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RESUMO 

 

 

Este estudo investigou a metodologia de leituras de imagens que norteia as práticas de ensino 
numa escola da Rede de Ensino Estadual no município de Navegantes, para mostrar a 
importância de educar o olhar para a leitura de imagens do corpo feminino, numa tentativa de 
analisar a metodologia de leitura de imagens, que norteia as práticas no ensino da Arte, na 
escola e o que estas imagens nos ensinam com os saberes sobre o corpo. Para tanto, se 
contextualizou como ocorre a construção do corpo humano representado pelos artistas de 
diversos períodos, tendo como foco o cotidiano escolar. Como referencial teórico, utilizou-se 
o campo do multiculturalismo e da perspectiva da interculturalidade, no sentido de repensar e 
reconstruir a prática pedagógica. Autores (as) como Stuart Hall, Michel Foucault, Kathryn 
Woodward, Guacira Lopes Louro, Tomaz Tadeu da Silva, Gilberto F. da Silva, Maria Tereza 
Esteban, Jean Semprini, entre outros (a)s constituíram importantes contribuições na análise 
desta investigação. Tem como temática principal a Arte e a Educação e intenciona uma 
metodologia de ensino a ser implantada, que possibilite o entendimento e o respeito às 
diferenças, evitando assim, uma pasteurização homogeneizante na escola. O estudo se dividiu 
em dois momentos: no primeiro, apresenta-se informações sobre o perfil das professoras e dos 
alunos (as) e o contexto escolar, no segundo, a aplicação de uma metodologia de leitura de 
imagens, adotando como referencial o método do professor Feldman. Desta forma, pretende-
se contribuir, teórica e metodologicamente, para os estudos na área. Possibilita-se um outro 
olhar, problematizando, elaborando, comunicando, avaliando, construindo relações entre 
teoria e prática. Este estudo mostrou que, embora as professoras que participaram desta 
pesquisa consideram importante o uso de imagens na sala de aula, com situações do cotidiano 
escolar, carecem articular as imagens e carecem problematizar discussões dentro de um 
contexto político, econômico e social. A leitura de imagens nas salas observadas apenas 
sintetizam um relato da vida e obra do artista na história da arte, sugere-se, desta forma, a 
necessidade de pensar o currículo no espaço/tempo, buscando desafiar preconceitos, superar 
dogmatismo e radicalismos fechados ao diálogo. Busca-se um currículo que valorize a 
diversidade mediante uma pedagogia cultural que nos conduza a novas concepções, novas 
leituras e novas poéticas. Um currículo que possa investir em novas representações e 
territórios identitários sob o enfoque intercultural.  
 
 

 

 

 

Palavras-chave: Leitura de Imagens; Ensino da Arte; Formação Docente. 
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ABSTRACT 

 

This study it investigated the methodology of readings of images that guides the practical 
ones of education in the Net of State Education in the city of Navigators, to show the 
importance to educate the look for the reading of images of the feminine body, in an attempt 
to identify what these images in teach them with knowing them on the body. For in such a 
way, if it contextualized as the construction of the human body represented by the artists of 
diverse periods occurs, I try as focus the daily pertaining to school. As referential theoretician, 
the field of the multiculturalism and the perspective of the intercultural Dade was used, in the 
direction to rethink and to reconstruct practical the pedagogical one. Authors as Stuart Hall, 
Michel Foucault, Kathryn Woodward, Guacira Lopes Louro, Tomaz Tadeu of Silva, Gilbert 
F. of Silva, Maria Tereza Esteban, Jean Semprini, had among others constituted important 
contributions in the analysis of this inquiry. He has as thematic main the Art and the 
Education and intentional an education methodology to be implanted, that he makes possible 
the agreement and the respect to the differences, thus preventing, a homogeneizant 
pasteurization in the school. This research, of qualitative nature, involved in the collection of 
data the use of half-structuralized interviews, daily of field, comment and analysis of 
documents. The study if it divided at two moments: in the first one, one presents information 
on the profile of the teachers and the pupils and the pertaining to school context, in as, the 
application of a methodology of reading of images, adopting as referential the method of the 
professor Feldman. In such a way, it is intended to contribute, theoretician and 
methodologicalment, for the studies in the area. One another look is made possible, 
problematization, elaborating, communicating, evaluating, constructing relations between 
practical theory and. This study it showed that, even so the teachers who had participated of 
this research consider important the use of images in the classroom, with situations of the 
daily pertaining to school, do not present joint of the images and quarrels of a context do not 
problematical inside politician, economic and social. The reading of images in the observed 
rooms, synthecizes in a story of the life and workmanship of the artist, giving approach for the 
history of the art.  
 
 
 
 
 
Key Words: Reading of Images; Education of the Art; Teaching formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A leitura de imagens no ensino da Arte1, apenas nos últimos anos, vem sendo estudada                      

e pesquisada no Brasil. A partir dos anos 80, do século XX, conforme a literatura pesquisada, 

o ensino da Arte começa a ser repensado e revisado. A mudança da nomenclatura de 

Educação Artística para Arte oportunizou o movimento da Arte-Educação retomar as 

discussões curriculares e pedagógicas. Nesta perspectiva, o movimento teve como finalidade 

conscientizar e organizar os professores para a mobilização e discussão sobre a valorização e 

aprimoramento do docente. Ao mesmo tempo, reconheceu o seu isolamento dentro da escola 

e sua competência na área. Os movimentos multiplicaram-se no país por meio de eventos 

promovidos por universidades, associações de arte - educadores, entidades públicas e 

particulares, com o intuito de rever a ação educativa em Arte. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federativa do Brasil, inicia-se a 

discussão sobre a nova L.D.B. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – n.º.394/96) que foi 

sancionada em 29/12/1996, depois de oito anos de debates passa a ser chamada de lei Darcy 

Ribeiro, em homenagem ao grande educador. Neste documento, o ensino da Arte passou a se 

constituir em componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (art. 26&2º). 

Estabelecidas novas concepções e metodologias para a aprendizagem da Arte, as 

escolas passam a ter como premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da 

obra de arte e sua contextualização histórica. Por intermédio das lutas para solucionar a 

problemática da valorização, como área de conhecimento, tem-se algum avanço, porém com 

relação aos conteúdos, observam-se alguns equívocos. Isso quer dizer que os poucos livros 

ganharam uma releitura em suas capas, entretanto seu conteúdo permanece tecnicista. 

Nessas lutas, muitos espaços foram conquistados, porém muitas lacunas ainda 

necessitam ser superadas e pesquisadas. Uma dessas lacunas é a discussão dos limites e 

possibilidades da implementação do paradigma da metodologia triangular na escola, 

particularmente no que tange à apreciação da leitura de imagens na visão multicultural. 

Ressalta-se que a arte tem um papel fundamental neste olhar multicultural, pois ela aborda 

subjetividades e singularidades, bem como desconstrói posturas cristalizadas de ver e sentir o 

                                                 
1 Nesta dissertação segue-se  as convenções da língua portuguesa, a palavra Arte será sempre escrita com letra 
inicial maiúscula quando usada para nomear um campo de saber, uma disciplina. Porém quando citada por 
autores (as) manterei a grafia utilizada por eles (as).   
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mundo. Uma educação multicultural crítica e criativa demanda, portanto, mudanças radicais 

nas estruturas escolares e nos professores (as). Faz-se necessário, neste sentido, rever os 

saberes socialmente valorizados e historicamente construídos. 

Pensar um ensino da Arte multicultural-crítico é propor, também, a organização do 

currículo escolar, discutindo as imagens do corpo feminino na arte e refletindo sobre a 

história da arte. Nossa concepção de história da arte não é linear, mesmo assim, pretende-se 

contextualizar a obra de arte no tempo e explorar suas circunstâncias. Em lugar de estar 

preocupada em mostrar a então chamada evolução das formas artísticas através dos tempos, a 

intenção é explicitar que a arte não está isolada de nosso cotidiano, de nossa história pessoal.   

Neste sentido as contribuições de Hernández (2000, p.12-13), são fundamentais no que 

diz respeito às formas de abordar as imagens, que podem ser trabalhadas plenamente dentro 

de uma proposta multicultural crítica, porque manifestam um profundo mergulho no contexto 

social. Estes três exemplos a seguir podem elucidar esta proximidade: 

1) Explorar como as imagens representam temas e idéias vinculados a situações de 

diferença e poder (racismo, desigualdades sociais, de gênero). 

2) Construir relatos visuais (utilizando diferentes suportes) relacionados com a própria 

identidade e com problemáticas sociais e culturais que ajudem a construir posicionamentos 

críticos nos estudantes. 

3) Explorar e distinguir o papel das diferenças culturais e sociais ao construir maneiras 

de ver e de elaborar interpretações sobre as imagens. 

Enfim, a leitura de imagens propicia o desenvolvimento da habilidade de ver, 

interpretar e analisar as qualidades das obras, compreendendo seus elementos e suas relações 

com valores, idéias e comportamentos.  

A prática de leitura de imagens, no sentido de planejar o ensino da Arte e transformar 

as imagens do corpo feminino em material, possibilitará uma forma interessante de trabalhar a 

Arte em sala de aula e, portanto, facilitará a aprendizagem e a compreensão de conceitos 

artísticos a partir dos argumentos das imagens, como processo de significação que leva a 

ultrapassar a mera apreensão do objeto.  

A intenção não é usar este material a fim de incentivar os alunos a prestarem atenção 

nas aulas, para em seguida expor os conteúdos explícitos nas imagens; mas sim, explorar o 

argumento das imagens de forma ampla, discutindo desde o contexto no qual se apóia, para 

localizar a problemática e passar pela análise das questões artísticas envolvidas. Neste 

sentido, operar com os conteúdos, signos e representações, têm como finalidade chegar à 
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formação de uma opinião crítica sobre o argumento no processo de construção dos conceitos 

artísticos, fazendo relação com o cotidiano do aluno.   

É neste contexto que nasce a problemática deste estudo e, também, a partir de minhas2 

inquietações ao longo da trajetória como professora de Arte, o que tem me mostrado a 

fragilidade da disciplina no cenário escolar, assim me levado a refletir que, por muito tempo, 

o ensino da Arte na escola é visto, apenas, como meio utilizado para distrair os alunos/as ou 

como objeto decorativo.  Muitos professores (as) acreditam nesses objetivos, visto que estes 

são frutos do processo histórico da Arte na escola. Minha trajetória profissional também tem 

mostrado que a maioria dos alunos (as) e professores encontram dificuldades para 

compreender a articulação do saber artístico com a construção de uma proposta de ensino da 

Arte voltada à formação do cidadão emancipado. Isso significa reconhecer a arte como 

produto do trabalho do homem e o conhecimento artístico-estético como expressão de uma 

generalidade humana, em que a singularidade da forma e do conteúdo não tem fim em si 

mesma, mas remetem o leitor à totalidade social da qual faz parte.   

Este estudo torna-se relevante, pois pode vir a sinalizar outras possibilidades já 

observadas a partir das experiências de vários anos em sala de aula, com base na minha 

trajetória de vida. Experiências que contribuem para argumentos e possibilidades de mostrar 

que o ensino da Arte se fundamenta na teoria e faz da imagem instrumento de 

ensino/aprendizagem; possibilita um diálogo entre a prática e a reflexão teórica, 

desenvolvendo o senso crítico; ajuda a contextualizar temas como: cidadania, cultura, 

cotidiano, gênero, identidade, de uma forma lúdica, constituindo-se, assim, uma parceria com 

as professoras e com a unidade escolar, foco da pesquisa.  

Tudo isso possibilitará a construção da identidade individual e coletiva, perspectiva 

que deve ser um dos principais norteadores do trabalho com o ensino da Arte. Dessa forma, 

constrói-se uma outra maneira de ver a Arte, as imagens, o mundo e a si mesmo. O trabalho 

que deve ser feito em direção às imagens busca a reelaboração e a conscientização. Assim, 

parte-se daquilo que os alunos (as) trazem para sala de aula, pois sabe-se  que o aluno(a) 

chega à escola com uma identidade que há tempo vem se formando. Nessa perspectiva, 

Hernández (2000, p.141), ao falar do aluno/a, afirma que [...] “eles têm acesso à escola com 

uma identidade, uma biografia em construção, baseada em suas experiências de gênero, etnia 

e classe social e com uma série de noções sobre a autoridade e o saber.”. 

                                                 
2 Por indicação da revisora, ressalto que optei por usar o verbo no impessoal, mas em alguns momentos fica na 
primeira pessoa do singular, pois assim se faz necessário no contexto da pesquisa apresentada. 
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Assim, direcionado o olhar para as práticas pedagógicas das professoras (es) de Artes, 

questiona-se sobre: como o ensino da Arte com leitura de imagens pode contribuir para o 

processo de construção do conhecimento na Escola Básica “Professora Júlia Miranda de 

Souza” no município de Navegantes? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a metodologia de leitura de imagens, que 

norteia as práticas no ensino da Arte, na escola da Rede do Ensino Estadual de Navegantes, 

no sentido de mostrar a importância de educar o olhar para a leitura de imagens. Desta forma, 

pretende-se contribuir teórica e metodologicamente para o estudo na área. Para tanto, optou-se 

pela abordagem qualitativa, considerando como sujeitos participantes as professoras, os 

alunos e alunas da Escola Básica Profª. Júlia Miranda de Souza. (E.E.B.P.J.M. S.) 

Especificamente, o trabalho procurou: 

• Identificar quais teorias fundamentam as atividades de leitura de imagens, na 
Escola de Educação Básica Prof.ª Julia Miranda de Souza. 

• Analisar os critérios de processo, organização e seleção de imagens mediadas 
em sala de aula. 

• Analisar a importância da construção e da (re) significação dos conhecimentos 
nos alunos a partir das imagens. 

• Aplicar uma fundamentação teórica – metodológica de leitura de imagens no 
ensino da Arte para implementar na escola. 

 
Com base nestes questionamentos, a pesquisa apresenta a divisão em quatro capítulos, 

seguindo as opções teórico-metodológicas do desenvolvimento da pesquisa. No primeiro 

capítulo apresenta-se minha trajetória educativa e sinaliza-se a escolha e o interesse por esta 

pesquisa. Em seguida, faz-se uma contextualização da pesquisa e apresenta-se a  característica 

da escola onde aconteceu a  pesquisa. Na revisão de literatura sobre o estudo apresenta-se o 

tema  no sentido de mostrar os avanços e as lacunas das pesquisas no ensino da Arte. 

No segundo capítulo, apresenta-se o tipo de abordagem  e metodologia utilizados nesta 

pesquisa. Indica-se os procedimentos para a escolha dos sujeitos pesquisados, como ocorreu a 

escolha destes e quais os critérios utilizados para a seleção dos mesmos e os procedimentos da 

coleta e análise de dados. A pesquisa utiliza-se de dois momentos distintos: a linguagem oral 

(entrevistas) para aquisição de informações fundamentais para o desenvolvimento da mesma e 

no segundo momento a aplicação da metodologia3, busca-se articular aspectos teóricos com o 

conhecimento das professoras. A abordagem selecionada para o estudo caracterizou-se pelo 

enfoque qualitativo, no qual visa focalizar o cotidiano escolar.    

                                                 
3 A metodologia de leitura de imagens  aplicada nesta pesquisa  será apresentada no quarto capitulo do item 4.5 – 
Imagens selecionadas do corpo feminino, e no item  4.7  - Aplicação da metodologia,  apresenta-se o plano das 
atividades propostas como intervenção.     
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No terceiro capítulo, aborda-se a fundamentação teórica do multiculturalismo à 

interculturalidade, articulada com as falas das professoras pelas categorias que emergiram em 

campo, no sentido de aprofundar sobre as concepções do ensino da Arte. Neste estudo busca-

se atribuir nas práticas pedagógicas a leituras de imagens do corpo feminino.  

No quarto capítulo, apresenta-se as cenas do cotidiano das sétimas séries e as 

considerações destes cenários, as imagens selecionadas do corpo feminino. A metodologia 

baseia-se na Proposta Triangular4 (fazer, leitura, história da arte), a descrição das atividades 

desenvolvidas, articulada com as falas dos alunos (as) e as das professoras. Para a leitura, foi 

adotado os estudos do Professor Feldman5. Em seguida aplica-se a metodologia de leitura de 

imagens apoiada nas teorias de Feldman como intervenção no cotidiano escolar. E por último 

as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Proposta Triangular, desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos, na década de sessenta e posteriormente, 
desenvolvida pela Getty Center for Educational in Arts a qual visa desenvolver a capacidade de crítica da obra 
de Arte.Surge no Brasil a partir do Ensino da Arte no MASP/USP a partir de 1986, trazida pela precursora Ana 
mãe Barbosa,  Pós – Doutoranda na Columbia University, CUNYC nos Estados Unidos, atual presidente da 
ANPAP e coordenadora do núcleo de Cultura e Extensão em Promoção da Arte na Educação da Universidade de 
São Paulo.     
5 Edmund Burke Feldman, professor da Universidade de Geórgia – U.S.A.  em seu livro, Becoming Human 
Thorugt Art: 1970. O autor dedica uma parte deste livro discutindo a metodologia de como se procede a leitura 
de imagens para ajudar professores (as) e alunos (as)   a crescerem como apreciadores de Arte. Para se ter uma 
identificação e consequentemente uma compreensão da obra de Arte, ele opina que a pessoa deve exercitar sua 
atenção de quatro operações essenciais: descrição, análise, interpretação e julgamento.  Ver Barbosa, Ana Mae 
T. – A imagem no ensino da Arte. São Paulo. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. p.43 -44.  
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CAPÍTULO I 

 

                                                                              
1  MEMÓRIAS DE UMA TRAJETÓRIA 

 

O interesse pela temática do presente estudo, ensino de Arte e leitura de imagens, é 

resultado de minha trajetória profissional na área da Educação no Ensino da Arte. Em 1984, 

iniciei minha carreira como docente da Educação Fundamental e Médio na Rede Pública 

Estadual, na qual atuo até hoje. 

Meu caminho com a Arte foi precoce, iniciou-se nos bancos escolares. As aulas de 

Educação Artística me fascinavam, tinham cheiro de liberdade, ainda que, hoje reconheço, 

fossem bastante tradicionais; em plena ditadura militar com todo o tecnicismo e a pretensa 

neutralidade no currículo, fundamentadas nas teorias de Taylor. Quando menina, tinha 

vontade de vir a ser artista.   

Na continuidade de minha trajetória como educadora, em 1999, fui convidada pela 

direção da E.E.B.P.J.M.S. a ser professora mediadora da Classe de Aceleração de 

Aprendizagem – CAA – Nível 3,  o que equivale ( 5ª-a  8ª série do Ensino Fundamental ). A 

implementação dessa classe propôs o estudo e a reflexão a cerca da prática pedagógica, e 

cheguei a participar de várias capacitações promovidas pela Secretaria de Estado da Educação 

e do Desporto, com o propósito de servir de subsídios pedagógicos para aprofundar as 

reflexões sobre a Teoria da Atividade. Essa nova atuação foi um trabalho desafiante como 

Professora de Arte, a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos alunos (as) e 

observar o processo ensino/aprendizagem foi gratificante, carregada de emoções, de vida, que 

acompanham a minha trajetória. 

Nesta época, repensávamos a proposta pedagógica da Escola. A qualidade de 

planejamento ganhou relevância e foi instituído um plano de trabalho, reservado para que o 

professor pudesse registrar seus procedimentos, selecionar as atividades e objetivos, um 

espaço em que a sua prática era explicitada no papel. Permaneci como professora articuladora 

até 2001. 

 Nos anos seguintes, lecionei para as classes consideradas regulares do Ensino 

Fundamental e Médio na mesma escola.  

Em 2002, comecei a trabalhar na E.J. A (Educação de Pessoas Jovens e Adultas) da 

UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí). Outro desafio passou a ser a proposta curricular 

da E.J.A. - Univali que propõe ações educativas voltadas para a constituição histórica dos 
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sujeitos, construindo-se e sendo construídas em suas tramas históricas e em suas relações 

culturais. 

Minha caminhada também passa pela atuação política em sindicatos de professores, 

em lutas que marcaram a minha formação pessoal, profissional e política. 

Em 2003, fui aluna especial do mestrado em Educação da UNIVALI. Finalmente, em 

2005, como aluna regular no mestrado, enfrentei um novo desafio, que me oportunizou rever 

minhas convicções, lapidar meu pensamento, construir um novo olhar sobre minha realidade, 

sintetizar minhas experiências, leituras e percepções.  

No decorrer do curso de Mestrado, alguns fatores foram contribuindo para minhas 

inquietações com relação ao meu projeto de pesquisa. Além do encontro com novas 

perspectivas e teorias desestabilizadoras, proporcionadas nas disciplinas cursadas, tomei 

contato com uma bibliografia que fez justamente uma articulação com meu projeto. 

 Ao longo dessas vivências, fui solidificando o que trago, até hoje, como pessoa, mãe, 

mulher, professora. Assim, o processo de tecer este trabalho, abrigará minhas palavras, meus 

devaneios, de encontrar significados.  

 

1.1 Contextualizando a Pesquisa 

 

Em 1996, com a aprovação da L.D.B. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 

9.394), instituiu-se a Arte como disciplina obrigatória ligada à cultura: “O ensino da Arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” (art. 26, parágrafo 2º). 

A fragilidade da disciplina, no cenário escolar, faz com que a formação continuada de 

professores/as se torne questão chave no processo de ensino-aprendizagem. Além do número 

reduzido de professores de Arte habilitados, existem realidades bastante díspares. A falta de 

conhecimento e de domínio técnico do professor atravessou a década de 90 do século XX e se 

mantém como desafio fundamental, principalmente, no contexto de aceleradas inovações 

tecnológicas dos últimos anos. 

Neste sentido, esta pesquisa se propõe a analisar  a metodologia de leituras de imagens 

no ensino da arte que norteia as práticas pedagógicas no contexto escolar do município de 

Navegantes, na Escola de Educação Básica Professora Júlia Miranda de Souza. Esta escolha 

justifica-se por ser a autora da pesquisa professora de Arte e lecionar no ensino fundamental. 

A leitura de imagens foi escolhida por se articular com outros blocos da Arte, entre eles, 
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história da Arte, elementos formais e pintura. Outro fato da escolha é que a leitura de imagens 

permite ao leitor se perceber como sujeito histórico que está se construindo e se constituindo. 

 Uma razão da relevância desta pesquisa refere-se à necessidade e à oportunidade de 

analisar  a leitura de imagens dessa escola, contextualizando-a no momento atual brasileiro, 

frente aos impactos e repercussões dos PCNs. (Parâmetros Curriculares Nacionais.).  

Como educadora do ensino da arte, acredito que uma análise historiográfica jamais 

será completa se tratarmos arte como uma linguagem desvinculada de seu espaço-tempo, pois 

a arte é um dos saberes que propicia o pensar, o questionar. Trabalhar com a observação da 

imagem , leva o aluno/a aprender, a construir e (re) construir conhecimentos, e este passa a 

ver a realidade com um outro olhar, problematizando, elaborando, comunicando, avaliando, 

construindo relações entre teoria e prática.     

 Nessa perspectiva, a leitura de imagens crítica e reflexiva do cotidiano, permitirá 

desestereotipar o desenho do aluno, como conseqüência de um conhecimento adquirido sobre 

as várias formas de representação de um mesmo sentimento, objeto ou idéia. Naturalmente, o 

aluno se modifica e adquire maior segurança frente à realização de seu trabalho. 

Ostrower (1983, p.57) afirma que “[...] intuição e percepção são modos de 

conhecimento, vias de buscar certas ordenações e certos significados”. Sabe-se que interpretar 

aquilo que está sendo colocado como objeto de análise implica em colocar nossas percepções 

em evidência, concomitante com os nossos conhecimentos e visão de mundo. Nesse processo, 

algo se estrutura, toma corpo e se ganha um novo conhecimento, uma autocognição que 

ultrapassa a simples identificação de formas, massas e cores. Esse conhecimento deve, 

portanto, estar acessível a todos sem distinção de classe, credo, raça ou questões sexuais. 

Destaca-se, ainda, a relevância da pesquisa socialmente, pois contribuirá para o 

conhecimento dos sujeitos envolvidos para que possam refletir seu cotidiano, 

excepcionalmente numa abordagem fundamentada na perspectiva multicultural crítica. 

Também, poderá subsidiar a reestruturação das práticas pedagógicas num novo significado e 

complexidade, rompendo com práticas tradicionais que levam em consideração, apenas, 

exercícios de repetição, aprender a fazer.  

Pretende-se com isto, sensibilizar o espaço da sala de aula para a necessidade de 

começar a educar o olhar do aluno/a em novas perspectivas e, também, compreender o modo 

como a gramática visual se estrutura e funciona criticamente.  

Por entender que as imagens do corpo feminino produzem e fazem circular um 

discurso sobre sexo, sexualidade, gêneros e que estas podem tornar-se poderes fixos, saberes 

cristalizados que se fazem presentes em muitos lugares da cultura, escolheu-se utilizá-las 
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como corpus desta pesquisa, problematizando-as como texto cultural que produz significados 

sobre Arte. A partir dessas imagens, os alunos(as) reconhecem e se reconhecem nas 

identidades construídas, tornando-se, assim, sujeitos desses discursos, que, obviamente, se 

entrecruzam com muitos outros, seja assumindo posições de alunos/as, professoras/es ou 

daqueles que os circundam.   

Vive-se num mundo em que somos bombardeados por imagens, desta forma, há 

necessidade de transformar o ensino da Arte em um lugar privilegiado para reorganizar a 

escola como grande palco de diálogos entre diferentes culturas. Para Hall (1997, p.20- 26) a 

cultura é um campo no qual se desenrolam as lutas pelo significado, lutas cada vez mais 

simbólicas e discursivas. Este autor mostra que nossas identidades não emanam do nosso 

interior, de um “eu verdadeiro e único”, mas que elas são constituídas, formadas 

culturalmente. Isso porque é na cultura que se produzem e circulam significados que, ao nos 

interpelarem, requer uma posição de sujeito que é ocupada na medida em que nos 

aproximamos ou não, do que está sendo dito.  

As imagens culturais, sendo interpelativas, propõem que sejamos da forma como 

dizem que somos, num exercício de práticas de subjetivação que fabricam identidades para os 

sujeitos. Segundo Woodward (2005, p.59), interpelação refere-se “à forma em que os sujeitos 

[...] são recrutados para ocupar certas posições- de- sujeito”. Portanto, é pelo processo de 

interpelação que os sujeitos se identificam, se reconhecem no que está sendo dito e assumem 

para si uma identidade. 

Desta forma, pretende-se realizar a análise de imagens apontando os significados que 

eles produzem sobre o corpo feminino na Arte, para, então, discuti-las. A intenção é 

problematizar os ditos sobre o corpo feminino, suspender seus sentidos usuais plásticos, 

desconfiar daquilo que foi inventado sobre a imagem do corpo e que se tornou senso comum, 

que já se esqueceu, que foi inventado culturalmente pelas práticas discursivas e não-

discursivas.  

 

1.2 Cenário da Pesquisa – Breves características da E.E.B. Prof. Júlia Miranda de 

Souza 

 

A escola em que se realizou a pesquisa localiza-se no centro da cidade de Navegantes, 

que têm em sua proximidade, certas comodidades, tais como: praça, posto de saúde, padaria, 

ponto de ônibus e em seu entorno um comércio e casas residenciais. 
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Funciona nos três períodos: matutino, vespertino, noturno. Na parte da manhã, 

estudam os alunos que freqüentam as séries iniciais (sendo uma sala de 1ª, uma de 2ª, duas de 

3ª e duas de 4ª séries), os alunos da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental (oferece duas salas de 

cada série) os alunos do Ensino Médio (sendo duas salas de 1º ano, uma de 2º ano e uma de 3º 

ano). No período da tarde, os alunos das séries iniciais 1ª a 4 ª (sendo uma sala de 1ª, duas de 

2ª, uma de 3ª e duas de 4ª), 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental (que  apresenta duas séries 

para cada série) os alunos(as)  do Ensino Médio ( 1ª, 2ª, 3ª anos sendo uma sala de cada série). 

No noturno, funciona o Ensino Médio. A escola possui biblioteca, sala de vídeo, sala de 

computador e 20 salas de aula, uma quadra de esporte coberta e mais três descobertas. O pátio 

da escola é bem ventilado, batido pelo sol e com um espaço insuficiente para o recreio dos 

alunos, principalmente nos turnos matutino e vespertino. 

A Escola conta com um bebedouro elétrico e um aparelho purificador de água que 

distribui água para as torneiras que funcionam como bebedouro. Possui, também, uma 

cozinha bem equipada, televisores, vídeos, antena parabólica, retro-projetores, aparelhos de 

som, computadores que se destinam aos professores e alunos. 

Quanto ao mobiliário, as salas possuem mesas, carteiras, quadro negro. Na sala das 

supervisoras escolar ficam os livros didáticos para alunos (as) e um referencial teórico para os 

(as) professoras, revelando um bom acervo. 

A escola promove reunião de pais e responsáveis, exposições, feiras de Arte e Ciência.  

A Escola de Educação Básica “Profª Júlia Miranda de Souza”, mantida pelo Estado de 

Santa Catarina e administrada pela Secretaria de Estado e Desporto – SED, tem como regime 

de funcionamento o Ensino Fundamental e Médio. O funcionamento se dá nos três períodos, 

matutino, vespertino, e noturno. Há merenda para todos os alunos (as) do Ensino Fundamental 

e do Médio. Há também venda de lanche para os alunos (a) da escola.  

As características básicas do corpo técnico administrativo, docente, professores (as), 

diretoras, secretarias, bolsistas, orientadoras, administradoras, são de profissionais que 

demonstram grande interesse na educação, estando sempre abertos para os desafios que 

enfrentam no seu cotidiano. A filosofia da escola fundamenta-se: 

 

Princípio de o homem em sua atividade concreta, pois este é o ponto de 
partida para a construção do conhecimento. Assim, a ciência real, a 
formação de conceitos, a aprendizagem e o desenvolvimento da 
personalidade começam na atividade prática. Portanto, a verdadeira 
atividade, a práxis, neste sentido, é o relacional, é critica, é educativa, é 
transformadora, pois são os homens reais, em sua atividade concreta, ou seja, 
na vida e no trabalho, ponto de partida e ponto de chegada para a produção 
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das idéias, das representações e da consciência. (PLANO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO, 1994). 

  
O Plano Político Pedagógico da unidade escolar vem sendo elaborado desde 1994. É 

fundamentado na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina(1997). A cada início de 

ano é analisado e reestruturado com novas propostas e objetivos de acordo com a necessidade 

escolar. É formulado em conjunto com o corpo docente. O objetivo da Escola é oportunizar 

ao aluno em seu conhecimento, dando-lhes condições necessárias para interpretar e interagir 

no seu mundo de forma consciente, dinâmica e crítica. O planejamento escolar é feito através 

de reuniões, onde os professores (as), por áreas, montam seus planos de ensino. A escola 

segue a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, no que se refere à avaliação escolar. 

As relações de poder dentro desta unidade Escolar são concentradas sempre de forma 

hierárquica: Federal/Estadual, Estadual/ GEECT, GEECT/Direção, Direção/Unidade Escolar, 

Professor/aluno. A direção é um órgão que gerencia o funcionamento dos serviços escolares 

no sentido de garantir o alcance dos objetivos educacionais da Unidade Escolar. A direção é 

exercida pelo diretor nomeado em cargo comissionado. A Escola de Educação Básica 

“Profª.Júlia Miranda de Souza” busca parceria com a comunidade, através da Associação de 

Pais e Professores, do Conselho Deliberativo.  

Para conhecer o que os alunos pensam, foi elaborado e aplicado um questionário. Sua 

aplicação ocorreu no início do segundo semestre de 2006. Esse questionário tinha como 

objetivo caracterizar os alunos/as das sétimas séries, fornecendo informações sobre leitura de 

imagens. 

 

1.3 Revisão da Literatura 

 

Neste item investigou-se, na revisão da literatura, as referências e pesquisas 

encontradas em banco de teses e dissertações sobre o tema, no sentido de mostrar os avanços 

e lacunas das pesquisas sobre a temática.  

 O primeiro passo foi localizar as dissertações sobre o ensino da Arte nos programas 

de Pós-graduação em Educação das mais diversas Universidades Brasileiras. Uma longa e 

cansativa procura ocorreu, pois a diversidade de dissertações de mestrado e teses que se 

encontrou foi enorme. De imediato, levei um grande susto, mas tive um enorme desafio como 

pesquisadora. Essa diversidade causou-me algumas inquietações, pois Arte-educação, pode-se 

considerar de acordo com a sua história, numa área emergente. Percebi que as linguagens 

artísticas (plásticas, músicas, cênicas) circulam em outras áreas de conhecimento como: 



 

 

24 

medicina, português, história ciências e matemática. Nesta perspectiva, foi necessário 

estabelecer critérios como: leitura de imagens numa abordagem multicultural; deixando de 

lado as pesquisas sobre a história do ensino da Arte e a cognição da Arte. 

Com base nos estudos de Barbosa (1997), mapeou-se as pesquisas e estudos realizados 

no Brasil entre 1981 a 1993. A autora analisou 80 estudos entre dissertações e teses e 

publicou a relação no seu livro Arte-educação: leitura no subsolo, publicado em 1997 este 

estudo, disseminou a questão da leitura de imagem.  

A investigação sobre os aprendizes da arte como leitores nos chegam pelas mãos de 

americanos, mas, entre os brasileiros, é Maria Helena Rossi (2003), que aborda a teoria de 

Michael Parsons sobre a experiência estética do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. 

Em 1999, apresenta os estágios da compreensão estética proposta por Abigail Housen e, em 

2003, Rossi lança sua própria teoria sobre o desenvolvimento, a partir de pesquisa 

desenvolvida em seu doutorado, “Imagens que falam.” As questões da leitura, também se 

desvelam em várias outras publicações, que se conectam diretamente com o ensino da Arte. 

Anamélia Bueno Buoro (1998) lança o livro” O olhar em construção: uma experiência de 

ensino e aprendizagem da arte na escola” e (2002) “Olhos que pintam: a leitura de imagem e o 

ensino da arte.” Os museus também foram alvos de publicações como a de Maria Inês 

Hamann Peixoto (2005), Arte e grande público: a distância a ser extinta, a de  Maria Isabel 

Leite e Luciano Ostetto (2005), “Museu, educação e cultura: encontros de crianças e 

professores com arte.” 

Encontrou-se no estudo de Monteiro (2005), 98 resumos de dissertações e teses nos 

bancos de dados bibliográficos brasileiros no período de 1995- 2004, através da psicologia da 

arte de Lev Semenovich Vygotsky. Além de ensino não formal de Arte em ONGs, Museus, 

Centros Culturais, que oferecem um banco de dados e  artigos. Identificadas as dissertações e 

teses, passou-se a tarefa de definir as variáveis necessárias para observar a mudança de 

paradigmas a respeito do ensino da Arte, numa perspectiva multicultural. 

No Brasil, Barbosa (2001), vem lutando pelo desenvolvimento de uma visão 

multicultural para o ensino da Arte. Em seu livro “A imagem no ensino da Arte” (2001), 

constata-se o marco fundamental da abordagem metodológica que vem sendo proposta em 

nosso país. Barbosa (2001, p.24), salienta que: “[...] se não for bem conduzida, pode criar 

guetos culturais e manter grupos amarrados aos códigos de sua própria cultura sem 

possibilitar a decodificação de outras culturas”. Segundo Mclarem (1997, p.194), “precisamos 

colocar foco à opressão estrutural nas formas de patriarcado, capitalismo e supremacia 

branca.” Como educadoras, precisamos intervir criticamente nessas relações de poder que 
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organizam a diferença. Essa questão se reproduz no ensino da Arte na escola que, usualmente, 

aparece carregado de códigos hegemônicos norte-americanos e europeus, com uma visão 

distorcida de que a Arte dita erudita ou importante, é realizada por brancos, por pessoas do 

sexo masculino, europeus ou de origem européia, segundo os cânones formais da 

modernidade. Ficam, usualmente, excluídas todas as manifestações artísticas não condizentes 

com esses padrões, ou relegadas às categorias de cultura popular, arte indígena, etc. 

No nosso entender, o ensino da Arte deve se caracterizar por uma educação em que os 

padrões culturais e estéticos da comunidade e da família, sejam respeitados e inseridos na 

educação, aceitos como códigos básicos a partir dos quais se deve construir a compreensão e 

imersão em outros códigos culturais. 

Tornar o aluno (a) consciente da sua realidade e digno para sua transformação foi, 

também, a luta de Paulo Freire. Criar com as pessoas novas pessoas. Transformar o homem 

em autor e ator da sua história, e, através dele, criar um mundo mais humano. Assim, apesar 

das dificuldades de uma área bombardeada pelo preconceito que envolve qualquer assunto 

ligado à Educação no Brasil, já se produziu um corpus de pesquisas sobre o processo de 

ensino – aprendizagem da Arte. Entretanto, não se encontrou nenhum estudo sobre a leitura 

de imagens do nu feminino na perspectiva multicultural. 

Ao trabalhar a Arte, existe a escolha individual de conceitos, de imagens, de 

posicionamentos. Não há a exigência de uma postura rígida, uma conclusão já determinada ou 

um consenso geral. Há, sim, a necessidade de uma postura crítica e reflexiva, na qual o aluno 

(a) constrói uma visão que não tem que ser igual a do colega e nem mesmo a da professora 

(or). Claro que isso não supõe um lassier-faire no fazer ou pensar a Arte, mas um trabalho 

orientado e contextualizado, que é complexo e de resultados não imediatistas, porém efetivos. 
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CAPÍTULO II 
 

                                        

2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo apresenta o tipo de abordagem e metodologia utilizadas nesta pesquisa. 

Indicam os procedimentos para a escolha dos sujeitos pesquisados e os procedimentos da 

coleta e análise de dados. Esta investigação busca elementos para aprofundar e complementar 

com mais intensidade a idéia de leitura de imagens, que, se postos em prática, desmistificam a 

idéia das relações de representação dentro das imagens. Estar tão próxima e envolvida na 

construção e participação do processo da escola me fez refletir e questionar: De que forma as 

professoras estão desenvolvendo, no cotidiano do espaço da Escola de Educação Básica Profª. 

Júlia Miranda de Souza, a metodologia  de  leituras de imagens? 

Esta pesquisa utiliza, em dois momentos distintos: a linguagem oral (entrevista) para 

aquisição de informações fundamentais para o desenvolvimento da mesma e aplicação de 

metodologia de leitura de imagens. A abordagem metodológica selecionada para o estudo 

caracterizou-se pelo enfoque qualitativo. Para Bogdan & Biken (1994, p.49): 

[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a idéia que nada é trivial que tudo tem potencial para 
constituir uma pista que nos permite estabelecer uma compreensão mais 
esclarecedora de nosso objeto de estudo. 

 
A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador se aproximar da subjetividade humana, 

descrições de pessoas, situações, acontecimentos e vivências. A pesquisadora esteve presente 

na unidade escolar durante o ano letivo de 2006, realizou observações, o que proporcionou 

um contato direto e constante com as professoras e alunos (as), para poder compreender 

melhor todo o processo. As observações e anotações foram realizadas no momento em que 

ocorriam as atividades na sala de aula e as entrevistas. 

Como o presente estudo visa focalizar o cotidiano escolar, escolheu-se realizar uma 

investigação etnográfica, pois este tipo de abordagem parece melhor adequar-se aos 

propósitos da pesquisa. O método etnográfico tem caracterizado a pesquisa em Educação, 

pois considera significante o ambiente cultural no qual se inscrevem seus objetos de estudo 

(ANDRÉ & LUDKE, 1986). As autoras salientam que na abordagem etnográfica o estudo do 

cotidiano escolar é de extrema importância, pois contribui para a aproximação da escola e 
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entender os mecanismos de dominação, de resistência, de opressão e de contestação que 

operam no seu cotidiano.     

Para André (1995, p.45), “[...] o estudo etnográfico deve se orientar para a apreensão e 

a descrição dos significados culturais do sujeito”, ou seja, a cultura, nos seus múltiplos 

sentidos constitui o sujeito, modela os diferentes grupos que interagem na escola que são 

identificados e caracterizados. Além disso, percebe-se que a cultura é aberta e está em 

constante transformação, porque está inserida nas relações sociais. Neste sentido, a etnografia, 

como caminho metodológico, diminui o distanciamento da pesquisadora e do grupo 

pesquisado, pois a mesma faz parte do quadro funcional da escola pesquisada. O objetivo da 

pesquisa não é apontar “falhas”, mas sim, estabelecer possibilidades de uma mudança 

metodológica sobre a leitura de imagens, tornando-a significativa para o grupo pesquisado. 

 

2.1 Sujeitos da pesquisa e coleta de dados 

 

Os sujeitos participantes foram os alunos e alunas das quatro sétimas série ( 7ª16, 7ª2, 

7ª3, 7ª4)  do Ensino Fundamental e as três professoras ( P.1, P.2, P.3)  destas séries da E. E. 

B. P. Júlia Miranda de Souza, no município de Navegantes. A investigação foi organizada em 

torno dos seguintes passos: 

1º) Análise dos documentos oficiais da Secretaria do Estado de Santa Catarina, a 

Proposta Curricular dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), bem como o 

planejamento da unidade escolar. 

2º) Escolha dos alunos e alunas matriculados na sétima série. Os alunos e alunas foram 

selecionados a partir de dois critérios: a facilidade que apresentavam em se comunicar e a 

freqüência, pois naquela série, há muitos alunos (as) que faltam ‘as aulas.  

Deste modo, dos 103 alunos e alunas matriculadas na Escola, foram entrevistados 

vinte alunos (as) de cada sala/ série, resultando num total de oitenta alunos (as). 

3º) Entrevistas com as três professoras7 que trabalham com as sétimas séries do Ensino 

Fundamental. A Escola possui quatro salas de sétimas séries, sendo duas salas no turno 

matutino, ministradas pela professora P.2, e duas no turno vespertino, ministrada uma série, 

pela professora P.1, e a outra, pela professora P.3. 

                                                 
6 A unidade escolar designa as turmas por números. 
7 Nesta escola apresenta-se três professoras de Arte, no qual  trabalham com a quatro sétimas séries, sendo a 
professora P. 2, trabalha no turno matutino com as sétimas 7.1 e 7.2, a professora P.1 trabalha com a 7.4  no 
turno vespertino e a professora P. 3 trabalha com a 7.3, no turno vespertino.  
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4º) Diário de campo para registro de minhas impressões, idéias, desabafos, descrições 

do ambiente e outros detalhes captados durante as entrevistas, que julgava importantes para a 

posterior análise de dados. 

5º) Leitura de imagens: uma estratégia de ensino. 

Como principal instrumento metodológico desta pesquisa, de abordagem qualitativa, 

utilizou-se a entrevista semi-estruturada, na qual as falas dos sujeitos (alunos (as), 

professoras), expressam valores e significados de uma determinada cultura.  Neste sentido, a 

tarefa da pesquisadora é aprender o que há de particular, o que há de semelhante entre os 

diversos sujeitos, o que há de mais significativo, a partir das representações tecidas no 

cotidiano escolar.  

Quando as entrevistas foram realizadas, combinou-se com os alunos e alunas e com as 

professoras que seus nomes não seriam divulgados neste trabalho, mantendo o anonimato das 

declarações. Desta maneira, utilizo A (alunos/as) e P (professoras) sendo estas entrevistas 

numeradas. Num primeiro momento, apresento informações das três professoras entrevistadas 

e, no segundo momento, aplicação de uma metodologia de leitura de imagens.                                                                                                                                  

 

Tabela 1 - Formação das professoras 

 
PROFESSORA 

 
IDADE 

 
FORMAÇÃO 

 
TEMPO 

DE 
SERVIÇO 

 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

Professora – 1 
P -1 

41 Artes plásticas 20 anos 30h, Distribuídas 
em 02 turnos. 

Professora – 2 
P -2 

52 Educação artística – 
desenho geométrico 

12 anos 40h, distribuídas 
em 02 turnos. 

Professora - 3 
P-3 

45 Educação artística 2anos 20 h, em um turno. 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

2.2 Procedimentos no tratamento dos dados e análise de conteúdo 

 

Para a análise de dados, buscou-se suporte na análise de conteúdo como procedimento 

metodológico para a análise e interpretação dos dados a partir das entrevistas, estabelecendo 

um diálogo entre as falas das professoras, dos alunos (as) e também dos autores e autoras que 

fundamentam este estudo. Para Bardin (2002, p.44), a análise de conteúdo propõe “conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais debruça”. Ou seja, nas narrativas obtidas 

nas entrevistas são as interpretações e representações dos sujeitos pesquisados, carregadas de 
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valores e significações. A análise de conteúdo, iniciou-se com uma leitura flutuante (e a 

leitura em que surgem as primeiras hipóteses e/ou questões norteadoras) (BARDIN, idem, 

p.96) de cada resposta para observar o que apareceu de mais significativo na fala de cada 

sujeito entrevistado. Ainda, segundo, Bardin (2002, p.31), é “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações”. Assim, em cada momento de análise da pesquisa, um leque de 

formas variadas se adaptam a diversas categorias identificadas na maioria das entrevistas. Este 

processo de análise possibilitou estabelecer categorias relevantes que emergiram nas 

narrativas das professoras a partir das entrevistas.  

Após os critérios para definir os sujeitos desta pesquisa, foi necessário pensar que 

procedimentos seriam adotados para a localização e aplicação do primeiro instrumento da 

coleta de dados que foi mapear os documentos dos PCNs e da Proposta Curricular de Santa 

Catarina e proceder, posteriormente, a análise. Os PCNs e a Proposta Curricular de Santa 

Catarina possuem as mesmas características, no que se refere ao conteúdo de Artes. 

 Estes documentos discorrem sobre a história da Arte-Educação, abordando de forma 

coerente as diversas concepções de aprendizagem em Arte. Tanto um quanto outro 

contemplam a necessidade do ensino da Arte como área do conhecimento e conteúdo 

específico, enfatizando a relevância do seu estudo não apenas como fazer artístico, mas 

utilizando-se deste para a compreensão dos conceitos de Arte. Os documentos estão 

fundamentados na história da Arte-Educação, nos conteúdos e processos avaliativos. 

Apresentam, ainda, os diferentes entendimentos do processo de ensino aprendizagem em 

Arte, reconhecendo a importância da Proposta  Triangular como proposta de ensino para essa 

disciplina, que consiste em trabalhar a compreensão dos conceitos da Arte pelo fazer artístico, 

pela história da arte e pela compreensão dos elementos formais necessário à leitura das obras 

de arte. 

A Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, não só discorre a respeito do 

ensino e do conhecimento da Arte, mas fundamenta os arte-educadores sobre os vários 

processos de ensino-aprendizagem em Arte – Educação, assumida a concepção sócio- 

histórica como referencial teórico para o ensino da Arte. Neste sentido, a Proposta Curricular 

de Santa Catarina avança em relação aos PCNs, destacando o conhecimento da Arte e a 

produção histórica pertencente a um determinado contexto. Os PCNs nos trazem os conteúdos 

gerais de Arte a serem ensinados e quais os objetivos gerais do ensino de Artes. 

Os PCNs apresentam a partir dos  Temas Transversais, a  pluralidade cultural para 

discutir o conceito de cultura e  orientação sexual para discutir questões de gênero. 
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Após a análise dos documentos, foram organizados os procedimentos para o segundo 

momento, as entrevistas. Estas entrevistas aconteceram de forma coletiva (grupo focal), com 

os alunos (as), reunidos em horários contrários do seu turno de estudo na unidade escolar. Foi 

elaborado um roteiro com dez questões. As professoras foram reunidas no dia do Conselho de 

Classe e da Reunião Pedagógica, com um roteiro de dezenove perguntas. As entrevistas 

tiveram uma média de mais ou menos uma hora, e foram gravadas em fitas K7.  Com base nas 

narrativas construídas pelos sujeitos, os registros das entrevistas foram transcritos na íntegra, 

após a sua gravação.  

Segundo Cunha (1996, p.3), “inicialmente, tínhamos a perspectiva de que as narrativas 

constituíam a mais fidedigna descrição dos fatos e era esta fidedignidade que estaria 

garantindo consistência a pesquisa”, sendo assim, a aproximação com as professoras 

entrevistadas foi tranqüila. Todas receberam bem minha proposta de entrevista, (cabe salientar 

que as três professoras tiveram acesso às entrevistas transcritas, tendo a oportunidade de ler e 

fazer as modificações que julgassem necessárias). Já conhecia duas professoras, P.1, P.2, pois 

trabalhamos juntas, o que contribuiu para criar um clima de confiança que possibilitou um 

maior envolvimento nas entrevistas. A professora P.3, conheci no processo de construção da 

pesquisa.  

As narrativas das professoras, obtidas nas entrevistas, são suas interpretações do 

cotidiano que vivem, carregadas de valores e significações. Enquanto ouvi e interpretei as 

narrativas das professoras, produto das suas reflexões, também produzi minhas próprias 

reflexões. 

 Schön (2000, p. 221), explica que “[...] o aprender fazendo, a instrução ao invés do 

ensino e um diálogo de reflexão – na - ação recíproca entre instrutor e estudante”. Neste 

sentido, Ferrer (1995, p.1870), anuncia que: “não há experiência sem reflexão sobre a 

experiência, sem narração da experiência (ainda que seja dolorosa), a reflexão leva sempre 

certa repetição, relação, recitação, recordação.” Desta forma, a importância na análise e 

interpretação das falas, pode constituir-se como uma oportunidade de reflexão – ação. 

Na análise das narrativas, procura-se levar em conta todos os elementos captados 

durante a entrevista, hesitações em algumas respostas, surpresas, silêncios. A leitura e 

releitura de cada entrevista possibilitou um ir e vir entre teoria/análise/ observação/ teoria. 

Desta maneira, procurou-se analisar as concepções de leitura de imagens buscando 

entender como as professoras articulam, a partir do cotidiano escolar nas aulas de Arte do 

ensino fundamental, os critérios e seleções de imagens. 
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Na coleta de dados, a observação foi realizada pela pesquisadora, os registros foram 

realizados por meio de anotações escritas, durante as observações em sala de aula. Foram 

observadas dezenove aulas nas quatro sétimas series: cinco na turma 7ª1, quatro na turma 7ª2, 

sendo estas aulas faixas, cinco na turma 7ª3 e cinco na turma 7ª4, sendo estas aulas faixas. Os 

dados foram organizados por turma que consistiu em uma análise por recurso utilizado pela 

professora, atividade desenvolvida, objetivo, material utilizado pelos alunos/as e o conteúdo.   

 

2.3 Perfil das professoras 

 

Professora P.1 

A professora P.1 é casada e tem  41 anos. É licenciada em Artes Plásticas. Tem 20 

anos de atuação no magistério, trabalha como efetiva na unidade escolar, ministrando 30h/a 

semanais de Arte no Ensino Fundamental.  Em relação ao acesso às informações, diz utilizar-

se de jornais, revistas, internet, livros didáticos, CDs, filmes e imagens (reproduções) de 

pintores. Conhece os PCNs e a Proposta Curricular de Santa Catarina. Nos últimos dois anos 

participou de cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria da Educação do 

Estado de Santa Catarina. 

 

Professora P.2 

A professora P.2 é divorciada  e tem  52 anos. É licenciada em Educação Artística  - 

Desenho Geométrico, tem 12 anos de atuação no magistério, trabalha como efetiva na unidade 

escolar, ministrando 40h/a semanais de Arte no Ensino Fundamental e Médio. Em relação ao 

acesso às informações, diz utilizar T.V., jornais, internet, revistas, livros didáticos e 

representações de imagens artísticas. Conhece os PCNs e a Proposta Curricular de Santa 

Catarina, porém relata que não tem um profundo conhecimento da proposta, mas aplica. Nos 

últimos dois anos, participou de cursos de formação continuada promovidos pela Secretaria 

Estadual da Educação do Estado de Santa Catarina. 

 

Professora P.3 

A professora é casada e tem 45 anos. É licenciada em Educação Artística, tem 2 anos 

de atuação no magistério, trabalha como professora A.C.T. (admitida em caráter temporário) 

na unidade escolar, ministrando 20h/a semanais de Arte no Ensino Fundamental. Em relação 

ao acesso às informações diz utilizar T.V., jornais, revistas, internet, livros didáticos, CD, 

filmes, reproduções de imagens. Nos dois últimos anos, a professora relata não ter participado 
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de nenhum processo de formação continuada. Conhece a Proposta Curricular de Santa 

Catarina e desconhece os PCNs de Arte.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

3 DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO MULTICULTURALISMO, NA ÓTICA DA 

INTERCULTURALIDADE. 

 

 A partir da década de 1960, a sociedade norte-americana e outros lugares do mundo 

passaram por transformações, o desejo de se ter  uma sociedade mais justa e igualitária no 

respeito às diferenças e o respeito dos direitos das chamadas minorias, levou a  questionar  a 

cultura hegemônica, e como foram construídas e legitimadas a partir de idéias desenvolvidas e 

disseminadas sobre o sujeito e o caminho que percorreu. A educação multicultural vem 

emergindo nesta perspectiva de maneira a identificar a importância das múltiplas identidades 

na educação escolar. Semprini (1999, p. 12 - 13), destaca como ponto de partida: 

 
A discussão do multiculturalismo nos Estados Unidos pela apresentação de 
suas raízes históricas próprias. Apresenta cinco aspectos [...] a presença, em 
território norte - americano, de populações autóctones; tráfico maciço de 
escravos da África ocidental; a presença, entre os primeiros colonos, de 
grupos religiosos; a base anglo-saxônica das elites econômicas e políticas; o 
papel da imigração no povoamento do país. 

   
 

Neste sentido, a necessidade de uma educação democrática possibilita reconhecer a 

diversidade cultural dentre e entre os grupos culturais, a qual permite problematizar acerca do 

etnocentrismo, de esteriótipos culturais, de preconceitos, de discriminações, de racismo, de 

poder, de diferenças. Questiona, assim, a cultura dominante e todo tipo de opressão.                             

 Por este viés, estas discussões contribuem para entender que o conhecimento se dá de 

maneira diferente, em culturas diferentes e em épocas diferentes. No entanto, é fundamental 

pensarmos esta perspectiva a partir das relações de poder. Na sociedade da informação 

globalizada, o cruzamento entre o local e o global é praticado no cotidiano cada vez mais 

conectado por sistemas de redes de informação; as fragmentações de crenças fundem em 

conflitantes tentativas de diálogos. O processo de globalização estabelece uma nova relação 

entre as culturas locais, porém, a cultura local muitas vezes não percebe que as representações 

incluem sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos pelas relações 
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de poder e que naturalizam essas representações no seu cotidiano refletindo em suas 

identidades culturais, colocando à margem um grande contingente da população mundial.   

Sob esta ótica, possibilita estimular o sujeito enquanto ser que vem se construindo e se 

constituindo como cidadão multicultural e a escola precisa estar preparada para compreender 

estes códigos, do ponto de vista de quem a produz, no desenvolvimento dos sujeitos nela 

inseridos. Para Cenafor (apud FUSSARI; FERRAZ, 1999, p.33), “[...] agir no interior da 

escola é contribuir para transformar a própria sociedade”. 

Cabe à educação escolar assumir a responsabilidade de fornecer ao educando o 

instrumental para que exerça uma cidadania mais consciente, crítica e participante. Portanto, a 

escola sendo um espaço onde transitam experiências, valores e diferentes culturas, deve-se  

trabalhar a diversidade para além dos conteúdos. E assim, deixar de ser um espaço onde 

negligenciam os fatos e as culturas que circulam no meio social e escolar. Desta forma, 

Fussari; Ferraz (1999, p.36), expõem: 

 

[...] a reflexão crítica sobre os conceitos, as idéias, e as ações educativas de 
nossa época possibilitam nossa contribuição efetiva na construção de 
práticas e teorias de educação [...] necessidades e interessses e, ao mesmo 
tempo, proporcionar o domínio de conhecimentos. 

 
 

 Com isso, percebe-se que a consciência e a interferência sobre o processo educativo é 

fundamental para o ensino e aprendizagem. No caso, o multiculturalismo oferece linhas de 

pensamento capazes de avançar na perspectiva de um ensino da Arte, modifica a postura 

pedagógica diante dos alunos (as), deixa de ser mero transmissor e sim questionador. A Arte é 

plural, em suas formas culturais diversas, portanto, não procura representações verdadeiras ou 

únicas da realidade. Torna-se necessário relacionar as práticas de Arte no cotidiano escolar. 

 A educação, neste sentido, oferece subsídios para repensar e reconstruir a partir da 

interação entre as diferentes culturas, uma sociedade com os olhos abertos à diferença.  Neste 

contexto, destaca-se a educação intercultural, como uma das possibilidades de melhor intervir 

no cotidiano escolar, intrinsecamente ligada à questão dos conhecimentos. Conhecimentos 

estes produzidos pelas sociedades, com a possibilidade de ser integrada nos currículos 

escolares.  

O estudo na concepção intercultural possibilita perceber como a escola foi se 

construindo e exerceu suas funções de forma conservadora, com o objetivo de legitimar 

comportamentos, valores, interesses. Deve-se compreender a escola como um espaço cultural, 

para desvelar o papel da linguagem e que se busque alternativa que nos levem ao 
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reconhecimento e valorização da diversidade cultural, desencadeando novas práticas e novas 

formas de aprender Arte no cotidiano escolar. Valoriza-se a ação reflexiva no conhecimento 

socialmente acumulado. A Arte, como cultura é um importante instrumento para a 

identificação cultural e o desenvolvimento individual. 

 Assim, neste estudo, busca-se atribuir nas práticas pedagógicas as leituras de imagens 

do corpo  feminino, que configuram um importante instrumento para identificação cultural e o 

desenvolvimento individual, respondendo aos desafios  propostos, transformando a si e a 

realidade. Neste contexto, a prática de imagens na sala de aula, proporciona um diálogo com o 

objeto e o mundo que o circunda, com a reorganização, a retribuição e/ou a recriação de 

significados obtidos. Na complexidade que se exige hoje, é ser capaz de ir e voltar, de olhar e 

reolhar um mesmo texto, sob diferentes ângulos, sob diferentes óticas, que ora fazem sentido 

por um ângulo, ora por outro. 

   Segundo Freire, (1982, p.64), aprender a ler e a escrever é, antes de tudo, aprender a 

ler o mundo, compreender seu contexto. Por isso: 

 

[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a leitura desta 
não pode prescindir da leitura daquele. [...] A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre texto 
e contexto. 

  

Nossa maneira de ver o mundo é modelada por questões de poder, por questões 

ideológicas. Neste aspecto, o ensino da Arte proporciona a aproximação entre pessoas e 

culturas diferentes. Essa aproximação compreende que o papel da Arte na educação está 

relacionado aos aspectos artísticos e estéticos do conhecimento, e que os alunos (as) poderão 

expressar seus modos de ver o mundo na linguagem artística. Desse modo, a educação 

intercultural torna-se significativa quando estabelece relações entre as imagens de leitura e 

nossas experiências de leitor. E, ao buscar compreender, estamos fazendo leitura de mundo.  

Nessa perspectiva, considera-se a leitura de imagens com uma forma de relação com o mundo 

a qual possibilita aos alunos (as) um deslocamento de idéias, crenças, valores, 

problematizando, questionando “verdades” cristalizadas.  

Em conseqüência disto, a leitura de imagens possibilita ao aluno (a), perceber que a 

sua identidade deixa de ser fixa, essencial, ou permanente e passa a ser transformada 

continuamente dentro dos processos culturais que estamos inseridos. Neste sentido, as Artes 

são expressões de identidades e culturas e que, por isso, a compreensão de uma obra exige 
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muito mais do que ver e ouvir, requer conhecer os parâmetros que transcendem o gosto 

pessoal que também é histórico social e cultural. 

O conceito de cultura nesta perspectiva intercultural realça a idéia de Ferreira da Silva 

(2002, p.1) em: [...] “cultura é entendida na sua dimensão antropológica, não restrita aos 

aspectos puramente étnico/raciais, mas articulada a outras categorias como nação, classe, 

gênero, religiosidade, etc.”. 

Neste contexto, a cultura na escola deixa de ser singular, onde o diferente encontra 

espaço, pois a escola tornou um território globalizado de encontros culturais. Se 

considerarmos que a escola coexiste o cultural e o global e que interfere no espaço local. 

Nessa compreensão, o diálogo praticado com os alunos (as) procura compreender as 

lógicas de movimento e interpretação espacial que incorpora saberes, valores culturais e que 

permite neste espaço escolar o aluno (a) falar e ouvir os conhecimentos trazidos das 

referências individuais e coletivas que nos fornecem indícios das referências na sua formação. 

Isto ocorre devido as mudanças sociais ocorridas neste sistema globalizado. A leitura de 

imagens analisadas nesta pesquisa irá ajudar os alunos (as) a perceberem que podem expressar 

suas maneiras de ver, olhar e perceber interagindo com o mundo suas singularidades culturais. 

 Ferreira da Silva (2003) é um autor que, atualmente, trabalha com as questões da 

interculturalidade. Seus estudos possibilitam pensar em uma proposta de educação 

intercultural, entrelaçando as imagens e a prática de leitura a qual viabilize um diálogo entre 

ambas. 

  No depoimento das professoras entrevistadas, a cultura aparece como: 

  

 [...] são as nossas raízes, muitos chamam de tradição; eu chamo de raiz, o 
que é meu, o que é nosso, o que nós temos de diferente um do outro. (P.1) 
 
 [...] a cultura está nos hábitos que você forma dentro de casa e dentro da 
escola, sendo a escola uma continuidade [...] ele pode ser um dinamizador 
dessa proposta dentro da escola, dentro da sala de aula, mas se ele não 
encontra esse apoio dentro de casa isso cai por terra. (P.2) 
 
 [...] a cultura é o que retrata a história, o conhecimento, as fantasias, os 
costumes de um povo. (P.3) 

 

Neste sentido, pensar a escola sob a perspectiva intercultural significa repensar a 

relação entre a escola e o universo do aluno (a), para reconhecer e valorizar as diferentes 

culturas e superar o modelo homogeneizante, torna-se um desafio constante no espaço 

escolar, lembrando que nossas práticas são singulares que estão atreladas aos nossos olhares e 
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aos nossos saberes, e que no cotidiano se dá nas interações como forma de subsidiar nossas 

práticas escolares.  

Ao estabelecer relações com as questões relacionadas a sua prática pedagógica com  o 

cotidiano escolar, em entrevistas  as professoras relatam:  

 

Busco extrair o conhecimento do aluno (a), para nortear minhas aulas. (P.1). 
 
Trabalho com situações de sua vivência (P.2). 
 
A partir de situações da sala de aula, ajudo o aluno (a) a compreender a arte 
no seu dia-a-dia escolar. (P.3).   

                                       
 O que se pode observar nas narrativas das professoras, é que suas práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar se dão pelas experiências/ vivências dos alunos (as), 

transformando em uma aprendizagem significativa. Percebe-se que as três professoras 

mantêm um diálogo com seus alunos (as), para depois planejarem suas aulas/ atividades.   

Segundo Esteban (2003, p.205), [...] “cotidiano nos conduz por um terreno movidiço, 

híbrido, [...] percorrendo, portanto um caminho que vai constituindo como o possível, com 

riscos”. 

Neste sentido, precisamos estar atento para esta hibridização cultural a qual 

pertencemos e que interfere a nossa rede cotidiana em que estamos atrelados, pois este não 

está fechado, mas sim conectado a este mundo globalizado. Nos misturados e somos 

misturados, o cotidiano escolar é uma maneira de se ver e analisar nossas posturas frente a 

nossa práticas, são nossos saberes e fazeres compartilhados  que vamos nos  construindo e 

transformando no tempo/ espaço mas, tendo o respeito e o cuidado na  historicidade de cada 

um.  

Semprini (1999, p.36) fala em: [...] “conflitos multiculturais”. Não podemos ter uma 

visão simplista em descartar a idéia das dificuldades de compartilhar no cotidiano escolar as 

diferenças, mas termos o cuidado de não legitimar essas diferenças em fator da exclusão, para 

isso precisamos aprender a conviver com o outro, dialogar e construir relações sociais, 

repensar nossas práticas pedagógicas estabelecendo uma relação dialógica entre aluno/a 

professor/a. 

Freire (2000, p.118), ressalta que, “o diálogo pedagógico implica tanto o conteúdo ou 

o objeto cognoscível em torno de que gira quanto a exposição sobre ele feita pelo educador ou 

educadora para os educandos.”  
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Esteban (2003, p. 209), nos diz que “O processo coletivo contribui para que o diálogo 

não seja um monólogo disfarçado e pode ajudar no debate sobre a intensidade da luz que é a 

capacidade de ver o que está sendo produzido”. A autora nos convida a sair da caverna, das 

sombras, a dividir com o outro caminhos e possibilidades de se construir conhecimento 

enquanto sujeitos envolvidos com o coletivo.  

Neste sentido, a escola é um espaço cultural onde, “os diferentes grupos poderiam ver 

atendidas suas reivindicações de reconhecimento e identidade, preservando ao mesmo tempo 

a possibilidade de existência de uma dimensão coletiva.” (SEMPRINI, 1999, p.144). 

 Nessa rede de interações entre cotidiano escolar e cultura, podemos estabelecer uma 

teia de significados entre ambos, na qual a interculturalidade nos permite intervir na prática 

pedagógica, abre outras possibilidades de superar limites, rompe com a fragmentação, reflete 

sobre as ações e questiona as representações culturalmente construídas, reinventa as maneiras 

de refazer nossas práticas pedagógicas.  

 

3.1 Limites e possibilidades estética – pedagógica de leitura de imagens 

 

Nesta parte da pesquisa, busca-se investigar as concepções de Arte relacionadas com a 

leitura de imagens no cotidiano escolar da E. E. B. Profª. Júlia Miranda de Souza, na cidade 

de Navegantes, que norteiam as práticas pedagógicas do ensino da Arte. A discussão dos 

limites e possibilidades estético-pedagógicas de leitura de imagens para o ensino das artes 

plásticas tem caracterizado a prática investigatória da pesquisadora Barbosa8 (1998). A autora 

faz uma reavaliação da referida proposta influenciada, principalmente, pelo multiculturalismo. 

Além de propor a abordagem da arte produzida pelos diferentes grupos culturais, realiza uma 

revisão de três áreas do conhecimento artístico que compõem a proposta: contextualização, 

leitura de imagem e fazer artístico. 

O mosaico de lembranças da década de 90, do século XX, inclui, além da Arte na 

LDB, a interdisciplinaridade, assunto que já era alvo de reflexões nos anos 60 e 70 em âmbito 

internacional. A década de 80 esqueceu o tema e a de 90 o retomou, relacionando-o com a 

multiculturalidade. Se a Arte tem conteúdo, linguagens e uma história, ela se constitui, 

portanto, num campo de estudos específicos e, não apenas, em mera atividade. 

Desde 1998, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), propostos pelo MEC,  

figuram na pauta de discussões como um referencial importante para o professor. Sua função 

                                                 
8 BARBOSA, Ana Mãe. A imagem no ensino da arte. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.p.37. Esta autora 
apresenta em seu livro o termo metodologia desenvolvido por vários autores. 
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é orientar e garantir a coerência de políticas educacionais que propiciam melhor qualidade 

para o Ensino Fundamental, em todas as áreas.  Os PCNs - Arte englobam o ensino de artes 

visuais, teatro, dança e música, abordando cada linguagem separadamente, com indicações 

para o desenvolvimento de trabalhos que integram a Arte com as demais disciplinas do 

currículo. 

 As falas de duas professoras entrevistadas, revela a fragilidade relacionada com o 

documento do PCNs.  

 

Eu não sei, não sei (P.3). 
 
[...] Tem que estar inserido um conteúdo, pontuar mais essa                    
questão, o que trabalhar como trabalhar. {P.1}. 
 
 

  Esta questão da pouca (ou nenhuma) leitura nos remete a uma outra problemática 

mais ampla. Por que as professoras não lêem? Leva-se  em consideração que este documento 

foi publicado em 1996 e que as escolas públicas do estado de Santa Catarina receberam 

exemplares. A professora (P.1), diz conhecer os PCNs. Percebe-se também que uma das 

professoras apontou a ausência de conteúdos específicos. Nesta perspectiva, Franchi (1995, 

p.66), pontua: 

[...] o professor não deve saber somente o que vai ensinar, como se a 
qualidade de suas aulas dependesse da qualidade da cópia - xérox do ensino 
que recebeu. Ao contrário, a qualidade do ensino depende de um sistema de 
conhecimento muito amplo, para que o professor passa a entender melhor o 
que dá sentido e função ao que ensina.       
 
                                                                                                                                                 

Ao analisar os PCNs –Arte,  Aguiar (1999) aponta a presença de pressupostos pós- 

modernos, expressos pela disponibilização da arte para o ensino. Ela considera que este é um 

encaminhamento essencial para superar diferenças e preconceitos, atribuindo ao 

multiculturalismo grande potencialidade de colaboração.   

 Peter Maclaren (1997) é considerado um dos educadores que mais têm se preocupado 

com a questão da educação multicultural, enquanto projeto de transformação social. Para 

Maclaren, o multiculturalismo crítico é entendido como um conjunto de diretrizes políticas e 

pedagógicas que buscam garantir o acesso escolar a todos os alunos, independente de 

qualquer forma de diferenciação étnica, sexual, política e cultural, e o preparo de todos os 

estudantes para viverem numa sociedade multicultural. Conforme Sacristán (2000, p.90), nas 

sociedades atuais o conflito multicultural não ocorre somente quando se “juntam ou colidem 
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duas culturas, mas ele é em si interno a qualquer cultura”, pois toda cultura é, em si, plural. 

Neste sentido, Canclini (1984, p.44-45) afirma: 

 

Se não queremos deixar apenas nas mãos dos meios de comunicação de 
massa [...], desejamos libertá-la da manipulação, devemos fazer com que a 
arte constitua um instrumento para reconstruir criativamente as experiências 
sensíveis e imaginativas. 

 
 

O multiculturalismo combate o que ele considera como uma forma de etnocentrismo, 

ou seja, combate a visão de mundo da sociedade branca dominante. A política multicultural 

visa, com efeito, resistir à homogeneidade cultural, sobretudo quando esta homogeneidade 

afirma-se como única e legítima, reduzindo outras culturas a particularismos e dependências. 

A  busca de entender o multiculturalismo permite-nos pensar alternativas para as 

minorias e não justificar a fragmentação que reproduz desigualdades sociais. Assim, a 

educação multicultural possibilita a interculturalidade, promove a interação entre sujeitos e 

mudanças nas relações sociais. Deste modo, no ensino da Arte, destaca-se a possibilidade de 

um enfoque intercultural. 

Segundo Ferreira da Silva (2003, p.47), [...] a interculturalidade entre os diversos 

povos e grupo, devem caminhar em direção ao conhecimento e à compreensão das diferentes 

culturas [...] 

A interculturalidade entendida como possibilidade que perpassa pelas identidades 

culturais no cotidiano escolar, está comprometida com as relações entre sujeitos de diferentes 

culturas, de forma a perceber a conexão entre si. Nesta perspectiva, a interculturalidade 

problematiza as representações de gênero, sexualidade, identidade. Identidades estas 

construídas dentro e não fora do discurso, as quais precisamos compreender como produzidas 

em locais históricos e institucionais específicos, por estratégias e iniciativas especificas. 

 Fleuri (2003), também aponta que a educação intercultural possibilita um diálogo 

entre as culturas rompendo com o modelo monocultural que está constituído na unidade 

escolar. Essa perspectiva nos leva a pensar o currículo nesse espaço / tempo, desafiar 

preconceitos, superar dogmatismo e radicalismos fechados ao diálogo. Busca-se um currículo 

que valorize a diversidade mediante uma pedagogia cultural que nos conduza a novas 

concepções, novas leituras e novas poéticas.  Desta forma, é preciso reconhecer a escola como 

um território em que circulam pessoas de culturas diferentes. 

Nesse sentido, julgamos importante compreender melhor o que se entende por cultura, 

de acordo com Silva (2000, p.32), a cultura [...] “como campo de luta entre os diferentes 
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grupos sociais em torna da significação: A educação e o currículo são vistos como campo de 

conflito em torno de duas dimensões centrais da cultura: o conhecimento e a identidade”. 

A Arte é um conhecimento que proporciona a aproximação entre pessoas de culturas 

diferentes. Essa aproximação se dá pela própria obra de arte e sua concepção estética e não 

somente pelas informações histórico sociais de seu tempo. O significado está relacionado ao 

sentido que se dá à situação, ou seja, as relações que estabelecemos entre nossas experiências 

e o que estamos vendo. Nesta perspectiva, segundo as professoras, Arte é importante porque: 

 

[...] arte é onde a gente transmite o que ela é de nível fundamental para a 
pessoa se conhecer e conhecer também o outro. (P.1) 
 
[...] fundamental; é uma disciplina necessária no aprendizado do aluno. 
(P.2). 
 
[...] imprescindível; os alunos (as) expressam seus sentimentos, uma 
área humana muito importante na escola. (P3) 
 

Assim, o sentido será atribuído pelo contexto e pelas informações, reflexões que o 

leitor possui, tanto na dimensão subjetiva quanto objetiva. Se entendermos que Arte é 

linguagem, construção humana que comunica idéias, a obra de arte é um texto visual que deve 

ser descrito analisado e interpretado.  

Para Barbosa (2002), no ensino da Arte, faz-se necessário estabelecer relações com a 

vida cotidiana e visão de mundo. Afinal, a educação intercultural e multicultural busca 

promover a construção de identidades particulares e reconhecer as diferenças culturais, 

sustentando a relação crítica e solidária a partir da compreensão de que os significados podem 

ser reelaborados nos processos de interação social. 

 

[...] a gente tem pouco embasamento para trabalhar a diferença [...] a gente 
encontra na sala de aula. (P.1)[...] eu trabalho com bastante tranqüilidade 
diante da diferença que está aí, [...] orientar, formar, educar, conhecendo 
melhor o adolescente para poder lidar com ele (P.2) 

 

 Barbosa (2002, p.16-17), pontua que, para termos uma educação multiculturalista 

crítica em Arte, é necessário: promover discussões e estabelecer relações em que haja várias 

situações acerca da diferença, de esteriótipos culturais. Para isto precisamos compreender  que 

as imagens no ensino da Arte, promovem modos de pensar a qual possa ter um significado 

para o aluno/a, mantendo uma atmosfera de interesse e curiosidade no processo de ensino e 

aprendizagem.    
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 Muitos foram os teóricos que fundamentaram seus estudos no que diz respeito a  

leitura de imagens no ensino da Arte e apresentam diferentes abordagens metodológicas. 

Segundo o Caderno Metodológico de Arte (2003, p. 40), apresentam: 

 ARHEIM, Rudolf. Defende uma leitura em direção aos elementos que estão na obra e 

busca de equivalências configuracionais. 

BARBOSA, Ana Mãe. Percussora da proposta triangular no Brasil. 

EISNER, Elliot. Defende uma leitura qualitativa, não descritiva em direção às 

sensações. Defesa da expressão como crítica história, estética e atelier. 

FELDMAN, Edmund. Defende uma leitura de imagem baseada nas etapas: descrição, 

análise, interpretação e julgamento. 

GOMBRISCH, Ernst. Defende a leitura sincrônica para o esclarecimento da 

diacrônica. 

OTT, Robert William. Propõe um processo que segue os seguintes passos: descrever, 

analisar, interpretar, fundamentar e revelar. 

THISTLEWOOD, David. Ensina história da arte através da leitura da obra de arte, 

usando a releitura como prática artística. Apresenta a visão inglesa da pós-modernidade para a 

leitura da obra de arte pelo Critical Studies. 

SAUNDERS, R. Desenvolve o método de multipropósito no ensino da arte, isto é, o 

fazer em função da leitura da obra de arte e sua integração com outras disciplinas. 

Nesta pesquisa uma das questões da entrevista convidava as professoras a falarem a 

respeito de como trabalha com a leitura de imagens e qual fundamentação teórica que utiliza: 

 

[...] Toda aula, eu trago, eu trabalho com leitura de imagens (...) é 
fundamental a leitura de imagens para que o aluno tenha um posicionamento 
futuro ou até mesmo passado que ele se coloque perante o mundo. Não uso 
uma metodologia específica. (P.1). 
 
[...] trabalho pouco [...] acho importante porque você orienta o aluno a ser 
mais crítico, ele tem uma sensibilidade maior dentro de uma leitura de 
mundo. Não uso uma metodologia específica (P.2). 
 

Percebe-se, nas falas das professoras que ambas não aplicam uma teoria específica 

fundamentada em algum teórico, mas que de alguma maneira todas as professoras 

proporcionam atividades de leitura de imagens nas salas de aula. Neste sentido, Freire diz 

(1982, p.64): “[...] ler é adentrar-se nos textos, compreedendo-os na sua relação dialética com 

seus contextos e o nosso contexto”. Assim, Martins et al (1998, p.77), salienta que:  
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Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 
situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela, quando começamos 
a estabelecer relações entre as experiências e ao tentar resolver problemas 
que nos apresentam. Aí então estamos procedendo leituras. 
 

Para melhor compreender essas relações de representação, resgata-se, a contribuição 

de autores como Silva (2005), Foucault (1987) e Barbosa (1998). Embora os autores relatem 

que as relações são representativas, a partir do que se denominou a virada lingüística e virada 

cultural, a linguagem seria o local privilegiado para a construção e circulação de significados, 

e a cultura aquela à qual se recorre para dar sentido às coisas, ou ainda, um território no qual 

se travam as lutas pela significação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para Silva (2000, p.90), [...] “a representação é concebida como unicamente em sua 

dimensão de significante, isto é, como sistema de signos, como pura marca material”. A 

representação não tem “pretensões mimétricas, especulares ou reflexivas”. 

Já Foucault (1987, p.56), diz que, “[...] práticas que formam sistematicamente os 

objetos de que falam, práticas que atribuem sentido ao mundo, instituem, inventam, criam 

saberes que, ao serem produzidas, também produzem”. As práticas de representação 

produzem significados, envolvem relações de poder. 

Nos estudos de Barbosa (1998) entende-se que representação possibilita a produção, 

apreciação e contextualização, problematizando os esteriótipos culturais, preconceitos e 

discriminação. A autora questiona a cultura dominante, latente e todo o tipo de opressão. O 

significante nesta perspectiva, relaciona-se com o fazer artístico que o aluno (a) produz na sua 

releitura. Esta entendida aqui como interferência do olhar de quem a produz, norteada pela 

História da Arte, pelas imagens produzidas ao longo dos tempos.  Logo, o estudo toma as 

imagens como textos culturais que representam e constituem significados, Desta forma, a 

noção de significado deve ser entendida como sistema fluídos na construção da identidade.  

A construção da identidade pode ser norteadora de todas as etapas do trabalho, 

buscando a sua representação. O trabalho de representação na construção da identidade é 

fundamental quando, Silva (2000, p.91) sinaliza: “[...] A identidade e a diferença são 

estreitamente dependentes da representação. È por meio da representação, assim 

compreendida, que a identidade e a diferença passam a existir.” A representação é construção 

de identidade porque é a própria tomada de posicionamentos, é o ato criativo, é o discurso que 

se produz. Trabalhar as questões de identidade, representação da identidade, é tornar sua 

construção consciente ao sujeito, é permitir que se torne mais crítico. 

No ensino da Arte, faz-se necessário estabelecer relações com a vida cotidiana e visão 

de mundo. Afinal, a educação intercultural, busca promover a construção de identidades 
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particulares e reconhecer as diferenças culturais, sustentando a relação crítica e solidária a 

partir da compreensão de que os significados podem ser reelaborados nos processos de 

interação social.   

Nas narrativas das entrevistas percebe-se como as professoras construíram seus modos 

de ser e trabalhar, revelando modos diversos de encarar e lidar com conhecimentos e saberes, 

que não constam nos livros, mas fazem parte do cotidiano escolar da EEBPJMS. 

As entrevistas revelam que, em alguns momentos, as professoras se distanciam uma da 

outra com relação aos seus embasamentos teóricos/metodológicos construídos através de suas 

experiências, vivências. Nesta perspectiva, Nóvoa (1995, p.16), comenta que: “Cada um tem 

seu modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar na sala de aula, de se dirigir aos 

alunos, de utilizar os meios pedagógicos, um modo que constitui uma espécie de segunda pele 

profissional”. 

Sendo assim, percebe-se nas narrativas das professoras que há uma diversidade em 

relação aos modos de ensinar arte na escola, a qual cada uma busca caminhos, 

experimentando a seu modo, tornando as aulas significativas através das experiências vividas 

e ensinadas de formas distintas.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 CENAS DO COTIDIANO DAS SALAS DE AULA 

 

 Procurou-se, nesse cenário destacar como as atividades de leitura de imagens se 

desenvolvem na E.E.B. Profª. Júlia Miranda de Souza.  

 Neste sentido, a leitura de imagens no ensino da Arte, possibilita construir um diálogo 

teórico e prático, numa perspectiva intercultural no sentido de repensar e reconstruir práticas 

pedagógicas, de leituras de reproduções de obras de arte.  Segundo Freire (1980, p.83) “ o 

diálogo impõem-se como o caminho pela qual os homens encontram significado enquanto 

homens.” Neste sentido, a noção de diálogo usada nesta pesquisa deve ser entendida com base 

nos estudos de Paulo Freire no âmbito dos debates culturais entre sujeito e cultura, a qual 

possibilite o desenvolvimento dos sujeitos em suas capacidades cognitiva, afetiva, estética e 

política, permitindo a superação de práticas e visões etnocêntricas. As atividades no processo 

de aprendizagem permitem aos alunos (a) a construção de conceitos e o reconhecimento de 

seus valores, práticas cotidianas e experiências sociais e culturais no processo de criação 

vivenciados pelos alunos (as).   

Nesta perspectiva, as imagens do corpo feminino como expressão em tempos e lugares 

distintos contam histórias referidas à hegemônia cultural humana, localizadas e datadas, 

possibilitam uma prática que rompe com o modelo monocultural em que está constituída a 

sociedade. 

 Fermoso (apud FERREIRA da SILVA, 2003, p. 50) define a educação intercultural:  

 

[...] é um processo tipicamente humano e intencional coerente com a 
pluralidade, dirigido à otimização do desenvolvimento de habilidades e 
competências referentes, em primeiro lugar, à diferença, a peculiaridade e à 
diversidade dos povos, e em segundo, ‘a própria identidade cultural dos 
demais e à das comunidades, de forma que resulte numa “cultura mestiça” 
ou de sínteses.  
 

Nesta perspectiva, a pluralidade cultural dentro das dinâmicas históricas, sociais e 

econômicas se posiciona na lógica intercultural, considerando não só os elementos a serem 

excluídos nos processos identitários, mas sim nas formas criadoras de identidades culturais.    

 Em conseqüência disto, no momento em que as professoras reconhecerem as 

diferentes culturas inseridas no seu meio, terão condições de proporcionar aos alunos (as) a 

reconhecimento das diferentes culturas inseridas no seu meio e, automaticamente 
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proporcionar aos alunos (as) a visão de si e do outro como diferente, a qual cria condições que 

os levem a respeitar e valorizar as diferenças e, dessas se reconhecer na sua diferença. 

 A seguir, apresentaremos um quadro demonstrativo referente às atividades observadas 

nas turmas das sétimas séries 7ª1, 7ª2, 7ª3, 7ª4. Neste quadro constarão: recurso das 

professoras, atividades, objetivo, material utilizado pelos alunos (as) e conteúdos.   

O objetivo deste quadro é demonstrar a relação entre o tipo de atividades, a 

intencionalidade da professora com esta atividade, assim como os enfoques dados para as 

atividades. A fonte destes dados são as transcrições das observações apresentadas nos anexos.  

 Com base nos quadros demonstrativos 1, 2, 3, 4, referentes às quatro turmas da sétima 

séries, assim como nas transcrições, no APÊNDICE C, estabeleceremos análises, conforme a 

turma observada. Utilizamos o seguinte eixo de análise: as atividades desenvolvidas na sala 

de aula. 

  

Quadro 1 - Turma 7ª1: descrição dos recursos, atividade, objetivo, material utilizado 

pelos alunos/as e conteúdo utilizados pela professora P 2.  

  
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 
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4.1 Cenas da sétima série 7ª1 

 

 Durante as observações realizadas na sétima série 7ª1, verificamos que as aulas são 

expositivas com cópias de texto no quadro negro, em alguns momentos com demonstrações 

de trabalhos de artistas relacionado ao tema discutido. Nas atividades de leitura de imagens, a 

professora P.1 não se preocupava em articular as vertentes das imagens com os conceitos 

propostos e não faz nenhuma intervenção aos alunos (as) que tem a preocupação de desenhar 

uma cópia fiel da obra observada a qual é suporte. A professora trabalha com a história da 

arte, fala sobre a vida do artista e pede uma releitura (cópia quase fiel a original) como 

proposta de atividade, mas não se preocupa com o processo, com as escolhas dos alunos (as). 

Observou-se, também, que a professora não apresenta para os alunos (as) os critérios de 

avaliação para as atividades propostas. 

Percebe-se que os recursos utilizados na sala de aula são repetitivos em quase todas as 

aulas observadas, ou seja, quadro, giz, cadernos e atividade. Foram observadas cinco aulas 

nesta turma.  

 Percebe-se um interesse e boa vontade da parte dos alunos (as) em realizar sempre o 

que é proposto. Mesmo aqueles alunos (as) que não gostam de pintar, entregam o trabalho. 

Percebe-se, também, que há uma boa relação entre a professora e os alunos (as). 

A professora nos contou que os alunos (as) sempre que ouvem notícias relacionadas à 

arte, comentam com ela mostrando uma participação e interesse a este meio. Não observamos 

nenhum diálogo a esse respeito, e também não percebemos, por parte da professora, em saber 

se seus alunos (as) já haviam visto ou falado sobre os assuntos/conteúdos trabalhados em sala 

de aula. 

Quanto aos objetivos propostos para as atividades, percebemos a intenção da 

professora em proporcionar aos alunos (as), conhecimentos específicos referentes aos 

conteúdos estudados, e que o critério para as imagens com as quais a professora trabalha está 

relacionada com o conteúdo desenvolvido. Nas atividades de leitura de imagens, a professora 

preocupa-se em contextualizar a obra e dá referência sobre o autor, utilizando-se da oralidade 

(fala). 

 Em sua entrevista, a professora relatou como trabalha com leitura de imagens e qual o 

critério adotado: 

 
Trabalho pouco. Acho importante porque vai dar uma visão diferente para o 
aluno (a), orienta a ser mais crítico uma sensibilidade maior. Eu trabalho 
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assim, a leitura de imagem através da história da Arte. Faz-se um relato do 
artista, sobre sua vida, época em que viveu.  
 

Neste sentido, percebe-se que a professora não possibilita uma articulação da imagem 

com situações do cotidiano escolar, não problematiza uma discussão crítica dentro de um 

contexto político, econômico, social. A leitura de imagens, na prática desta professora, 

sintetiza-se em um relato da vida e obra da imagem observada; seu enfoque principal esta na 

história da arte no período/ movimento. 

Ao observar o planejamento anual das sétimas séries, percebe-se um enfoque 

polivalente nos termos utilizados: arte cênica, artes visuais, música e folclore. Observa-se, 

também, que o planejamento é um recorte fragmento da Proposta Curricular de Santa Catarina 

e que a professora trabalha a história da arte num sentido linear (linha do tempo), procura 

fazer uma divisória com as séries.   

 

Quadro 2 – Turma 7ª2: descrição dos recursos, atividade, objetivo, material utilizado 

pelos alunos/as e conteúdo utilizados pela professora P.2. 

 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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4.2 Cenas da sétima série 7ª2 

 

Durante as observações realizadas na sétima série 7ª2, observou-se que apesar de ser 

uma outra turma, a professora P.2, trabalha com as duas turmas com a mesma postura/ 

modelo de aula, explicações, recursos, atividades. A professora não percebe a diferença dos 

sujeitos neste outro cenário/ sala. 

Em sua entrevista perguntei se a professora trabalha com a diversidade: 
 
 

Eu trabalho com bastante tranqüilidade diante desta diversidade que está aí, 
tentando a cada momento que aparece uma questão diferente. Por exemplo, 
essas tribos agora que eles se formam a gente tem que ter um olhar de 
orientação, mas sem preconceito e este e o nosso papel, orientar, formar, 
educar, aceitando, conhecendo melhor o adolescente para poder lidar com 
ele. (P.2) 
 
 

 Percebe-se que há uma contradição de suas palavras com sua prática, além do que, 

nesta sala de aula, a professora possui aulas faixas que permitem aos alunos (as), em maioria, 

concluírem seus trabalhos em sala de aula. Em duas aulas observadas, os alunos (as) ficaram 

um bom tempo ociosos, conversando, e a professora ficou um pouco incomodada com o som 

provocado por estes alunos (as).                          

 Há uma boa relação da professora com os alunos (as). Nesta turma, observa-se um 

grande interesse dos alunos (as) nas atividades voltadas ao desenho; alguns gostariam de 

visitar um museu, exposição, pois a professora não sai do espaço escolar com seus alunos 

(as), não possibilita novas experiências, utiliza sempre os mesmos materiais. Isto faz com que 

não haja proximidade com o cotidiano escolar, a professora não esta inserida no processo dos 

interesses destes alunos (as) não interage com os mesmos e deste modo não contribui para 

uma intervenção em relação aos alunos (as) entre si e com o próprio ambiente.    

 Como a professora trabalha com as duas sétimas séries do turno matutino, o critério do 

uso de imagens e sua prática é a mesma; não apresenta diferenças em nenhum momento. 

 

 

  

 

 

 

 


