziam uso de recursos 
imagéticos nos conteúdos acerca dos povos pré-colombianos ou, um 
aspecto interessante revelado pela pesquisa, o faziam com caráter 
meramente ilustrativo. Mesmo em um livro como o organizado pela SEED-PR, 
História. Ensino Médio. Publicação da Coordenação do Livro Didático Público da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2006 (3 volumes), que trazia já em 
sua capa uma imagem do calendário asteca, esta era meramente ilustrativa, 
sendo que, no conteúdo interno do livro, o tema da América Pré-Colombiana 
era tratado de forma superficial e as imagens de forma descontextualizada 
e até mesmo equivocada.  

Nesse sentido, buscamos inicialmente identificar quais livros atuais – 
entre os que foram selecionados pelas escolas públicas da região do Vale do 
Ivaí – fazem uso desse tipo de fonte ao abordar o assunto para, então, tentar 
perceber e analisar eventuais mudanças ou permanências na última edição 
do PNDL (2018 a 2020). 

O aporte teórico da pesquisa é fornecido por autores que estudam o 
uso de fontes visuais no ensino de História, como a historiadora Valesca 
Giordano Litz (2015) e principalmente a proposta de Jörn Rüsen (2011) sobre 
como o processo de ensino de História (nele incluído os livros didáticos) 
devem atuar visando à formação da “consciência histórica”, que é também a 
perspectiva que rege as Diretrizes da Educação Básica do Estado do Paraná. 
(SEED-PR, Diretrizes Curriculares da Educação Básica. História. 2008.) 

 
Fontes imagéticas e o ensino de História  
 
No campo da pesquisa historiográfica, as imagens constituem-se em 

uma importe fonte documental para a produção histórica. Como observado 
pelo historiador Ulpiano T. Bezerra de Meneses (2003) que destaca que 
diversos “historiadores apontam a importância das fontes visuais a partir dos 
anos 1960, e mesmo antes, fundamentando-se na ampliação da noção já 
agora consolidada de documento”. (MENESES, 2003, p. 9-10) Ao refletir 
acerca das contribuições do uso de fontes imagéticas para a historiografia, 

                                         
3 O trabalho consistiu em uma Pesquisa de Iniciação Científica (PIC-UEM) do acadêmico 
Thiago Caetano Custódio, orientado pela profa Dra Natally Vieira Dias (UEM-CRV). 
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Peter Burke (2004) destaca que as “imagens podem testemunhar o que não 
pode ser colocado em palavras”. (BURKE, 2004, p. 38) 

O reconhecimento de pesquisadores acerca da utilização de fontes 
visuais para a pesquisa histórica abre espaço para analisarmos se a mesma 
situação ocorre no campo do ensino de história, ou seja, se a produção dos 
materiais didáticos teria acompanhado a disciplina no que se refere à 
pesquisa, tendo englobado a expansão documental desta. 

O historiador Jörn Rüsen, ao refletir acerca de tais questões, e 
caracterizando o ensino e a didática em sala de aula como parte integrante 
do trabalho do historiador, afirma que “os profissionais devem sempre 
tomar cuidado, prestar atenção e insistir em que, na medida do possível, o 
estado de investigação de sua matéria chegue sem grande demora aos livros 
didáticos.” (RÜSEN, 2011, p. 110) 

Nesse sentido, identificamos esforços para o reconhecimento das 
imagens também como importantes fontes de ensino para a disciplina de 
História. No entanto, assim como qualquer fonte documental, faz-se 
necessário que as mesmas sejam problematizadas a fim de propiciar a 
construção do conhecimento histórico pelos alunos, não sendo tomadas 
como verdades absolutas ou simples ilustrações desta 

Como destacado por Valesca Giordano Litz (2015) quando utilizamos 
alguma imagem em sala de aula, “alguns procedimentos são necessários” no 
intuito para que “não se perca a intencionalidade: usar imagens sempre 
como forma de aprendizado e conhecimento”, por essa razão toda imagem 
deve ser explorada “e, quando necessário, articulada a um texto, passível de 
ser interpretada”, afinal carrega indícios de determinada época, “dessa 
forma, se constituirá em uma autêntica fonte de informação, de pesquisa e 
de conhecimento, a partir da qual o aluno pode perceber diferenças e 
semelhanças entre épocas, culturas e lugares distintos”. (LITZ, 2015, p. 3) 

Embora seja em certos casos necessária a articulação das imagens 
com textos escritos para problematização e sua utilização como fonte de 
ensino, deve-se atentar para não se cometer o erro de utilizá-las como meras 
ilustrações, algo há muito tempo comum nos livros didáticos. Conforme 
destacado por Jörn Rüsen (2011): 
 

Durante muito tempo [as imagens] foram usadas somente para fins 
de ilustração, porém na produção mais recente de livros didáticos 
alcançaram uma importância crescente e uma autonomia em 
relação ao texto. Consequentemente, não devem ter a mera função 
de ilustração, mas constituir a fonte de uma experiência histórica 
genuína: devem admitir e estimular interpretações, possibilitar 
comparações, mas sobretudo fazer compreender aos alunos e 
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alunas a singularidade da estranheza e o diferente do passado em 
comparação com a experiência do presente, e apresentar o desafio 
de uma compreensão interpretativa. (RÜSEN, 2011, p. 119-120) 
 

 

As considerações de Rüsen sobre a utilização de fontes visuais nos 
livros didáticos são parte integrante de sua proposta de “formação da 
consciência histórica”, que é definida “como a atividade mental da memória 
histórica” que é alcançada através da “interpretação da experiência do 
passado encaminhada de maneira a compreender as atuais condições de 
vida e a desenvolver perspectivas de futuro na vida prática conforme a 
experiência”. (Idem, p. 112). Ademais, a formação da consciência histórica é 
entendia como objetivo central das Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica do Paraná no que concerne a disciplina de História, documento este 
que, ainda, reconhece as contribuições do uso de imagens para o ensino da 
disciplina, destacando-as como “documentos que podem ser transformados 
em materiais de grande valia na constituição do conhecimento histórico”. 
(SEED-PR, Diretrizes Curriculares da Educação Básica. História. 2008, p.78) 

Buscando, portanto, verificar a coerência entre os aspectos teóricos 
que envolvem a utilização de imagens na disciplina de História e como, na 
prática, estas estão presentes nos livros didáticos, analisamos a seguir dois 
manuais escolares do PNLD 2018-2020 utilizados pelas escolas públicas de 
Ivaiporã e região.  

 
Resultados 
 
Análise do livro: CAMPOS, Flávio de; PINTO, Júlio Pimentel; CLARO, 

Regina. Oficina de História. (2ª ed.). São Paulo: Leya (Brasil), 2016.  
Esta obra foi produzida por Flavio de Campos4, Julio Pimentel Pinto5, 

Regina Claro6, e publicado pela editora Leya Brasil.  

                                         
4 Flavio de Campos é graduado em História pela PUC/SP, mestre em História social pela USP 
e professor Doutor do Departamento de História da USP, Também PE coordenador 
Científico do LUDENS (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisar sobre Futebol e Modalidades 
Lúdicas). 
5 Júlio Pimentel Pinto é graduado em História pela USP, Mestre e Doutor em História pela 
mesma instituição; professor associado do Departamento de História da USP e especialista 
em História da América e História da cultura.  
6 Regina Claro é graduada em História pela USP, Mestra em História Social pela USP, 
Doutoranda na Faculdade de Educação da mesma instituição e especialista em História e 
Cultura Africana e Afro-americana. Desenvolve projetos de capacitação para professores da 
rede pública em atendimento à Lei 10.639/03.  
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Neste material os povos pré-colombianos são abordados no capítulo 
6: A conquista do Novo Mundo; especificamente no tópico 2, intitulado: “Os 
negros da terra.” 

O livro dedicou apenas quatro páginas ao discorrer acerca dos 
aspectos gerais que envolvem os maias, os astecas e os incas. Com relação à 
presença de fontes imagéticas em sua narrativa, constatamos que o livro não 
privilegiou esse tipo de recurso, não havendo, por exemplo, nenhuma 
imagem acerca da sociedade maia e apenas uma gravura sobre os astecas, 
que ilustra a fundação Tenochtitlán, extraída da história de Las Indias de 
Nueva Espanã y islas de tierra firme, do frei Diego Durán, de 1581. A imagem 
é apresentada de forma meramente ilustrativa ao conteúdo escrito, como 
pode ser constatado na imagem 1. 

 

 
Imagem 1: Fundação de México-Tenochtitlán. 

Fonte: CAMPOS, Flávio de; PINTO, Júlio Pimentel; CLARO, Regina. Oficina de História. (2ª ed.). São 
Paulo: Leya (Brasil), 2016, p. 189. 
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Por fim, sobre a civilização inca, o material didático também apresenta 
uma imagem de forma a ilustrar o conteúdo discorrido, destacando a 
fotografia de uma criança inca mumificada, a fim de apresentar os rituais 
funerários de tais povos (imagem 2). 

 

 
Imagem 2: Múmia inca. 

Fonte: CAMPOS, Flávio de; PINTO, Júlio Pimentel; CLARO, Regina. Oficina de História. (2ª ed.). São 
Paulo: Leya (Brasil), 2016, p. 190. 

 

Análise do livro: COTRIM, Gilberto. História Global. (3ª ed.). São Paulo: 
Saraiva, 2017. 
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O material didático foi produzido por Gilberto Cotrim7 e publicado pela 
editora Saraiva em 2017. 

Este livro didático apresenta os conteúdos acerca das sociedades 
nativas mesoamericanas no capítulo 16, intitulado “Povos da América”. De 
forma breve, em apenas três páginas, são destacados os aspectos gerais que 
envolvem as civilizações de maias, astecas e incas.  

Ao discorrer acerca da civilização maia, o livro didático apresenta, de 
forma meramente ilustrativa, uma representação de um vaso em cerâmica, 
produzido entre os anos de 600 e 700, e repleto de glifos, que constituem 
parte do sistema de escrita deste povo mesoamericano.  

De forma semelhante, ao abordar a civilização asteca o material expõe 
uma ilustração presente no Códice Mendoza (ver imagem 3), produzido por 
indígenas no século XVI, que retrata a fundação da cidade de Tenochtitlán e 
que se constitui em uma importante fonte histórica sobre a sociedade 
asteca. 

Mas nem a cerâmica maia nem o códice do século XVI foram 
explorados pelo livro didático enquanto uma fonte histórica, a partir da qual 
é possível construir conhecimentos a respeito das sociedades das quais elas 
são derivadas, uma vez que foram utilizados de forma apenas ilustrativa. 

Como é destacado pelo historiador Eduardo Natalino dos Santos 
(2002) “os códices são atualmente reconhecidos como livros pictoglíficos” e 
“eram tão comuns na Mesoamérica pré-hispânica que durante o século XVI 
muitos mesoamericanos se assustavam ao perceber que os espanhóis 
também possuíam livros”. (SANTOS, 2002, p. 88) Como ainda afirmado por 
este autor “além dos quinze códices pré-hispânicos sobreviventes [à 
conquista espanhola], foram produzidos mais de novecentos [novos códices 
indígenas] na época colonial.” Entre estes, alguns foram elaborados com a 
participação de “clérigos ou funcionários da coroa castelhana que 
encomendaram cópias ou explicações de códices aos informantes, sábios ou 
alunos indígenas dos colégios missionários”, entre esse tipo de produção 
destaca-se o Códice Mendoza (Idem, p. 94), que está presente no material 
didático analisado e que consiste, portanto, em uma importante fonte de 
pesquisa e ensino de História. Ao ser devidamente problematizado enquanto 
uma fonte histórica, esse material poderia revelar aspectos socioculturais da 
civilização asteca, apesar de sua produção estar relacionada também aos 
espanhóis. No entanto, como mencionamos, o códice não foi utilizado como 
fonte de ensino no material analisado, mas exposto de forma meramente 

                                         
7 Bacharel em História pela Universidade de São Paulo (USP) licenciado em História pela 
faculdade de Educação da Universidade da USP e Mestre em Educação, Arte e História da 
Cultura pela Universidade Mackenzie. É professor de História na rede particular de ensino.  
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ilustrativa, sem problematização ou informações mais detalhadas sobre sua 
produção, finalidade e os aspectos históricos que envolveram sua 
materialidade e produção.  

 Por último, ao discorrer acerca do império inca, o livro também traz 
algumas imagens utilizadas como ilustrações de certas manifestações 
artísticas, primeiramente o material destaca a imagem de uma estatueta em 
ouro representando uma lhama, animal muito utilizado pelos incas para o 
transporte de cargas. Essa representação é utilizada simplesmente para 
ilustrar o conteúdo exposto no texto escrito. 

Outra imagem presente no livro é a representação de um quipo, um 
conjunto de cordões em que se davam nós para realizar uma espécie de 
anotação de registro contábil entre os incas que, como os demais povos 
andinos, não possuíam um sistema de escrita. Por essa razão, os quipos 
podem representar uma importante fonte para os historiadores que 
estudam a sociedade incaica, mas nada disso é expressado pelo livro 
didático, no qual a exposição da imagem do quipo é apenas mais uma 
simples ilustração.  

 
Imagem 3: vaso maia e o Códice Mendoza. 

Fonte: COTRIM, Gilberto. História Global. (3ª ed.). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 227. 
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Imagem 4: Lhama e quipo inca. 
Fonte: COTRIM, Gilberto. História Global. (3ª ed.). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 228. 
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Considerações finais 
No presente trabalho buscamos realizar uma análise investigativa 

acerca do uso das imagens nos conteúdos sobre as civilizações maia, asteca 
e inca em dois livros didáticos utilizados atualmente por escolas públicas da 
região do Vale do Ivaí, problematizando se nestes livros as imagens seriam 
utilizadas como fontes visuais para ensino de História. 

Ao analisarmos os materiais, constatamos que os mesmos dão pouco 
destaque ao uso de imagens em sua narrativa, além do fato destas não 
serem utilizadas como fontes históricas, mas tão somente como meras 
ilustrações. Através destes resultados podemos analisar que não houve 
rupturas no quadro revelado pela pesquisa anteriormente realizada, em 
2015, sobre o assunto. Além do mais, pudemos problematizar a existência 
de um atraso entre os avanços e expansões documentais, ocorridas nas 
últimas décadas e que norteiam a pesquisa historiográfica, no caso, o 
reconhecimento cada vez mais forte das imagens como fontes 
imprescindíveis para a construção do conhecimento histórico e a adaptação 
dessas renovações ao ensino da disciplina. Apesar de teóricos do ensino e as 
próprias Diretrizes Curriculares da Educação Básica de História do estado do 
Paraná reconhecerem a importância da utilização de fontes imagéticas para 
o ensino, os livros didáticos, pelo menos os dois analisados, ainda não 
privilegiam este recurso didático e não o tratam de forma adequada ao 
ensino da disciplina História.  
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Cores da Terra, cores de terra: a paisagem pelas narrativas 
visuais da criança 

 
José Rafael Vilela da SILVA  
Victor Rodrigues MESSIAS  

  
Resumo: Esta pesquisa busca compreender o olhar da criança sobre a 
paisagem por meio do uso de técnicas de pintura à base de terra. As 
experimentações ocorreram durante uma oficina pedagógica para escolares 
do 2° ano do ensino fundamental I, da rede municipal de ensino, em 
Londrina/PR, em uma atmosfera criativa e de construção de narrativas 
visuais. O desafio foi o de compor paisagens com tintas artesanais à base de 
terra. Destacando-se o amparo teórico nas discussões sobre este conceito 
presentes na ciência geográfica.  A leitura e interpretação das pinturas 
elaboradas pelos estudantes revelou a construção de sentidos e a presença 
de diversos elementos compreendidos no conceito de paisagem. Sobre estes 
elementos, buscou-se discutir as possibilidades de investigação pedagógica 
sobre a noção de paisagem pelo olhar infantil. Como resultado, observou-se 
que a faixa etária, os aspectos sensoriais e a estrutura cognitiva e perceptiva 
das crianças conduz a um modo próprio de ver e compor paisagens. Em 
torno dessa prática, conclui-se que as narrativas visuais são estratégias 
importantes para a significação do conceito de paisagem na infância. 
 
Palavras-chaves: Paisagem, Pintura, Olhar infantil, Percepção.  

 
Introdução 

 

O trabalho busca apresentar um diálogo teórico acerca do conceito de 
paisagem, sua percepção e interpretação nos olhares e sentidos dos 
estudantes do ensino fundamental I, por meio de uma correlação prática 
estabelecida a partir da análise de pinturas com tintas à base de terra, entre 
outros sedimentos. 

Neste sentido, adotou-se a concepção humanista de paisagem dentro 
da ciência geográfica, em que esse conceito passa a ser compreendido 
enquanto uma dimensão íntima estritamente ligada à subjetividade dos 
indíviduos. Sendo assim, sua leitura e compreensão por estes se encontra 
mediada pelos sentidos e pelas estruturas cognitivas e perceptivas. 

A correlação entre teoria e prática pode ser desenvolvida a partir da 
concretização da metodologia do tipo qualitativa por meio de uma oficina 
pedagógica em um colégio da rede pública municipal de ensino de Londrina 
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(PR), por meio de leituras teóricas acerca do conceito de paisagem e a 
interpretação empírica do olhar infantil. 

Para apresentação dos resultados, este artigo está estruturado em 
três seções: na primeira, “Leituras da paisagem na concepção humanista”,   
desenvolve-se uma síntese do conceito de como a paisagem é abordada e 
interpretada sobre o viés da Geografia Humanista; na segunda, “Paisagem, 
experiência e cognição”, a discussão enfatiza o processo de construção e 
leitura das paisagens pelos indíviduos, em especial as crianças, por meio da 
experiência e cognição;  e por fim, a seção “Cores da Terra, cores de terra” traz 
as discussões e análises dos materiais e resultados obtidos em uma oficina 
pedagógica que contou com a pintura de paisagens, onde buscou-se 
interpretar o processo de construção da paisagem pelo olhares e 
perspectivas infantis. 

 
Leituras da Paisagem na concepção humanista...  

 

A paisagem é um conceito polissêmico, ou seja, possui uma gama de 
significados e definições cunhados por diversas áreas do conhecimento, a 
exemplo da Geografia, da Arquitetura, do Urbanismo, da Biologia, entre 
outras ciências. Para cada uma destas ciências o conceito assume uma 
determinada especificidade. 

Ao passo que, mesmo no interior da ciência geográfica a paisagem 
adquire diferentes entendimentos e definições em virtude das distintas 
correntes teórico-metodológicas adotadas pelos pesquisadores no 
momento em que estes realizam sua leitura de mundo e da realidade. 

O seguinte trabalho busca discutir a paisagem sobre um viés 
geográfico e mais especificamente dentro de uma concepção definida 
enquanto humanista. Assim, concorda-se com a colocação de Santos (2008, 
p.68) quando este afirma que “a dimensão da paisagem é a dimensão da 
percepção, o que chega aos sentidos”. Em outra perspectiva de análise, no 
sentido e olhar humanista da paisagem, entende-se esta enquanto 
fenômeno vivido e experienciado pelos sujeitos ao longo de suas trajetórias 
de vida no tempo e no espaço.  

De acordo com Marandola Jr. (2014, p.4) a paisagem “é ao mesmo 
tempo a base material física (o objeto-natureza) quanto as experiências e 
sentidos atribuídos pelos sujeitos (individuais ou sociais)”. Neste 
entendimento, a paisagem é simultaneamente concretude-abstração, 
materialidade-imaterialidade, esta se “constituiu na experiência sensível do 
visível e invisível, e assume uma totalidade não dita, mas sentida” 
(MARANDOLA JR., 2014, p.11). 
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A paisagem adquire assim um sentido que transcende a 
representação enquanto forma pessoal ou coletiva de se ver o mundo, 
diluindo-se assim as relações sujeito-objeto, e a paisagem passa a ser o 
próprio “ser-lançado-no-mundo” de acordo com Marandola Jr. (2014, p.9). 

Observando estas considerações chega-se ao entendimento de que a 
paisagem na concepção humanista busca superar a lógica positivista de 
separação entre sujeito e objeto, uma vez que esta passa a ser entendida 
enquanto a própria existência e vivência do ser-no-mundo, ou seja uma 
leitura que procura não dissociar o material do imaterial, e para tal necessita 
compreender as experiências, sensações, percepções e ações dos sujeitos 
no-com o mundo. 

 
Paisagem, experiência e cognição... 

 
Os processos de percepção e construção de imagens mentais estão 

relacionados à aspectos humanos, como a cognição e o afeto, que por sua 
vez fornecem bases para a conduta humana, esta que é apresentada e 
trabalhada por Piaget e entendida pelas trocas entre os indivíduos e o meio. 
Cabendo destacar que o afeto, no caso, os sentimentos, constituem-se em 
uma força interna que molda, e também é moldada por interesses e valores 
individuais (OLIVEIRA, 2017). 

O desenvolvimento mental é uma questão importante para se 
compreender como a paisagem é construída por cada indivíduo em cada 
fase de sua vida, sendo que para tal desenvolvimento há que se considerar 
a continuidade da experiência e vivência, que promovem uma maior 
adaptação mental do indivíduo, estruturada nos processos de assimilação e 
acomodação. 

Compreender estes dois últimos processos é importante quando tem-
se por interesse entender a formação da imagem mental no indivíduo, pois 
são processos que ocorrem simultaneamente e que estão relacionados a 
própria interação indivíduo-mundo, onde a assimilação-acomodação de 
novos conhecimentos e experiências está ocorrendo a todo instante. 

Segundo Oliveira (2017) um dos momentos da vida no qual ocorrem 
diversas adaptações no processo de assimilação-acomodação é justamente 
na infância e na adolescência, quando há uma diversidade de formas de 
adaptação baseadas na experiência. Ainda de acordo com Oliveira (2017) 
Piaget aponta que a criança se utiliza de várias formas de adaptação, entre 
estas a imitação. Sendo que o desenho é uma ação que ocorre à criança de 
imitar o real, assim um forma própria de interpretar o mundo. 

Sobre a relação entre a idade e os processos de cognição e percepção 
Machado (2012, p.43) destaca que: 
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A atividade perceptiva aumenta com a idade em número e em 
qualidade, e é considerada em termos de trocas entre o observador 
e a paisagem. Esta troca tem dois aspectos importantes a serem 
considerados: o cognitivo e o afetivo. À medida que conhecemos a 
paisagem (cognitivo), desenvolvemos sentimentos em relação a ela 
(afetivo). É assim que o homem experiencia (vivência) e 
compreende o mundo. A paisagem é, então, vivida como um 
prolongamento do próprio corpo e, por meio de conquistas 
sensório-motoras, podemos nos movimentar e realizar nossas 
atividades ao longo de toda a nossa vida. 
 

Desta forma, pode-se compreender que a experiência e cognição são 
importantes processos ligados à apreensão e percepção das mais diversas 
paisagens pelos indivíduos. Neste sentido, entendendo a experiência e 
cognição enquanto processos em constante desenvolvimento e 
transformação de acordo com nossas vivências, cabe ressaltar que em cada 
momento da vida estes processos atuam de formas distintas, em virtude do 
próprio processo de desenvolvimento dos sentidos.  

Assim, para trabalhar as paisagens com as crianças é importante 
abordar metodologias que propiciem o uso de seus sentidos para expressar 
suas formas próprias de enxergar o mundo e as paisagens, e neste aspecto 
destaca-se a potencialidade das narrativas visuais em especial as pinturas e 
desenhos. 

 
Cores da Terra, cores de terra... 
 

Passaremos a apreciar a aplicação da oficina pedagógica “Cores de 
Terra, cores da terra” e a discussão em torno dos resultados e materiais 
obtidos a partir desta. 

Para tal utilizaremos duas subseções, que tratarão dos procedimentos 
metodológicos desenvolvidos para a produção e aplicação desta oficina e pôr 
fim a análise das pinturas produzidas pelos estudantes ao final da oficina 
pedagógica. 

 
Procedimentos metodológicos 

 
A metodologia adotada contou incialmente com um planejamento 

sobre a forma de aplicação e construção da oficina pedagógica direcionadas 
a duas turmas de estudantes do 2° ano do ensino fundamental I. Ao se 
planejar a oficina tomou-se enquanto referencial práticas didáticas que 
pudessem criar um espaço interativo e lúdico que possibilitassem a 
construção de conhecimentos e saberes relacionados à educação ambiental. 
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Neste sentido, foi adaptada à técnica da pintura para a realidade 
destes estudantes e para a proposta pedagógica da oficina, assim ao invés 
de utilizar materiais tradicionais, buscou-se desenvolver alguma ligação às 
questões ambientais, e desta forma, foram produzidas tintas à base de terra 
e outros sedimentos, que puderam ser utilizadas pelos estudantes nas 
pinturas. 

As tintas foram feitas no processo de mistura dos sedimentos com 
uma parcela de água e de cola branca para dar liga, até atingir uma textura 
mais homogênea. Posteriormente uma folha de cartolina branca foi disposta 
no quadro negro e os estudantes formaram uma fila para desenhar e pintar 
a cartolina, onde cada estudante tinha o espaço para representar um 
elemento da paisagem que desejasse.  

Assim sendo, foram produzidos duas pinturas resultantes do trabalho 
coletivo dos estudantes, uma em cada sala. E partir destas pinturas 
produzidas pelos estudantes pode-se desenvolver uma análise reflexiva 
acerca da percepção e os olhares destes estudantes sobre as paisagens. 

 
Análise das pinturas 

  
Como foi mencionado anteriormente a oficina de pintura com tintas à 

base de terra foi realizada com duas turmas de estudantes do 2° ano do 
ensino fundamental I, assim em cada turma foi produzida uma pintura. Na 
figura 1 pode-se visualizar uma das pinturas realizada nestas turmas. 

 
Figura 1: Pintura realizada pelos estudantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores, 2018. 
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A pintura da figura 1 representa uma paisagem construída 
coletivamente pelos estudantes. Esta traz uma composição de elementos 
naturais (árvore, nuvens, borboleta, Sol, terra) e humanos (casa, prédios, 
carro, pipa). E mesmo estes elementos estando juntos compondo uma única 
imagem pode-se perceber que estes se fazem meio distantes, ao passo que 
os elementos naturais encontram-se concentrados no lado esquerdo da 
pintura, enquanto os elementos humanos se concentram no lado direito. 

Observa-se também a presença de dois prédios que evidenciam uma 
correlação com a realidade espacial vivenciada e experienciada pelos 
estudantes no seu dia a dia, pois a paisagem da cidade de Londrina é 
marcada pela verticalização e concentração de prédios, em especial na 
porção central da mesma. Assim, por exemplo se fôssemos pensar a 
realização desta atividade em uma cidade pequena que não possui prédios, 
poderia ocorrer que este elemento não fosse representado na pintura, 
justamente por não fazer parte do cotidiano vivenciado pelos estudantes. 

Na figura 2 pode-se observar a pintura realizada pela outra turma de 
estudantes da mesma série. 

 
Figura 2: Pintura realizada pelos estudantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

Esta pintura por coincidência ou não também traz uma concentração 
maior de elementos naturais no lado esquerdo do desenho, como a árvore, 
o lago, as nuvens e os pássaros, e do lado direito a cidade com os prédios, 
casas e os carros. É interessante destacar que nesta pintura dois elementos 
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novos surgem na representação elaborada pelas crianças, a representação 
de um ser humano e a representação de aviões. 

A representação do ser humano ao lado das casas e prédios traz a 
ideia da inserção do indivíduo humano na paisagem, entendendo este 
enquanto parte desta também, o que transcende a ideia da paisagem 
enquanto algo externo somente. A figura humana no desenho pode ser 
entendida como uma representação da sociedade, composta por casa e 
prédios, dando a ideia de cidade, tendo em vista o contexto espacial urbano 
no qual os estudantes e suas experiências se desenvolveram. 

Quanto a presença dos aviões na paisagem este é um aspecto 
interessante que está ligado a vivência dos estudantes e a percepção que 
estes têm de seu mundo vivido, pois a escola se localiza próximo à região do 
aeroporto de Londrina. Neste sentido a movimentação e visualização de 
aviões nesta região da cidade é algo comum e que passa a fazer parte do 
cotidiano destas crianças, e ao mesmo tempo que é cotidiano, gera 
curiosidade e interesse, e talvez por isso podemos ver a presença deste 
elemento na pintura. 

Considerando todas as análises possíveis destas pinturas elaboradas 
pelos estudantes, entende-se que  
 

Independente do referencial teórico ou dos propósitos da 
investigação, os desenhos infantis são utilizados para fornecer 
informações acerca da percepção ambiental, do conhecimento 
ecológico e dos valores compartilhados por um determinado grupo 
ou comunidade. (PROFICE et al., 2013, p.530) 
 

Neste sentido, ao se trabalhar com a paisagem com os estudantes 
tomar o cuidado de não retirar destes a capacidade de apreensão daquilo 
que o cerca e, ao mesmo tempo, não limitar sua apreensão da paisagem 
àquilo que se vê. É importante dar a liberdade aos estudantes de 
manifestarem suas experiências que, posteriormente, ao longo da 
construção do conhecimento poderão gradualmente ser lapidadas e 
aprofundadas, com o auxílio do professor. 
 

Considerações Finais 
 

Pode-se destacar que os resultados alcançados apontam para um 
entendimento de que a faixa etária, os aspectos sensoriais e a estrutura 
cognitiva e perceptiva das crianças conduz estas a um modo próprio de ver 
e compor as paisagens.  
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Em torno dessa prática e de tudo que pode ser observado e 
presenciado durante a oficina e na análise das pinturas, conclui-se que as 
narrativas visuais, em especial os desenhos e pinturas apresentam-se como 
estratégias importantes para a significação do conceito de paisagem, 
sobretudo, na fase infantil, em que os processos de percepção e cognição da 
criança encontram-se em constante transformação e desenvolvimento. 
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A leitura de imagens na sala de aula para a formação do 
pensamento crítico de alunos 

 
Maria Irene Pellegrino de Oliveira SOUZA  

 
Resumo: Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a importância da 
leitura de imagens, em especial das obras de arte, na sala de aula visando 
desenvolver o pensamento crítico de alunos. Para tanto adota como 
referencial teórico Salles, Gombrich, Pareyson, Greimas e Courtés, entre 
outros. E conclui que a imagem aciona outras estesias, faz pensar nas 
palavras, e por esse motivo ela aciona mais elementos dentro de nós, de 
nossas experiências para que elaboremos as ideias e devolvamos ao mundo. 
E também, a leitura de imagem cujos princípios apoiam-se na semiótica 
greimasiana contribui, de forma efetiva, para o desenvolvimento de 
competências de leitura.  
 
Palavras-chaves: leitura de imagem, pensamento crítico, semiótica 
greimasiana. 

 
INTRODUÇÃO 
As mudanças ocorridas no ensino de arte a partir dos anos de 1980 no 

Brasil, quando as discussões sobre imagem, obra de arte e a aproximação 
com mais intensidade da escola, trouxeram muitas contribuições no aspecto 
da leitura de imagem. Diversos autores propondo abordagens 
complementares sobre o assunto foram adensando esses estudos e, entre 
proposições, experimentos, cursos de formação passamos a constituir um 
arsenal de materiais e modos para abordar a imagem na escola. 

Se por um lado a imagem se fez presente e se fortaleceu nas aulas de 
arte, não necessariamente tem sido tratada de modo aprofundado, ou ainda, 
adequadamente visando a produção de conhecimento. Na escola tem-se 
uma tendência em engessar as ações, pois na maioria das vezes o que a rege 
é a lógica do “dever ser”. Tal exigência impede que as turmas sejam tratadas 
individualmente, ainda que o professor perceba a necessidade de 
encaminhamento diferenciado para um ou outro grupo, muitas vezes por 
problemas que emergem das práticas havidas em sala de aula, ele parece 
não ter autonomia. 

Dada a sua natureza, a escola é alvo de inúmeros desafios, e por isso, 
as possibilidades de acerto não estão apenas em nossas mãos, embora 
nosso alcance seja muito maior do que imaginamos. Mas se por um lado, 
como formadores de professores temos grande responsabilidade, 
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especialmente, para contribuir com o desenvolvimento de um pensamento 
crítico reflexivo, por outro lado temos as mídias, cujo objetivo primeiro é o 
lucro e o alvo se constitui de crianças e adolescentes, preferencialmente, 
desavisados, abertos a todo tipo de influências e que se encontram num 
processo intenso de formação. Isso nos obriga a aprimorarmos nossas 
ações, provocando, criando estranhamentos e convidando os alunos a 
compreenderem o conhecimento por uma visão crítica e reflexiva.  

Mesmo convivendo cotidianamente com uma superexposição diante 
das imagens, a palavra escrita é algo que ainda se faz de maneira intensa e 
presente na escola. Não temos dúvidas do quanto o ato de ler (aqui nos 
referimos à palavra) é um prazer, deleite e necessidade, mas, a leitura e 
compreensão da imagem é algo que se faz necessário neste mundo 
contemporâneo. Mas porque é tão difícil estimular isso no aluno, ou melhor, 
convencê-lo sobre esse prazer? Provavelmente, essa resposta esteja em 
nossas ações que pouco o estimula a viajar nas possibilidades da leitura da 
imagem. Essa conduta tão presente na escola leva o aluno a ter uma visão 
ingênua, que se perde nas exigências do texto/imagem e muitas vezes em 
técnicas que são verdadeiras armadilhas.  

Desta maneira, este artigo busca refletir sobre essa dimensão da 
leitura e compreensão daquilo que se vê. Assim, estabelecemos diálogos 
com Efland, Pareyson e Pillar, entre outros. Para efeito de análise trazemos 
para o cerne da reflexão e discussão exemplos de uma experiência 
pedagógica desenvolvida com alunos do 3º ano de um Ensino Médio de 
Londrina cuja proposta aqui presente se desenvolveu a partir de uma 
xilogravura de Anna Carolina Albernaz. Podemos ver o quanto este exemplo 
possibilita observar que o universo cotidiano em geral e, em especial as 
mídias, influenciam os processos de leitura, tanto pelo senso comum, como 
pela superficialidade com que nossos alunos elaboram suas ideias. Isso 
fortalece a nossa premissa do quanto o ato da leitura e compreensão da 
imagem é algo que a escola poderia potencializar cada vez mais junto aos 
nossos estudantes.  

 
O DIÁLOGO COM OS AUTORES 
É muito comum verificarmos semelhanças nas produções de nossos 

alunos, porque, ao invés de desenvolverem-se competências, ensinam-se 
receitas e quando isso ocorre vêm à tona os estereótipos utilizados 
gratuitamente, caracterizando uma escolha “mais fácil”. Para Barthes, o 
estereótipo é a palavra que normalmente se repete em situações distintas 
como se fosse adequada sempre e por diferentes motivos pudesse se fazer 
presente, de tal modo que não parecesse imitação. Ele o trata de “palavra 
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sem-cerimônia, que pretende a consistência e ignora sua própria insistência” 
(BARTHES, 1987, p. 57). Vale lembrar que o mesmo pode-se dizer das 
produções não verbais. 

Em geral, o estereótipo não precisaria ser banido da vida do aluno, 
entretanto, o problema maior é a ausência de diálogo sobre o que é 
produzido. Tendo em vista que normalmente na escola isso não ocorre, o 
estereótipo passa a ser problema à medida que o aluno nele se fixa e não 
amplia seu repertório. Se a isso juntarmos os modelos que geralmente são 
apresentados como recursos para garantir o sucesso, por certo haverá um 
engessamento das possibilidades de todo tipo de produção expressiva. 

Todo aspecto criativo pressupõe interpretação, leitura de mundo, do 
outro ou de nós mesmos, o que significa dizer que leitura e escrita se 
resvalam quando buscamos a expressão. Para escrever é preciso organizar 
os fragmentos de que somos formados. Isso é possível a partir do momento 
em que alguém se põe a ler não só o mundo exterior, mas o interior também, 
afinal é este que nos torna indivíduos e que dá à leitura o caráter de algo 
dinâmico e único.  Pillar assegura que:  

O olhar de cada um está impregnado com experiências anteriores, 
associações, etc. o que seve não é o dado real, mas aquilo que se 
consegue captar e interpretar sobre o visto, o que nos é 
significativo. Desse modo, podemos lançar diferentes olhares e 
fazer uma pluralidade de leitura do mundo (PILLAR, 1999, pp.13-14).  

 

Pillar (1999) nos adverte sobre a leitura apoiada em Freire: “[...] 
aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a 
ler o mundo, a compreender o seu contexto, não numa manipulação 
mecânica de palavras mas numa, relação que vincula linguagem e realidade”. 
(FREIRE, 1995, p.8).  

De fato, o universo da leitura e da escrita sempre apresentam desafios, 
principalmente, se considerarmos que a escrita é a elaboração de uma 
leitura, de ideias. Poderíamos dizer que a escrita é para a linguagem verbal o 
mesmo que o desenho e a pintura, entre outros, são para a linguagem não 
verbal – síntese, interpretação.  

Salles (1998, p.43) afirma que “uma mente em ação mostra reflexões 
de toda espécie”. Essa característica que reveste todo processo de criação 
deveria ser trazida para os diálogos cotidianos. Afinal, são ideias que muitas 
vezes deixam de ser compartilhadas e que poderiam nutrir o outro. 
Provavelmente, um comentário de alguém permitiria outros enfoques sobre 
o que produzimos, ou mesmo sobre o que pensamos. É nesse percurso da 
criação que estão presentes os devaneios, os diálogos internos e as 
possibilidades de autossuperação. 
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Segundo a autora, durante a criação o criador está em constantes 
questionamentos, de tal modo que nesse diálogo íntimo ele é o primeiro 
receptor de sua obra. Dessa maneira, seria muito rico o processo de 
produção em sala de aula, se o professor propiciasse esse diálogo, sendo ele 
a criar tal espaço a fim de mostrar aos alunos que é possível aprimorar tudo 
o que se faz quando a censura cede lugar ao diálogo. 

Pareyson (1993) entende que, ao criar, somos nossos primeiros 
críticos e isso é necessário para a ampliação da consciência na formação 
daquilo que estamos produzindo, pois, caso contrário, não conseguiríamos 
dar um só passo nesse processo. O exercício do pensamento crítico é 
fundamental em todo percurso criativo, que, segundo o autor, se dá no 
interior da própria obra, durante seu desenvolvimento. Para Salles,  

 
A lógica criativa consiste na formação de um sistema, que gera 
significado, a partir de características que o artista [criador] lhe 
concede. É a construção de mundos mágicos decorrentes de 
estimulação interna e externa recebidas por meio de lentes 
originais.  (SALLES,1998, p.90). 

  
Sob essa perspectiva, o olhar inocente não existe, pois sempre haverá 

experiências acumuladas a intervirem nesse processo, ainda que sejam 
poucas. Segundo Bronowski (1983, p.101), à capacidade de visualização ele 
dá o nome de “imaginação eidética”. Assim, quanto menor for essa 
capacidade, mais necessitamos de imagens, pois isso diminui nossa 
possibilidade de lembrarmos determinadas ocorrências. A imaginação está 
diretamente relacionada à manipulação de imagens no cérebro humano, 
mas é preciso lembrar que, mesmo tendo essa capacidade menos 
desenvolvida, todos nós precisamos e convivemos com a imagem. Aliás, esse 
é um dos atributos que nos distingue dos animais, porque a partir das 
imagens conseguimos evocar fatos passados.   

Podemos afirmar que toda vez que se cria uma obra, forma-se na 
mente uma situação hipotética e à medida que outros entram em contato 
com ela, esta se recria na mente de outro, pois estará relacionada a fatos, 
histórias e experiências pessoais. Sabemos que na evolução do nosso 
cérebro as áreas visuais o acompanharam. E, segundo os estudiosos, o ser 
humano tem a discriminação visual mais desenvolvida do que qualquer 
animal. Isto provavelmente explica nossa estreita relação com o mundo das 
imagens. 

Por mais complexo que possa ser o sistema visual e a percepção, é 
preciso lembrar que muitas etapas, meramente materiais ou físicas, não 
ocorrem fora do corpo e, portanto, são vinculadas ao sujeito dessa ação – 
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aquele que olha. Assim, quando a percepção é significativa, criamos os 
contextos para aquilo que é percebido e estabelecemos as analogias com o 
que já conhecemos assim se concretiza o aprendizado. Corroboram estas 
considerações as palavras de Gombrich, quando nos diz que:  

 
Ver não é registrar. É uma reação de todo o organismo à luz que 
estimula o fundo do olho. [...] Ver é, em si, um processo tão 
complexo e miraculoso de interação e integração, que nem mesmo 
a arte poderia ensinar. A ideia corrente de que nós olhamos 
negligentemente para o mundo e só até onde as nossas 
necessidades exigem, enquanto que o artista remove esse véu de 
hábitos, não faz justiça às maravilhas da visão cotidiana 
(GOMBRICH, 1986, pp. 270-285).  
 

A visão cotidiana a que se refere Gombrich é nosso caminho para esta 
reflexão, e quando se fala em visualidade é difícil separar percepção, de 
visão, de imaginação, de olhar, de interpretação, enfim, são todos 
componentes de um conjunto que sabemos ser pouco explorado, 
principalmente hoje, cujo volume de informações visuais é muito intenso.  

Calvino, ao tratar desse acúmulo de imagens na contemporaneidade, 
assegura que não se pode correr o risco de perder essa faculdade de pensar 
por imagens, a possibilidade de visualizar imagens de olhos fechados, “de 
fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos 
negros sobre uma página branca” (CALVINO,1990, p.108). Afinal, preparar um 
olhar atento pressupõe estimular para recriações, que segundo Dewey 
(1980), se não existirem, não haverá percepção, pois para isso é necessário 
refazer o caminho, promovendo conexões com aquilo que é significativo. Ele 
compara a “ajuntar minúcias e particularidades fisicamente dispersas em um 
todo experienciado” (DEWEY, 1980, p.104); pois assim como o produtor, 
aquele que percebe também necessita trabalhar, movimentar energias, 
vivências. Sob as lentes de Dewey, aqueles que estão acostumados com o 
superficial, com o convencional, não veem e nem ouvem e o máximo que 
podem sentir é uma “excitação emocional” (DEWEY,1980, p.104). 

Diferente das palavras, as imagens apresentam os traços das coisas 
representadas. É possível ver a semelhança das cores e das formas desses 
elementos, entretanto, é preciso lembrar que é sempre uma visão particular 
daquilo que é representado. A porção espelho da imagem, segundo 
Gombrich (1986), é a parte da analogia, da mímesis, enquanto que a porção 
mapa é o lado das linguagens utilizadas, e a maneira como o produtor junta 
essas porções constituem a expressão. Isto constituiria, para a semiótica 
greimasiana, o percurso gerativo de sentido, em seu desdobramento de 
plano da expressão e plano do conteúdo.  
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Para Greimas e Courtés (1979), a imagem quando estudada a partir da 
semiótica visual é considerada uma unidade de manifestação 
autossuficiente que pode ser analisada.  Assim, 

 
[...] para a semiótica planar a imagem é sobretudo um texto 
ocorrência [...] que a análise pode explicar construindo-o como um 
objeto semiótico. [...] a semiótica planar considera a iconicidade 
como um efeito de conotação veridictória, relativa a uma 
determinada cultura, que julga certos signos “mais reais” que 
outros, e que conduz, em certas condições, o produtor da imagem 
a se submeter às regras de construção de um “faz de conta” cultural. 
(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 226) 
 

De fato, não podemos perder de vista que o produtor de uma obra 
está em um determinado tempo e espaço e pertence a um dado grupo social. 
Assim, toda obra apresenta um caráter histórico e cultural que não pode ser 
descartado, pois contém ideias e concepções de seu tempo. Entretanto, os 
indivíduos não possuem uma única maneira de ver e representar a realidade 
e, exatamente por isso, a leitura de obras de arte é importante, pois o leitor 
poderá compreender de que forma cada obra discute as ideias nela inscritas. 

Considerando que, para ver uma imagem é preciso investir um olhar 
sobre ela e que os olhares são construídos culturalmente, cada olhar contém 
um modo de pensar, de ser e de estar no mundo. Assim, a diversidade de 
leituras na escola contribui para que se desenvolva a necessidade de escuta 
do outro, das suas razões, de como é seu percurso para dar significação a 
elementos que, às vezes, não nos tocaram.  

O aspecto aglutinador da atividade visual determina também a visão 
estética, já que as referências significativas fazem parte do imaginário de 
modo que “a verdadeira imagem artística não está na obra, mas sim na 
memória” (FRANCASTEL, 1983, p.32) daqueles que tratam o objeto artístico 
de acordo com a maneira de pensar e agir individual. A observação de uma 
obra é de grande relevância para todo indivíduo, pois,  

 
O exame de uma obra de arte exige de nós uma atenção 
considerável; não sendo passivo, qualquer objeto artístico exige de 
nós um percurso mental. Cada um dos pormenores que vai sendo 
apercebido provoca diversas representações. A obra é fixa, mas a 
visão está em movimento (FRANCASTEL, 1983, p.32).  

 
Frange (2005) garante que “Estesia, estética e ética não se separam, 

são atos de contatos e de contágios, são situações de interlocução para a 
construção da significação” (FRANGE, 2005, p.5).   
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A socialidade, presente nos grupos ou “tribos” de nossos dias, está 
cada vez mais estruturada nas imagens. Para compreendê-las é preciso 
buscar a importância daquilo que normalmente consideramos banal, frívolo, 
secundário e marginal, que sedimenta esses ajuntamentos. Vale lembrar que 
para Maffesoli, “socialidade” significa a solidariedade de base e encontra-se 
“num misto de sentimentos, paixões, imagens, diferenças que incita a 
relativizar as certezas estabelecidas e remete a uma multiplicidade de 
experiências coletivas” (1984, p.8). No dizer desse autor é necessário “saber 
ouvir o mato crescer”, é se ater às coisas simples; é um saber equilibrar o que 
está dito e o que está por se dizer (MAFFESOLI, 1988, p.28). Os pequenos 
nadas reunidos numa “constelação de imagens” constituem o que é 
qualitativo. Compreender o cotidiano é perceber esses nadas, seus coloridos, 
seus cheiros, seus gostos, seus sons (MAFFESOLI, 1984, pp.152-153).  

O imaginário é, para Maffesoli, uma das dimensões da realidade. Por 
esse motivo, ele adverte sobre a importância do imaginário como um campo 
a ser desbravado. O autor assegura que: 

 
Há um estilo do cotidiano feito de gestos, de palavras, de 
teatralidade, de obras em caracteres maiúsculo e minúsculo, do 
qual é preciso que se dê conta – ainda que, para tanto, seja 
necessário contentar-se em tocar de leve, em afagar contornos, em 
adotar um procedimento estocástico e desenvolto.  É a este 
respeito que o estetismo, que podemos reivindicar, será declarado 
correlato de uma reflexão ‘formista’.  Uma sociologia que se 
estabeleça na base de uma retroalimentação constante entre a 
forma e a empatia. (MAFFESOLI, 1988, p. 36) 

 
Trabalhar com a leitura, em situação de ensino, significa pesquisar a 

maneira como os estudantes produzem sentidos a partir de suas 
experiências individuais. Pareyson, ao tratar da interpretação de uma obra, 
aponta para um aspecto fundamental. Diz o autor: 

 
A interpretação ocorre quando se instaura uma simpatia, uma 
congenialidade, uma sintonia, um encontro entre um dos infinitos 
aspectos da forma e um dos infinitos pontos de vista da pessoa: 
interpretar significa conseguir sintonizar toda realidade de uma 
forma através da feliz adequação entre um de seus aspectos e a 
perspectiva pessoal de quem a olha (PAREYSON, 1989, p.167). 

 
De maneira distinta das ocorrências cotidianas, nossa relação com a 

obra de arte acontece pela metáfora, pela multiplicidade dos signos artísticos 
e, com isso, inúmeras interpretações são possíveis. Poderíamos dizer que a 
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cada leitura a obra se refaz, dada a nossa individualidade. Sobre a leitura, 
Greimas e Courtés asseguram:  

 
[...] ela é essencialmente uma semiose, uma atividade primordial 
cujo resultado é correlacionar um conteúdo a uma expressão dada 
e transformar uma cadeia de expressão em uma sintagmática de 
signos. Vê-se imediatamente que tal performance pressupõe uma 
competência do leitor, comparável, ainda que não necessariamente 
idêntica, à do produtor do texto. (1979: 251) 
 

Intervir no processo de leitura significa mediar, estimular, ou ainda, 
permitir o acesso mais fácil para que se dê o acolhimento de uma obra. Isso 
só pode ser concebido se os sujeitos forem mais ouvidos de modo a 
indicarem seus percursos de compreensão, ao invés de se apresentarem 
roteiros que privilegiem os anseios do professor.  

A importância atribuída à leitura de obras de arte se deve ao fato de 
que o contato com estas permite ao seu fruidor indagações mais profundas. 
A inexauribilidade da obra a que se refere Pareyson (1989) transforma o 
processo de leitura em algo dinâmico e fundamental para a formação do 
indivíduo. 

Para que se possa efetuar uma mudança significativa nos processos 
de leitura é preciso lembrar, com Blikstein (2003, p.68), a necessidade de 
regenerar o olhar para tentar resgatar o universo de semiose não-verbal que 
impregna “nossa percepção/cognição, mas de que não somos conscientes”.  
Para esse autor, os hábitos de leitura em que prevalece o discurso verbal nos 
privam de perceber a presença da linha, da cor, das formas, isto é, nos 
privam da visualidade. 

Blikstein faz uma reflexão importante para este trabalho à medida que 
aponta para um equívoco (fundamental para o autor) sobre o referente, pois 
não é pelo fato de este ser extralinguístico que deva ficar fora da linguística 
– “ele simplesmente está situado atrás ou antes da linguagem, como um 
evento cognitivo, produto de nossa percepção” (2003, p.39). Dessa maneira, 
a linguística, para ele, deveria dedicar maior atenção para as experiências 
cognitivo/perceptivas de modo que pudéssemos compreender melhor como 
se estruturam nossos pensamentos, pois estão nessas experiências as raízes 
da significação. 

A leitura de obras de arte (textos não verbais), sob o prisma da 
semiótica greimasiana, mostra a arte como linguagem de relações. Com isso 
leva-se em conta a organização espacial: como as cores, as formas e a 
matéria estão relacionadas e de que maneira, pela expressão, revelam um 
conteúdo.  
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Segundo Bertrand (2003), o fato de uma obra ser considerada um 
fenômeno e, por isso, ser lida de dentro para fora, não é atribuído o devido 
valor ao seu contexto de produção. Para o autor “a enunciação é [...] 
compreendida como a mediação entre o sistema social da língua e sua 
assunção por uma pessoa individual na relação com o outro” (BERTRAND, 
2003, p.89). 

Não é possível separar a enunciação individual do complexo de 
enunciações coletivas que a antecederam. Desse modo, o sentido já existe 
sedimentado em nossa memória cultural regendo todo ato de linguagem e 
o enunciador, quando cria, em seu momento individual, “convoca, atualiza, 
reitera, repete ou, ao contrário, revoga, recusa, renova e transforma” 
(BERTRAND, 2003, p.87).  

Segundo o autor, a semiótica “reativando suas ligações com a 
fenomenologia, [...] focaliza a um só tempo a enunciação e a percepção, que 
asseguram juntas a inserção do sujeito no mundo” (BERTRAND, 2003, p.109). 
Mas a imagem sempre desafia mais; primeiro porque ela é imediata, digo, 
ela se mostra inteira, plena, ao passo que o texto não, pois é preciso ler as 
palavras e nem sempre o texto é claro. A imagem aciona outras estesias, faz 
pensar nas palavras, e por esse motivo ela aciona mais elementos dentro de 
nós, de nossas experiências para que elaboremos as ideias e devolvamos ao 
mundo. 

 
As vivências com as imagens 

 

Em nossas experiências com os alunos, mesmo aquelas em que os 
alunos se mostram identificados com a proposta, os resultados quanto à 
leitura das imagens tem se revelado muito óbvios e superficiais. Fica evidente 
que falta a eles o que Bondía (2002) chama de experiência, que hoje é cada 
vez menos presente na escola. Este autor observa que atualmente somos 
vulneráveis a tudo, entretanto, nada nos toca efetivamente; a velocidade e 
em função dela a falta de silêncio e de memória geram a destruição da 
experiência, porque a falta de tempo está sempre nos levando a buscar 
simulacros do mundo, a acumular informações e a não pensar.  Efland para 
explicar esse papel, cita Perkins e nos diz: 

 
A arte ajuda de uma maneira natural. O olhar para a arte convida, 
recompensa e encoraja um temperamento atencioso, porque obras 
de arte requerem atenção para descobrir o que elas têm para 
mostrar e dizer. Obras de arte também conectam o social, o pessoal 
e outras dimensões da vida com fortes sugestões afetivas. Então, é 
melhor do que a maioria das situações, olhar para a arte pode 
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construir realmente disposições para um pensamento básico (apud 
EFLAND, 1999, p. 14).  
 

Com base na proposta de Pareyson, “a obra fala a quem sabe 
interrogá-la melhor e a quem se põe em condições de saber escutar sua voz: 
ela espera ser interrogada de um certo modo para poder responder 
revelando-se” (PAREYSON, 1989, p.173). 

A experiência com a leitura da imagem que trazemos para o corpo 
deste artigo é resultado de uma proposta que trilhou o seguinte percurso: 1) 
leitura de uma obra por escrito; 2) criação de uma composição visual a partir 
da leitura realizada por um colega; 3) leitura da composição visual por 
escrito, por outro colega. A cada etapa os trabalhos foram trocados de modo 
que no final havia três leituras por alunos diferentes, sobre o mesmo 
assunto.  

 

 
 
No caso presente adotamos uma xilogravura de Anna Carolina 

Albernaz (figura 01), cujos desdobramentos contemplaram uma leitura 
contada por escrito que serviu de base para a criação de outra imagem por 
outro aluno.  

Esta imagem foi um detonador de desabafos, de modo que a maioria 
não falou da imagem, mas tirou conclusões. Assim, se por um lado uma parte 
da leitura de imagem não foi contemplada, por outro lado a imagem cumpriu 
sua função: fazer pensar. Dos trabalhos relativos à imagem (fig.01) 
apresentamos um bloco em que na 1ª etapa ocorreu o que acabamos de 
citar anteriormente. 

1ª Etapa: No mundo em que vivemos estamos sujeitos a qualquer 
tipo de violência seja ela praticada contra nós ou por nós. 

Fig. 01 - Anna Carolina Albernaz – “Sorry Graham-
Bell VI” 
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Nos dias de hoje é muito comum ouvirmos falar que fulano foi 
assaltado, que ciclano levou um tiro, isto é algo que está todos os 
dias nas manchetes de jornais e na TV. 
Uma nova prática de violência que vem acontecendo é na qual 
bandidos ligam em nossas casas dizendo que algum de nossos 
familiares foi sequestrado e que para libertá-lo é preciso comprar 
certos cartões de telefones pré-pagos. 
Isto na verdade é um grande golpe esse utilizam o nosso 
nervosismo para poder roubar nosso dinheiro. 
Por isso devemos estar sempre atentos e preparados para o que 
pode acontecer, pois em nosso país esse tipo de coisa só acontece 
porque não há uma punição rígida a esses bandidos; sendo assim 
esses ficam nas ruas atormentando o nosso sossego.  
 

 
 
Curiosamente na composição apresentada na figura 2 há elementos 

do texto anterior – telefone, arma e sugestão de violência – mas há apenas 
alusão ao assunto, à violência. Entretanto, o texto faz uma breve descrição 
sobre o que está na composição e segue por outro caminho.  

 
3ª Etapa: A imagem traz uma pessoa chorando, ao ver um noticiário 
que trata da marginalidade, onde uma menina empunha uma 
arma. A janela mostra um caminho de sol, muito verde e nuvens. O 
telefone tem o formato de uma arma. O resto do espaço não está 
preenchido. A conjunção dos elementos desta figura se relacionam 
com a violência crescente e presente em nossas vidas, como o 
noticiário da TV e a pessoa triste e derramando algumas lágrimas 
porém, o fato do telefone ser uma arma, pode ser entendido como 
nossa arma contra a criminalidade, pois através do telefone, 
podemos denunciar a violência que assola o mundo, e é lutando em 
nossas casas, não ficando calado, é que podemos transformar essa 
condição, ou seja, podemos ver além da janela, e enxergar um dia 
de paz, um mundo de paz, se cada indivíduo, fizer a sua 

Fig.02 
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transformação interior, e assegurar também a vida das futuras 
gerações.   

De fato, é preciso considerar que nossos alunos não são abstrações e 
quando adentram a sala de aula trazem consigo um retalho da cultura na 
qual estão inseridos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A escola e mais especialmente os professores de arte precisam se 

convencer de que é necessário considerar o impacto das imagens na vida 
dos estudantes de modo que estes consigam compreendê-las pelo 
desenvolvimento de um “olhar inteligente”, crítico, a fim de não vestirem os 
óculos alheios para as próprias vidas. Os professores não podem ficar 
alijados dessa realidade, uma vez que a sala de aula é o espaço mais 
adequado para as trocas sociais dentro dos processos de aprendizagem. 
Ignorar a necessidade de enfrentar as imagens da cultura cotidiana é correr 
o risco de perder a oportunidade de participar da formação do aluno e, 
principalmente, de garantir que o espaço do desenho, da pintura e das 
imagens da arte permaneça nesse indivíduo. É reconhecer na arte uma 
“forma de questionamento crítico cultural que pode levar à tomada de 
decisões morais [pois] a percepção humana de si permanece incompleta se 
não podemos descobrir como cada um de nós é o outro do ‘outro” (EFLAND, 
1999). 
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Histórias em quadrinhos e o 6º ano: o impacto do texto sincrético no 
processo ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental II 

 
Ana Clara dos Reis TOMAELLI (UEL) 

Leonardo De Mari SILVA (UEL) 
 

O presente artigo tem por objetivo defender a importância do uso de 
Histórias em Quadrinhos – mais especificamente as tiras cômicas – na 
educação e os impactos positivos que elas provocam no processo de ensino-
aprendizagem, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental. Para tal, 
este trabalho pauta-se nas constatações provenientes da experiência de 
estágio com duas turmas de 6° ano, realizada no Colégio Estadual Barão do 
Rio Branco. Esta pesquisa busca, embasando-se em autores como Ramos, 
Cagnin, Acevedo e Vergueiro investigar acerca das implicações do gênero 
textual Histórias em Quadrinhos, sobretudo no que tange ao 
desenvolvimento da criatividade e do senso crítico do aluno. Além disso, por 
meio da metodologia qualitativa, foram analisadas as tiras cômicas 
produzidas pelos alunos no período final do estágio, visando a observar as 
estratégias a que eles recorreram e a funcionalidade de tais artifícios para o 
efeito final pretendido.  
 
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Tiras Cômicas, Educação. 
 

INTRODUÇÃO 
 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa (1998), o objetivo primeiro do ensino de língua materna é o 
desenvolvimento da competência discursiva dos falantes. Uma vez que a 
comunicação humana acontece por meio de textos, eles constituem a 
unidade básica do ensino: é por meio deles que o trabalho do professor de 
língua portuguesa deve se guiar, de modo a alcançar seu objetivo inicial. Tais 
textos, por apresentarem características estruturais semelhantes, 
constituem uma gama de gêneros textuais diversos. Nesse sentido, os PCNs 
(1998, p. 24) afirmam que cabe ao professor selecionar, para o trabalho em 
sala de aula, os gêneros que “por suas características e usos, podem 
favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais 
elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da 
linguagem [...]”. 

Tomando por base o documento, para o estágio curricular obrigatório 
do curso de Letras, com as séries finais do Ensino Fundamental, optou-se 
pelo trabalho com as Histórias em Quadrinhos. A escolha pautou-se na faixa 
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etária dos alunos do 6º ano – entre 11 e 12 anos de idade – e a possibilidade 
que as HQ oferecem do contato com a fruição e desenvolvimento da 
imaginação e criatividade. As HQs, todavia, não constituem um único gênero, 
mas são chamadas, por Ramos (2017) de hipergênero. De acordo com o 
autor, as HQs configuram-se como um guarda-chuva, sob o qual variados 
gêneros que possuem características comuns se encontram. O que une tais 
gêneros é a linguagem dos quadrinhos: presença de vinhetas, de balões, 
interjeições e onomatopeias, a aliança do código verbal com o não verbal – 
isto é, o sincretismo textual – e a estrutura tipicamente narrativa das 
histórias, com personagens, cenários, tempo e enredo. Para o trabalho com 
as HQs na escola, foram escolhidas as tiras cômicas, cuja especificidade 
principal é a quebra de expectativa no último quadrinho, o que gera o humor. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa a explorar os resultados 
obtidos pelo trabalho com as HQs no ensino fundamental e defender a 
importância do uso desse texto sincrético na educação. O corpus desse artigo 
concentra-se em tiras cômicas produzidas pelos alunos de 6º ano na fase 
final do estágio e a metodologia utilizada é a análise qualitativa dele. Para tal, 
foram utilizadas referências como Ramos (2010, 2017), Vergueiro (2004), 
Cagnin (2014) e Acevedo (1990). 
 

A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO 
 
Embora atualmente as HQs sejam amplamente utilizadas nas escolas, 

a relação desse hipergênero com a educação foi, inicialmente, conturbada. 
Segundo Setubal e Rebouças (2015), as histórias em quadrinhos eram 
perseguidas e sua entrada – sequer como meio de entretenimento – era 
terminantemente proibida. Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
promulgada em 1996, conforme apontam Vergueiro e Ramos (2013), essa 
visão errônea acerca das HQs passou a se modificar e, gradativamente, os 
quadrinhos começaram a ser inseridos na educação.  

É inegável, todavia, o papel das HQs na educação. Segundo afirma 
Ramos (2017, p. 180): 

 
Se há a necessidade de o ensino trabalhar com os textos 
multimodais, as histórias em quadrinhos são um prato cheio. Elas 
têm em seu DNA a articulação entre os elementos verbais e visuais. 
Não por acaso proliferam nos livros didáticos. Principalmente as 
tiras, por terem a grande vantagem de serem tendencialmente 
curtas, o que facilita muito tanto a abordagem educacional delas 
quanto a edição do livro didático. 
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Além disso, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC, ), documento 
que define as aprendizagens essenciais que o aluno deve ter em cada etapa 
da educação básica, afirma que o aluno, desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, devem ser capazes de planejar, produzir e compreender as 
HQs e os demais gêneros textuais do campo artístico-literário. 

Santos e Vergueiro (2012) defendem o uso dos quadrinhos nas mais 
diversas esferas do ensino: para ensinar literatura, para apreensão de 
conceitos e técnicas de arte, para o ensino de história, na conscientização de 
alunos acerca de doenças específicas, dentre muitas outras áreas que 
podem ser contempladas, dependendo exclusivamente do esforço criativo 
do professor. Nesse sentido, Cagnin (2014) ressalta a possibilidade de se 
encarar as HQs por meio de uma perspectiva didática, na qual a educação 
pode fazer uso das representações pelas imagens.  

Diante de todo o arcabouço teórico exposto, que defende o papel 
desse hipergênero textual no ensino – enfocando-se não só no conteúdo 
trazido por ele, mas nas especificidades da linguagem quadrinística – iniciou-
se o estágio. 

 
O CONTEXTO DE OBSERVAÇÃO E A REGÊNCIA 
A escola 
 
O estágio obrigatório ocorreu no Colégio Estadual Barão do Rio 

Branco, localizada na rua Silvio Pegoraro, número 20, no Jardim Petrópolis, 
bairro localizado na região central de Londrina, próximo de clínicas, 
hospitais, do comércio em geral, da prefeitura da cidade, do fórum, câmara 
de vereadores, entre outros pontos importantes.  

O prédio do colégio é composto por quatorze salas de aula, 
laboratório, sala de artes, salas de supervisão pedagógica e orientação 
educacional, uma secretaria, uma diretoria, uma sala de professores, ampla 
biblioteca com acervo grande, cantina escolar e almoxarifados.  

O colégio atende, atualmente, 1.019 alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries), divididos entre os 
turnos de manhã, tarde e noite. No estágio curricular obrigatório, que 
ocorreu no ano de 2018, foram observadas as turmas B e C do 6º ano do 
colégio, cada uma composta por cerca de 35 alunos.  

 

A regência e o trabalho com as HQs 
Às etapas de observação e participação junto ao professor de sala, 

constituintes do currículo do estágio, seguiu-se o período da regência, em 
que o trabalho com as tiras cômicas efetivamente iniciou-se. 
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O tema foi introduzido por meio de uma conversa com os alunos, 
induzindo-os a comentarem acerca de suas experiências anteriores com as 
HQs: se costumavam lê-las, se gostavam, quais personagens conheciam, em 
quais meios encontravam esse gênero. Posteriormente, foram apresentados 
os subgêneros existentes dentro das HQs, dos quais são exemplos a graphic 
novel, charge, cartum, mangá, comics, tira cômica, explicitando que seria esse 
último o enfoque do trabalho durante a regência.  

Explicadas as diferenças e levando em conta o conhecimento que os 
alunos já traziam sobre as HQs, desencadeou-se a caracterização e 
conceituação da linguagem utilizada neste gênero. De acordo com Ramos 
(2009), as HQs constituem uma linguagem autônoma, isto é, elas se utilizam 
de mecanismos próprios para a representação da narrativa. Nesse sentido, 
Rama e Vergueiro (2006) defendem a necessidade de uma “alfabetização” na 
linguagem quadrinística, uma vez que só por meio da dominação dos 
conceitos básicos dos quadrinhos é possível compreender as histórias que 
eles trazem. 

Os elementos mais básicos das histórias em quadrinhos são os balões 
– por meio dos quais o discurso direto é representado –, as onomatopeias – 
que representam verbalmente o som –, as vinhetas – o próprio quadrinho, 
dentro do qual a história se passa –, os personagens – responsáveis pelo 
desencadeamento das ações da narrativa – e, por fim, o espaço e o tempo – 
que estão estritamente relacionados. Além disso, outra característica 
primordial para as HQs, de acordo com Lins (2008), é a complementação que 
se constrói entre as duas linguagens empregadas nas HQs – verbal e visual – 
e a igual importância de ambas para a composição do gênero. Com o objetivo 
de fazer com que os alunos reconhecessem a equidade na importância de 
ambas as linguagens, além das particularidades das tiras cômicas, foram 
selecionadas, entre outras, a seguinte tira para análise em sala de aula: 

 
Figura 1 – Verduras e Legumes 

 
Fonte: LEITE, W. Will Tirando. Disponível em: < http://www.willtirando.com.br/verduras-e-legumes/>  

acesso em 29 abril 2019 
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A partir da figura 1, com as expressões faciais das personagens aliadas 
ao texto verbal, os alunos puderam identificar que, excluída uma dessas duas 
linguagens, a tira não teria o efeito de humor pretendido. Além disso, foi 
possível perceber, pelo uso contraído da forma verbal está – “tá” – que as HQs 
prezam pela linguagem coloquial, próxima da oralidade. A função do balão – 
neste caso, de fala – também foi enfocada, uma vez que as personagens 
estavam conversando em tom de voz normal. 

Após a leitura das tiras selecionadas – inicialmente individual, e, 
posteriormente, em conjunto com toda a sala, acompanhada de uma análise 
cuidadosa – os alunos apontaram características que se repetem nessas tiras 
cômicas – e que, portanto, são típicas do gênero: a linguagem coloquial, 
própria da oralidade; a presença de balões para indicar a fala das 
personagens; a existência de onomatopeias e interjeições e a quebra de 
expectativa ao fim da tira, atribuindo o sentido de humor para ela. 

Munidos desses conhecimentos iniciais, os alunos estariam agora 
prontos para interpretação e análise de tiras. Assim, foram aplicados alguns 
exercícios, cujo objetivo era a compreensão e interpretação das tiras 
cômicas, além da observação das características típicas do gênero. A figura 2 
é um exemplo dos exercícios aplicados para o 6º ano. 

 
Figura 2 – Exercícios de interpretação

 
Fonte: acervo dos autores 
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Posteriormente, a fim de abordar os diferentes tipos de balões e a 
função de cada um nas HQs, foi realizada uma atividade lúdica. Foram 
colados, no quadro negro, cinco tipos de balões – fala, pensamento, 
uníssono, cochicho e grito – e apresentadas frases. Coube aos alunos 
apontarem a qual balão cada frase pertencia. Essa atividade, por seu caráter 
recreativo, foi bem recebida por parte da turma. 

Conceituadas também as onomatopeias e interjeições, sobre as quais 
os discentes já tinham conhecimento prévio e com mais alguns exercícios 
para assimilação do assunto, a atividade principal foi aplicada, objetivando 
avaliar a apreensão dos conteúdos. A proposta era confecção de uma tira 
cômica, que devia ser produzida aliando-se o conhecimento adquirido ao 
longo das aulas e a criatividade de cada aluno. A tira devia ser produzida em 
uma folha com quatro vinhetas e espaço para título, atentando-se sempre 
para a presença de onomatopeias e da quebra de expectativa no último 
quadrinho. 

Os resultados das produções constituem o corpus deste trabalho. Das 
57 tiras cômicas produzidas pelos alunos, foram selecionadas 4 que mais se 
encaixam no gênero tira cômica, as quais fazem uso adequado da linguagem 
dos quadrinhos e que 

 
ANÁLISE 
 
Os resultados obtidos com a atividade avaliativa da regência foram 

muito positivos. Com isso, foi possível avaliar que os alunos assimilaram 
efetivamente os conceitos e peculiaridades pertinentes à linguagem das 
HQs. Os balões e as onomatopeias foram usados de acordo com o esperado 
e os enredos das tiras cômicas foram interessantes. Todavia, alguns alunos 
não trabalharam com a quebra de expectativa no fim da tira cômica, que 
constitui a característica mais marcante desse gênero. 

Algumas tiras trabalharam com a transposição de piadas para HQs, 
com a criação de personagens e diálogos, reafirmando o diálogo que Ramos 
(2011) propõe entre os dois gêneros. Segundo o autor, já que ambos contam 
com um final surpreendente, é como se a tira cômica fosse “uma piada feita 
em quadrinhos” (RAMOS, 2011, p. 11). A figura 3 é um exemplo de “piada em 
quadrinhos”. 
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Figura 3 – O jacárezinho 

 
Fonte: tira elaborada por aluno de 6º ano 

 

Os trocadilhos, que, de acordo com Stein e Carmelino (2013) são 
geradores do humor nas piadas de criança, também apareceram muito nas 
tiras produzidas pelos alunos. A figura 4 é exemplo da utilização desses jogos 
de palavras. 

 

Figura 4 – Corrida das frutas 

 
Fonte: tira elaborada por aluno de 6º ano 

 

Na figura 4, o trocadilho está relacionado com a uva-passa, tipo de uva 
desidratada, e com a ação de ultrapassar as demais frutas, realizada, na tira, 
pela personagem uva. O aluno utilizou-se da ambiguidade no sentido da 
expressão “uva passa”. 

Observou-se também a produção de metatiras, em que as 
personagens têm conhecimento de que são apenas personagens de HQs e, 
inclusive, utilizam-se dos recursos típicos delas para criarem o efeito de 
humor pretendido. Para Ramos (2017), a metatira constitui-se por brincar 
com a linguagem quadrinística. A figura 5 é um exemplo de metatira. 

Figura 5 – A idéia brilhante 
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Fonte: tira elaborada por aluno de 6º ano 
 

Na figura 5, a metatira pode ser percebida quando, após a luz ter 
queimado, o personagem tem uma ideia – representada nas HQs por uma 
lâmpada – que resolve o problema da escuridão. A ideia é justamente a 
lâmpada que traz de volta a luz para o recinto. 

Por fim, o último constituinte da amostra é a figura 6, em que a quebra 
de expectativa se dá com a brincadeira da personagem com a consciência 
ecológica, aliada ao senso comum de que as crianças não gostam de comer 
vegetais. Nesse sentido, uma vez que a mãe prepara várias “arvorezinhas” 
para o almoço, a criança terá respaldo para não comê-las, já que não quer 
colaborar com o desmatamento. 

 
Figura 6 – Mamãe no desmatamento 

 
Fonte: tira elaborada por aluno de 6º ano 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do que foi exposto, conclui-se que as HQs enquanto texto 

sincrético – em que ambas as linguagens, verbal e visual, são igualmente 
importantes - constituem um ótimo material para ser trabalhado em sala de 
aula. Todavia, é necessário realizar um trabalho que direcione a atenção às 
peculiaridades do gênero e a importância delas para a constituição dele. 
Segundo afirmam Menezes e Andrade (2016), muitas vezes as tiras aparecem 
nos livros didáticos com a mera função de complementar o estudo 
gramatical, o que acaba por retirar toda a importância do gênero em si.  

Concordando com Vergueiro, “o único limite para seu bom 
aproveitamento em qualquer sala de aula é a criatividade do professor e sua 
capacidade de bem utilizá-los para atingir seus objetivos de ensino” 
(VERGUEIRO, 2004, p. 26). Assim, cabe ao professor de Língua Portuguesa o 
incentivo para a observação da linguagem quadrinística e a possibilidade de 
construção de sentidos através dessas narrativas curtas. Além disso, as HQs 
também permitem uma leitura fruição, já que, muito mais que ferramentas 
pedagógicas, são também instrumentos de diversão para crianças e 
adolescentes. Desse modo, em um trabalho consciente com as HQs, o 
professor colabora para que o aluno realize uma leitura crítica, reflexiva e, 
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ao mesmo tempo, divertida, o que influenciará na formação de um leitor 
maduro. 
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A televisão educativa na França e no Brasil: a La Cinquième e 
o Canal Futura (1994-2002) 

 
Wellington Amarante OLIVEIRA1 

Universidade Federal do Tocantins 
 
Resumo: Esta comunicação tem por objetivo central apresentar os principais 
programas ligados à categoria educação das emissoras La Cinquième e Canal 
Futura. A La Cinquième, canal educativo francês criado em 1994 e o Canal 
Futura criado em 1997, tinham por objetivo colaborar com a melhoria dos 
índices educacionais na França e no Brasil e com esse objetivo exploraram 
gêneros e formatos diversos. A partir da análise de documentação impressa 
e audiovisual das duas emissoras, sob a perspectiva da nova história cultural, 
conseguimos estabelecer as linhas gerais de ação e demonstrar as distinções 
e semelhanças entre os modelos público e privado de televisão educativa 
implantados na última década do século XX.  
Palavras-chaves: Televisão, França, Educação. 

 
Introdução 
 
A programação de uma emissora ilustra sua filosofia em matéria 

editorial. A “natureza dos conteúdos, as características dos programas 
veiculados dependem de uma lógica de programação claramente definida” 
(CHAMPION & DANARD, 2014, p.49). Por definição, a La Cinquième e o Canal 
Futura tinham a educação como elemento central de sua grade de 
programação. Desse modo, todos os programas deveriam colaborar na 
tarefa de difusão do conhecimento. Porém, para compreendermos de que 
modo esse objetivo foi alcançado pelas emissoras, analisaremos as suas 
grades de programação a partir da teoria dos gêneros. José Carlos Aronchi 
de Souza afirma que: “um estudo específico do gênero educativo identificaria 
variações inspiradas nas categorias entretenimento e informação, que se 
utilizam das mesmas técnicas dessas categorias, porém com objetivos 

                                         
1 Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e 
Letras (Assis). Professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Araguaína. 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (PPGEHIS/UFT) ligado ao 
Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória). Pesquisa financiada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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educativos” (SOUZA, 2004, p.154). Na versão final da tese2 realizamos a 
análise do audiovisual educativo francês e brasileiro englobando as três 
grandes categorias ligadas à produção televisiva: educação, informação e 
entretenimento. Cada uma dessas categorias apresenta as suas subdivisões 
em gêneros e formatos que foram exploradas na análise dos principais 
programas veiculados pela La Cinquième e do Canal Futura. A análise também 
incorporou os conceitos de texto, co-texto e contexto destacados pelo 
historiador francês Jérôme Bourdon.  

O texto indicaria as características internas do produto, tais como 
montagem, a forma, o cenário. O co-texto, a relação de determinado 
programa com o restante da grade da emissora, o caráter repetitivo e 
intercambiável de grande parte dos programas, a concorrência entre as 
grades, o que faz com que os profissionais e os telespectadores combinem 
seus programas de acordo com seus interesses. E, por fim, o contexto, no 
qual o pesquisador deve centrar a sua atenção na recepção. Para o autor, há 
uma “benéfica inflação documental”, já que os programas televisivos estão 
cercados por textos escritos, por críticas, reações, comentários, cartas de 
leitores, entrevistas e lembranças de telespectadores, tornando possível ao 
historiador a “reconstituição do espaço social de recepção” (BOURDON, 2011, 
p.18-19).  

No presente texto nos deteremos nos programas ligados à categoria 
educação. A análise foi realizada a partir de dados coletados nos documentos 
internos das emissoras, em artigos da imprensa escrita e no visionamento 
do audiovisual. Consideramos, ainda, os dados bibliográficos sobre a história 
dos canais, de cada um dos gêneros e de sua inserção na grade de cada país. 

Podemos afirmar que a categoria educação recebeu atenção especial 
tanto da La Cinquième quanto do Canal Futura. E não poderia ser diferente, 
afinal tratava-se da principal característica das duas emissoras. Subdividimos 
os programas da categoria educação em dois tipos: os educativos 
instrucionais e os educativos não-instrucionais. Os do primeiro tipo são 
dedicados à veiculação de cursos, telecursos, aperfeiçoamentos, conteúdos 
que são veiculados de uma forma sistematizada, com sequência didática, 
com vistas a um aprendizado específico – escolar ou acadêmico, formal ou 
informal. Os educativos não-instrucionais são programas com temáticas 
ligadas à educação, com relação direta aos temas desenvolvidos em sala de 
aula e que funcionam como conteúdos complementares na ampliação dos 
horizontes do professor e dos alunos.  

                                         
2 Cf: OLIVEIRA, Wellington Amarante. Muito além do conhecimento: a TV educativa na França 
e no Brasil, a La Cinquième e o Canal Futura (1994-2002). Tese (Doutorado em História). 
Universidade Estadual Paulista: Assis, 2017. 
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Os programas educativos instrucionais 
 
Ao longo de toda sua trajetória a La Cinquième reservou uma faixa de 

horário dedicada aos estudantes de ensino médio e fundamental, 
denominada de Les écrans du savoir, (“Telas do Saber”, numa tradução livre), 
que aglutinava diversos programas coproduzidos pela emissora e pelo Centre 
National de Documentation Pédagogique (CNDP) além de outras produções. 
Com curta duração, em sua maioria com 13 minutos, ocupavam um lugar 
cativo na grade de programação da La Cinquième, sobretudo durante a parte 
manhã, mas, também, em alguns momentos, veiculado no período da tarde. 
A faixa de horário englobava majoritariamente programas educativos não-
instrucionais, porém também havia espaço para os programas educativos 
instrucionais, como era o caso dos programas de ensino de línguas 
estrangeiras.  

Considerando a multiplicidade dos programas voltados ao ensino de 
línguas estrangeiras e o fato deles terem permanecido na grade de 
programação ao longo de todo o período analisado, podemos afirmar que o 
aprendizado de um segundo ou terceiro idioma pelo telespectador era uma 
das preocupações constantes dos dirigentes da emissora. A multiplicidade 
da oferta de cursos línguas (alemão, espanhol, inglês e italiano) revela uma 
preocupação que pode estar ligada à integração europeia. Os programas de 
língua estrangeira ocuparam a grade da La Cinquième das mais diversas 
formas. Geralmente, eram veiculados no período da manhã, diariamente, 
inclusive nos finais de semana. Além de contar com reprises periódicas em 
outros períodos do dia, como no início ou no final da tarde. 

O principal programa de ensino de língua estrangeira veiculado pela 
La Cinquième era Victor. A emissora transmitia versões do programa 
destinadas ao aprendizado de espanhol, alemão e italiano. Produzido pela 
Victor Ebner, em formato de teleaula com duração 13 minutos, a atração traz 
diálogos dramatizados, revisões e pequenos exercícios. Victor, o personagem 
central, permanece num constante diálogo com um narrador em voz off. Os 
diálogos são marcados por um tom descontraído, com piadas e brincadeiras. 
Os telespectadores que quisessem complementar seus estudos poderiam 
adquirir os livros impressos do curso, com pedidos por telefone. 

A escolha do programa Victor para o ensino de línguas estrangeiras 
não agradou a todos:  

 
Há progressos para realizar no alemão? A La Cinquième não 
encontrou nada melhor do que relançar o programa linguístico 
Victor, uma série desatualizada que data de... 1986. Assim, o melhor 
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é acompanhar a programação legendada do canal franco-alemão 
ARTE.3 
 

As palavras da jornalista Sylvie Kerviel, em matéria para o Le Monde, 
são de total desaprovação pela escolha de Victor, programa, que em sua 
opinião, criado há quase uma década já estaria desatualizado. Mas o pior da 
crítica era a recomendação ao leitor interessado em aperfeiçoar a língua 
alemã, a de que melhor seria acompanhar a programação do ARTE, 
justamente a emissora que o presidente Jean-Marie Cavada reiterava sua 
oposição. Mas para além de Victor, a grade de programação da La Cinquième 
trazia outros programas voltados às línguas estrangeiras, entre eles: Cousin 
Willian, CS1 Frontière e Look Ahead, todos dedicados ao ensino da língua de 
Shakespeare em seus mais diversos níveis. 

Outra atração que poderia ser classificada como educativo 
instrucional era o Les amphis de La Cinquième. Tratava-se de uma iniciativa 
que tinha por objetivo a difusão de temas ligados à formação superior. Os 
programas contavam com a parceria de intelectuais e universidades. Porém, 
apesar da relevância dos conteúdos e dos participantes, Les amphis de La 
Cinquième ocupava um pequeno espaço na grade de programação e numa 
faixa de horário bastante restritiva, já que, geralmente, abria a programação 
da emissora, a partir das 5 ou 6 horas da manhã.4 O formato de teleaula do 
programa nos remete às formas tradicionais de usos educativos da televisão, 
na qual entre elas estava o brasileiro Telecurso. 

Telecurso que representava o principal destaque dentre os programas 
educativos instrucionais do Canal Futura. A essa época o projeto já possuía 
uma história quase independente dentro da Fundação Roberto Marinho. 
Tendo sido criado em 1978, em uma versão dedicada ao segundo grau e 
passando por aperfeiçoamentos até a fase mais atual, quando foi batizado 
de Telecurso 2000.5  

Com uma lógica e uma dinâmica próprias, voltado às pessoas que 
necessitavam não somente de informação, mas, também, de formação, o 
Telecurso 2000 era um dos carros-chefes da programação de educação do 

                                         
3 Le Monde, « L’école à télé », Paris, 16 de janeiro de 1995. 
4 Libération, “Signature de la convention sur « Les amphis de La Cinquième », Paris, 04 de 
abril de 1996. 
5 Para saber mais sobre a história dos Telecursos da Fundação Roberto Marinho Cf: OLIVEIRA, 
Wellington Amarante. Telecurso 2º Grau: paradigma no ensino pela TV e legitimação política 
da Rede Globo, 1977-1981. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual 
Paulista: Assis, 2011; MOREIRA, João Flávio de Castro. Os Telecursos da Rede Globo: a mídia 
televisiva no sistema de educação à distância (1978 – 1998). Dissertação (Mestrado em 
História). Universidade de Brasília, Brasília, 2006.  
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Canal Futura. Na grade de novembro de 1997, quando a emissora veiculava 
apenas 16 horas de programação, o Telecurso ocupava cerca de oito horários 
de 15 minutos de duração cada, ou seja, um total de 2 horas da programação, 
o equivalente a 12,5% do horário diário de exibição do Futura.6  

Esse número continuou significativo um ano após a inauguração da 
emissora, quando a programação já era veiculada 24 horas por dia. Durante 
os dias da semana do mês de novembro e dezembro de 1998, as versões do 
Telecurso estavam programadas para ocupar 11 horários de 15 minutos, 
totalizando 2 horas e 45 minutos de programas, o equivalente a pouco mais 
de 10% da grade de programação diária. As teleaulas eram exibidas 
diariamente a partir das 5h00 da manhã, em seguida às 9h00, no horário do 
almoço, entre 12h00 e 13h00 e no início da noite às 18h00. Nos finais de 
semana a veiculação do Telecurso ocupava espaço ainda maior na grade de 
programação. Aos sábados, por exemplo, o programa ocupava todo o 
período da manhã, entre as 7h00 e meio-dia, num total de 5 horas de 
exibição, ou seja, aproximadamente 20% da grade. Sendo as primeiras duas 
horas e meia dedicadas ao Intensivo de 1º Grau e as duas horas e meia 
restantes ao Intensivo de 2º Grau. O domingo era o dia de menor exibição do 
programa, ainda assim com duas horas seguidas de exibição, a partir das 
11h00 da manhã. Ao longo de uma semana o programa acumulava 1.245 
minutos de exibição, o equivalente a 20 horas e 45 minutos de veiculação, ou 
seja, 12,35% da grade de programação do Canal Futura.7  

Outro programa educativo instrucional veiculado pelo Canal Futura 
era o Via TV. Voltado ao ensino de História, Geografia e Literatura para os 
alunos do ensino médio, o programa era montado “com o auxílio luxuoso de 
novelas antigas e minisséries” e programas jornalísticos da Rede Globo.8 De 
acordo com Margarida Ramos: o programa era exibido diariamente “com a 
proposta de ensinar temas ligados às matérias básicas do currículo das 
escolas”; pautando assuntos como “desenvolvimento econômico, pobreza, 
Mercosul e modernização da agricultura”.9 Apresentado pela atriz Silvia 
Buarque de Holanda, “outra velha conhecida dos telespectadores”10, o 
programa contava com direção e roteiro de David França Mendes e a 
produção executiva de Marcello Dantas. 

O Via TV fez parte da grade inaugural do Canal Futura e como tal teve 
a sua proposta destacada na imprensa mesmo antes do início de sua 

                                         
6 Revista Futura, ano I, nº 1 nov./dez. 1997, p.16. 
7 Revista Futura, ano I, nº 6 nov./dez. 1998, p.27. 
8 O Globo, “Apostando juntos no Futura da NET”, 20 de setembro de 1997. 
9 Revista da Indústria, “O caminho do conhecimento”, 08 de setembro de 1997. 
10 O Globo, “Apostando juntos no Futura da NET”, 20 de setembro de 1997. 
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exibição. A jornalista Patrícia Kogut, em matéria do jornal O Globo, destacou 
que o programa pretendia ensinar de “uma forma divertida”, o que seria 
assegurado pela intenção do diretor, que não queria uma atração “sisuda”. 
Ainda de acordo com a jornalista: “para garantir sua leveza”, o programa teria 
“um visual cheio de interferências de desenho animado e efeitos gráficos”.11 

Mas apesar de se pretender um programa que “ensina de forma 
divertida” e que não fosse “sisudo”, a condução de Silvia Buarque, tratando 
os assuntos com seriedade, não parecia ceder muitos espaços ao 
entretenimento, o que não quer dizer que o programa não cumpria seu 
objetivo, nas palavras da própria apresentadora: 

 
Acho importante que exista esse canal como um complemento para 
a educação. Realmente os programas têm qualidade e não são 
chatos. E a linguagem é simples. Acho que o ‘Via TV’ pode ser útil 
para um vestibulando. A informação está toda lá, resumidinha num 
texto sem qualquer floreio.12  

 
Como se pode observar há uma diferença entre “ensinar de forma 

divertida”, como destacava O Globo e um “texto sem qualquer floreio”, como 
afirmou a atriz. Responsável pela concepção e formato do programa, ao lado 
de Mônica Dias Pinto, Jacqueline Cantore destaca o desempenho de Silvia 
Buarque nos estúdios, ao comentar sobre o programa: “A Silvia me 
impressionou. Ela tem a preocupação de passar a informação precisa. 
Durante as gravações a gente sente o seu excelente preparo”.13  

O desempenho de Silvia Buarque pode ser observado no episódio de 
número 8 do Via TV que tinha como tema: “História – A cultura e política no 
Estado Novo”. A atriz era a responsável pela apresentação do conteúdo, 
incluindo as narrações em off. No episódio em questão, Silvia Buarque 
adotou um tom sério durante todo o programa, sem brincadeiras 
desnecessárias ou piadas, ou seja, como ela mesma havia anteriormente 
afirmado: “sem floreios”.  

No que se refere aos conteúdos apresentados, os pontos eram 
aprofundados com o auxílio da exibição de imagens de arquivo do Globo 
Repórter de 1984 e 1989, o primeiro trecho sobre Graciliano Ramos e o 
segundo sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo 
Vargas, o DIP. Houve também um amplo destaque para a figura de Carmen 
Miranda. 

                                         
11 O Globo, “Antigos arquivos servem à TV Futura”, 31 de agosto de 1997. 
12 O Globo, “Apostando juntos no Futura da NET”, 20 de setembro de 1997. 
13 O Globo, “Apostando juntos no Futura da NET”, 20 de setembro de 1997. 
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Na parte final, Silvia Buarque faz um resumo dos temas que foram 
tratados no programa. Em seguida, no vídeo, vê-se a exibição de um 
glossário, com a definição do termo “populismo” e na sequência as 
indicações de leitura, ambas narradas pela apresentadora: “Populismo: 
política de manipulação das classes sociais de menor poder aquisitivo, de 
caráter nacionalista e anti-imperialista”. Já os livros sugeridos foram: a 
Dialética da colonização, de Alfredo Bosi, e O povo brasileiro, de Darcy Ribeiro. 

Em novembro de 1998, o Via TV era exibido diariamente em três 
horários: às 13h00, às 19h45 e à 0h40, num total de 55 minutos, ocupando 
diariamente 3,8% da grade de programação. Aos finais de semana o 
programa era retransmitido em outros dois horários: no sábado à 01h00 e 
no domingo 1h35.14 

 
Programas educativos não-instrucionais 
 
Na La Cinquième, os programas educativos não-instrucionais do Les 

écrans du savoir possuíam uma ampla variedade temática que buscavam 
estar em consonância com os conteúdos do currículo escolar. Nathalie 
Darrigrand, responsável pela faixa de horário matutina, em entrevista à 
revista Médiasphère comenta sobre o sucesso do projeto: “Em termos de 
imagem, ganhamos nossa aposta [...] Les écrans du savoir foram muito bem 
acolhidos pelos professores, que não hesitam em utilizá-lo, às vezes até 
mesmo ao vivo, em suas aulas”. Darrigrand ainda comenta sobre o formato 
escolhido: 

 
Nós percebemos que 13 minutos é um bom formato para a 
televisão. Ele é particularmente adaptável ao formato do Les écrans 
du savoir que consiste em levar ao ar os temas que a televisão não 
aborda ou tem pouco costume, como a filosofia, a ciência, a 
literatura, a história dos objetos ou ainda a educação sexual [...] 
Evidentemente, que se tivéssemos um pouco mais de dinheiro 
poderíamos fazer coisas ainda mais “sexy” [...] fazer um esforço de 
imaginação para despertar a curiosidade dos telespectadores. 
Despertar o interesse é o verdadeiro objetivo do Les écrans du 
savoir. 
 

Entre os inúmeros programas educativos não-instrucionais veiculados 
no horário Les écrans du savoir, analisaremos mais detidamente: Cogito, 
Galilée, L’œuf de Colomb e Net plus ultra, por representarem bem a 
multiplicidade de formatos e temáticas exploradas na faixa de horário. 

                                         
14 Revista Futura, ano I, nº 6 nov./dez. 1998, p.27. 
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Cogito era o programa da La Cinquième dedicado ao estudo dos 
grandes pensadores da filosofia. Para cada autor dois episódios, o primeiro 
dedicado a apresentação geral da vida e obra e o segundo uma entrevista 
com um especialista sobre o tema. Com direção de Philippe Fréling e 
apresentação da jornalista Paula Jacques, o programa semanal possuía 
duração de 13 minutos. 

O público-alvo eram os estudantes do ensino médio – já que todos os 
filósofos abordados faziam parte de conteúdo programático do 
baccalauréat15 – e os universitários, mas também um público mais amplo, 
que se manifestava pelas “cartas recebidas após os programas”16 

A recepção positiva do programa surpreendeu até mesmo os agentes 
diretamente envolvidos na produção, o diretor Philippe Fréling, afirmou ao 
jornal Le Monde, em meio a sorrisos: ”Eu pensava que não seríamos assistidos 
nem nos conventos”. Tal ceticismo explica-se pela quase inexistência de 
programas sobre Filosofia na televisão francesa, área “menos midiática do 
que a História”. O sucesso de Cogito ocorreu em paralelo a outro sucesso, o 
livro best-seller O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, essa combinação abriu 
um novo filão na programação da televisão francesa e outras emissoras 
passaram a apostar na temática. No Canal Plus, por exemplo, foi criado o 
programa Pas si vite (Não tão rápido), no qual Michel Field conduzia “os 
telespectadores do sábado à noite, durante cinco minutos, pelos caminhos 
da reflexão”.17 

A boa recepção de Cogito entre o público o qualificou para ser um dos 
primeiros produtos comercializados em VHS pela La Cinquième. Em parceria 
com a editora Hatier foram lançadas duas fitas, pelo valor de 149 francos. 
Cada VHS era acompanhado de um livreto compreendendo um comentário, 
um extrato de um texto original e referências bibliográficas para cada 
filósofo. O primeiro volume abordava Platão, São Thomas de Aquino, 
Descartes, Pascal, Spinoza e Rousseau enquanto o segundo trazia os 
programas de Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud e Sartre.18 

Com 26 minutos de duração e exibido quatro dias por semana, a partir 
das 9h40, Galilée era destinado aos estudantes de 11 a 15 anos e tinha como 

                                         
15 Criado em 1808, o diploma de baccalauréat cumpre duas funções no sistema de ensino 
francês, a primeira é a de conclusão da educação básica e a segunda a de acesso ao ensino 
superior. Guardadas às devidas especificidades, pode-se dizer que o bac, como também é 
chamado, é o equivalente do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Brasil. Cf.: 
http://www.education.gouv.fr/cid143/le-baccalaureat-premier-grade-universitaire.html 
Acesso realizado em 29 de abril de 2017. 
16 Le Monde, “Invitation à la philosophie”, Paris, 18 de março de 1996. 
17 Le Monde, “Invitation à la philosophie”, Paris, 18 de março de 1996. 
18 Le Monde, “Invitation à la philosophie”, Paris, 18 de março de 1996. 
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marca principal a linguagem coloquial de seus apresentadores, Cécile 
Mornat e Stéphane Lavignotte. Os dois jovens que apresentavam a atração, 
em dias alternados, se utilizavam de um tom descontraído para criar um 
clima de proximidade com os estudantes. No cenário, a cor laranja 
predominava e a multiplicidade de câmeras colaborava para um ritmo 
dinâmico. Os comentários eram acompanhados de um fundo musical 
eletrônico. O programa era composto por duas ou três reportagens 
consagradas a alguns dos temas escolares, de acordo com o dia da semana: 
ciência e tecnologia, às segundas-feiras; educação e cidadania, às terças-
feiras; universo profissional, às quintas-feiras; geografia e meio-ambiente, às 
sextas-feiras. O programa ficou no ar entre 15 de setembro de 1997 e 14 de 
junho de 1999. 

“Jules Verne imaginou a televisão, os cientistas a inventaram. L’œufs de 
Colomb narra a pequena história do início modesto de uma revolução 
técnica”.19 Assim era anunciado, no guia de programação da La Cinquième, o 
episódio de L’œufs de Colomb dedicado à televisão.  

A proposta geral do programa era contar a história de objetos 
cotidianos, mas que desempenhavam um papel fundamental na sociedade. 
Sob a direção de Philippe Briday e apresentação de Adrien Lacassaigne, o 
programa, em 13 minutos, abordava histórias como a do relógio, da cama, 
dos óculos, do carro, e de tantas outras invenções, numa perspectiva de seu 
desenvolvimento tecnológico e impacto social. Usando e abusando de 
imagens de arquivos, quadro de caracteres, esquemas explicativos e de uma 
edição bem particular que buscava trazer dinâmica para a narrativa do 
apresentador L’oeuf de Colomb buscava ser um programa didático, mas 
queria que isso fosse sinônimo de chato ou entediante. O programa 
permaneceu no ar até 1997 acumulando mais de 80 episódios inéditos.  

Da história da tecnologia para as novidades tecnológicas. Net plus ultra 
era o programa da La Cinquième dedicado as atualidades do mundo 
multimídia. Composto por reportagens e breves comentários de seu 
apresentador Grégoire Boutet (ao longo da primeira temporada de junho de 
1996 a março de 1997), substituído por Marie Montuir a partir de 05 de 
março de 1997. 

Produzido pela Gédéon, o programa demorou a conquistar seu espaço 
na grade de programação da La Cinquième. Em matéria publicada pelo Le 
Monde, Nathalie Darrigrand editora da área de educação comenta que: 
“levou tempo para convencer a direção que o cyber merecia uma faixa 
semanal de 26 minutos”. Ainda de acordo com o jornal, o “orçamento é de 

                                         
19 Les magazines des programmes, “Histoires de télévision », 04 de fevereiro de 1995. p.18 
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180 mil francos por episódio: nada de extravagante, mas adequado para 
propor a cada semana reportagens externas, algumas delas no exterior”. De 
início o programa também sofreu para “encontrar repórteres, familiarizados 
ao mesmo tempo com a linguagem televisiva e confortáveis com o 
ciberespaço”. O editor-chefe, Jérôme Tournier admitia a existência de 
contratados de todos os tipos no programa: “Nós empregamos pessoas 
vindas da imprensa escrita que aprenderam a fazer televisão, e profissionais 
da imagem que descobriram a Internet por eles mesmos e queriam usar suas 
câmeras para mostrar aos outros”. Consolidado, após duas temporadas, o 
programa não possuía similares internamente, de acordo com Natalhie 
Darrigrand: “Net plus ultra supre às nossas necessidades”.20 

Mas não foi apenas a La Cinquième que apostou alto no educativo não-
instrucional, o Canal Futura também incorporou em sua programação uma 
multiplicidade de programas do mesmo tipo. Assim como na La Cinquième 
tais programas apesar de estarem e buscarem um diálogo constante com os 
estudantes e com os professores, em seu formato, não carregavam uma 
obrigação instrucional, o que ampliava a sua audiência a outros públicos. 
Entre os principais programas educativos não-instrucionais veiculados pela 
emissora carioca destacamos: Alô, Vídeo Escola, Aventuras no Arquivo C, Futura 
Ecologia, Globo Ciência, Globo Ecologia, Nota 10.  

O Alô, Vídeo Escola era o resultado prático da junção entre o núcleo de 
teledramaturgia e “uma coleção de 470” vídeos educativos – em formatos 
diversos, como ficção, animação, documentário, reportagem – que já atendia 
“cerca de 20 mil escolas” pelo projeto Vídeo Escola (1989) da Fundação 
Roberto Marinho.21 O ator Pedro Paulo Rangel era uma das atrações, ao lado 
da atriz Stela Freitas, que interpretava uma telefonista que atendia crianças 
e jovens que buscavam aprender mais com ajuda dos vídeos (FINGUERUT & 
SUKMAN, 2008, p.176).  

 Outra parte considerável dos programas educativos não-
instrucionais exibidos no Canal Futura derivava diretamente das produções 
da Rede Globo. É caso de atrações como Globo Ciência e Globo Ecologia. 
Exibidos de forma inédita nas primeiras horas das manhãs de sábado da 
Rede Globo eram reprisados no Canal Futura. Além disso, os arquivos dos 
dois programas serviram para a criação de duas atrações próprias. Aventuras 
no Arquivo C e Futura Ecologia. “Apresentado por Jaime Leibovitch, Leandra 
Leal, Patrick de Oliveira e Georgiana Góes”, Aventuras no Arquivo C “destaca a 
aplicação prática do conhecimento e estimula o telespectador a se aventurar 
pelo mundo da ciência e da tecnologia” (FINGUERUT & SUKMAN, 2008, p.178). 

                                         
20 Le Monde, « Net plus ultra: marier spectacle et pédagogie », Paris, 16 de março de 1998. 
21 Revista Futura, nov./dez. 1997, p.22. 
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Já o Futura Ecologia, com apresentação de Danton Melo, “mostra iniciativas 
de preservação do meio ambiente. O telespectador aprende sobre os danos 
do desperdício de lixo, água e energia, conhece iniciativas de 
desenvolvimento sustentável e lugares que são verdadeiros santuários 
ecológicos” (FINGUERUT & SUKMAN, 2008, p.190). 

Esse reaproveitamento da programação educativa da Rede Globo pelo 
Futura foi uma das tônicas da trajetória da emissora carioca e revela as 
relações de dependência e proximidade entre as emissoras. Mas nem 
apenas de reprises e reaproveitamentos vivia o Canal Futura. 

A partir de seu segundo aniversário, com o intuito de estreitar a sua 
relação com alunos e professores da educação básica, o Canal Futura 
estreou, no ano de 1999, o programa Futura na sala de aula. Ao todo foram 
75 episódios com o objetivo de “facilitar o uso da programação do Futura 
como ferramenta para a relação de ensino e aprendizagem”. O programa era 
apresentado por Bruno Garcia e Malu Galli, que ao longo de 1 hora 20 
minutos comentavam as atividades sugeridas, e as exemplificavam, a partir 
dos trechos mais diversos da programação do Futura. Para cada bloco do 
programa “um segmento do ensino: educação infantil, ensinos fundamental 
e médio” (FINGUERUT & SUKMAN, 2008, p.190). 

 
Considerações Finais 
 
Ao compararmos as grades de programação da La Cinquième e do 

Canal Futura dedicada à educação é possível traçarmos um quadro 
interessante de similaridades e diferenças. No âmbito das similaridades é 
possível perceber as formas tradicionais do uso da televisão para a 
educação, ligadas sobretudo ao gênero educativo instrucional, muito 
exploradas nos cursos de língua estrangeira e no Les amphis de La Cinquième, 
no caso da emissora francesa, e nos Telecursos e no Via TV, no caso da 
emissora brasileira.  

Mas há também diferenças consideráveis, sobretudo no que se refere 
às ênfases escolhidas, que dialogam muito com a necessidade educacional 
de cada um dos países. Essas diferenças se acentuam, sobretudo, quando 
verificamos, por um lado, a total ausência de cursos de língua estrangeira no 
Canal Futura (à exceção das teleulas regulares de inglês do Telecurso) e de 
outro, a inexistência de cursos supletivos na La Cinquième. Tem-se aqui um 
exemplo de como a programação das emissoras articulava-se com os 
problemas específicos de cada um dos países. Na França, a preocupação com 
a inserção na comunidade europeia, fazia com que a La Cinquième buscasse 
fornecer aos seus telespectadores uma gama variada de cursos de língua 
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estrangeira. Preocupação inexistente no Canal Futura, ao menos em termos 
de programação veiculada. Em outras palavras, a aprendizagem de línguas 
estrangeiras não seria objeto de preocupação da emissora carioca, que 
demonstra, por meio de seus programas, estar muito mais preocupada com 
as questões ligadas à educação básica e profissional via Telecursos.  

 Diferenças que se aprofundam também na ausência de programas 
ligados às temáticas universitárias, no formato de Les Amphis de La Cinquième. 
Ainda que tal programa ocupasse um horário marginal na grade de 
programação, a sua existência demonstrava uma tentativa de articulação 
entre a emissora e o campo intelectual para a difusão do conhecimento 
acadêmico. Participação que existe no Futura, mas de uma forma mais 
coadjuvante, na figura de especialistas, em quadros e reportagens, para 
explicar determinados assuntos. 

Pela variedade de gêneros, formatos e temáticas, não há dúvida de 
que a faixa de horário Les écrans du savoir constituiu-se como o principal 
espaço dos programas educativos não-instrucionais na grade da La 
Cinquième. A maioria de seus programas, à exceção dos programas de 
línguas estrangeiras, apesar de estarem diretamente ligados à temática 
educativa e ao ensino básico, escapavam do formato tradicional da teleaula 
e foram produções pensadas exclusivamente para a nova realidade do 
telespectador. Já no Canal Futura, há limites para essa renovação, sobretudo 
pelo espaço representativo ocupado pelos Telecursos e por programas já 
consagrados na Rede Globo, como o Globo Ciência e o Globo Ecologia. O 
esforço do canal ficou restrito a utilizar parte desse conteúdo como matéria-
prima de uma nova proposta no caso da Aventuras do Arquivo C e Futura 
Ecologia.  

Tanto na La Cinquième quanto no Canal Futura nota-se uma 
preocupação em dialogar com os aos professores. Na emissora francesa, 
podemos citar como exemplo a relação de cooperação com o CNDP na 
produção de inúmeros programas. No Canal Futura, a existência do Futura 
na Sala de Aula, seria uma dessas pontes entre a emissora e educação básica.  

Em suma, buscou-se ao longo desse texto explorar alguns aspectos 
ligados à programação das emissoras educativas La Cinquième e Canal 
Futura. Aspectos que longe de encerrarem à discussão sobre a temática, 
buscam trazer à luz características e variações da produção televisiva na 
França e no Brasil na última década do século XX. 
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