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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo implementar e investigar uma prática pedagógica, com base 
em metodologias para museus no ensino da arte que podem favorecer a atividade pedagógica 
de professores e alunos de escola, desenvolvendo neles a percepção e a apreciação dos 
aspectos artísticos e estéticos da obra de arte. A pesquisa foi realizada com 30 alunos do 
ensino fundamental, na faixa etária de 9 a 10 anos, de uma escola particular do município de 
Itajaí, Estado de Santa Catarina. Tal investigação foi desenvolvida em cinco etapas ou ações: 
1) apresentação prévia às crianças de um conjunto de reproduções de obras de arte; 2) 
questionário sobre as obras apresentadas; 3) descrição, análise, interpretação e fazer artístico 
da obra escolhida (atividade realizada em grupo); 4) debate com os alunos visando obter deles 
a socialização das informações percebidas e apreendidas; 5) reproduções das obras, 
questionários e entrevistas semi-estruturadas aplicados aos alunos. A partir da adaptação da 
proposta metodológica de museus para a sala de aula, experimentada a partir desta pesquisa, 
vislumbra-se a possibilidade de reprodução desta por outros professores em ambientes 
similares ao que foi utilizado, mensurando a contribuição da atividade para o entendimento 
(por parte dos alunos) das artes visuais como um objeto estético e significativo. Tem-se, 
portanto, uma pesquisa importante para a educação artística e estética dos alunos, permitindo 
quebrar paradigmas, repensar modelos e inovar propostas. A metodologia proposta permitiu 
às crianças estabelecer relações entre o sentido artístico da obra, a reação estética que ela 
produz no observador, e acrescentar elementos para a criação. Os resultados indicam uma 
mudança significativa nos desenhos dos alunos envolvidos, através do traço, uso da cor, da 
forma e do espaço, buscando o equilíbrio da composição em sua totalidade. Na descrição, 
análise e interpretação de suas obras, as crianças explicaram sensações e sentimentos 
percebidos, gerando novos elementos para a composição. Outro destaque a ser registrado são 
os diferentes pontos de vista de se ver um tema ou assunto, demonstrando o envolvimento e o 
interesse em dar significado ao trabalho das artes visuais. Explicou-se o objeto em si ou o seu 
fim, não necessariamente o propósito do artista, pois isto não vem anexo ao objeto de arte 
(não se tem esta informação ou evidência). A interpretação foi feita com base na observação 
dos elementos coletados, delineamento de hipóteses e impressões corroboradas ou não pelas 
relações descritas na análise formal. 
 

Palavras-chave: Metodologias de ensino, estética, semiótica, arte, educação. 
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ABSTRACT 

 

 

This research investigates the implementation of a pedagogical practice based on a 
methodology for monitoring in art museums.  It is believed that the adaptation of this 
methodology to teaching can enlarge the perceptions of teachers and students, and increase 
their appreciation of artistic and esthetic aspects of artworks. The research was carried out 
with 30 students of an elementary education classed, aged between 9 and 10 years, in a 
private school in Itajaí/SC.  The study was developed in four phases: 1) prior presentation to 
the children of a set of reproductions of works of art; (2) a questionnaire on the works of art 
presented; (3) description, analysis, interpretation and artistic composition of the chosen 
works, an activity carried out by the group; and (4) debate among the pupils, to promote the 
socialization of the information perceived and apprehended.  Two tools were used in the data 
collection:  (a) reproductions of works of art; b) questionnaires and semi-structured interviews 
with students. Based on the adaptation of the methodological proposal of museums for the 
classroom, the opportunity is seen of replicating this practice with other teachers working in 
environments similar to that used here, to analyze the contribution of the activity in the 
students’ understanding of visual arts as an esthetic and significant object. The qualitative 
methodology used in the study enabled the children to establish relationships between the 
artistic meaning of the work of art and the esthetic reaction it provokes in its observer, as well 
as adding elements for creation, which are perceived in changes to the students’ drawing 
elements and perception of background and image in the artistic composition, as well as a 
break away from stereotypes in the drawing themes selected.  It is believed that these results 
are a direct result of the children’s closer contact with the reproductions of works of art; In 
particular, they are the result of the dynamics of different activities that provided different 
readings and re-readings of the works of art. The analyses indicated that the adaptation of the 
methodology used for museums is an effective tool for teachers and students. This study is, 
therefore, relevant for artistic and esthetic education of students, enabling a shift of paradigm, 
a rethinking of models and innovation of proposals. 
 
Key words: Teaching methodology, esthetics, semiotics, art, education. 
 



 7

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 01: Representação do Sistema de Relações Triádicas  ....................................................  24 

Figura 02: Representação gráfica da Rede Semiótica  ................................................................  25 

Figura 03: À esquerda, imagem da obra Almoço na Relva, de Manet e, à direita, a releitura 

(de mesmo nome) gerada a partir dela por Picasso  .....................................................................  33 

Figura 04: Reprodução e informações da primeira imagem exposta aos alunos  .......................  38 

Figura 05: Reprodução e informações da segunda imagem exposta aos alunos  ........................  39 

Figura 06: Reprodução e informações da terceira imagem exposta aos alunos  .........................  39 

Figura 07: Reprodução e informações da quarta imagem exposta aos alunos  ...........................  40 

Figura 08: Reprodução e informações da quinta imagem exposta aos alunos  ...........................  40 

Figura 09: Reprodução e informações da sexta imagem exposta aos alunos  .............................  41 

Figura 10: Reprodução e informações da sétima imagem exposta aos alunos ...........................  41 

Figura 11: Reprodução e informações da oitava imagem exposta aos alunos  ...........................  42 

Figura 12: Reprodução e informações da nona imagem exposta aos alunos  .............................  42 

Figura 13: Reprodução e informações da décima imagem exposta aos alunos  .........................  43 

Figura 14: Reprodução e informações da décima primeira imagem exposta aos alunos  ...........  43 

Figura 15: Reprodução e informações da décima segunda imagem exposta aos alunos  ...........  44 

Figura 16: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 01  ................................................  52 

Figura 17 Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 02  .................................................  53 

Figura 18 Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 03  .................................................  53 

Figura 19: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 04  ................................................  54 

Figura 20: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 05  ................................................  54 

Figura 21: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 06  ................................................  55 

Figura 22: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 07  ................................................  55 

Figura 23: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 08  ................................................  56 

Figura 24: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 09  ................................................  56 

Figura 25: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 10  ................................................  57 

Figura 26: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 11  ................................................  57 

Figura 27: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 12  ................................................  58 

Figura 28: Representação da obra “Os Operários”, de autoria de Tarsila do Amaral  ................  60 

Figura 29: Alunos no momento da apreciação das reproduções  ................................................  61 

Figura 30: Primeiro e Segundo desenhos executados pelo sujeito 03  ........................................  71 



 8

Figura 31: Primeiro e Segundo desenhos executados pelo sujeito 01  ........................................  71 

Figura 32: Respectivamente, desenho 1, obra de referência, fazer artístico e desenho 2 do 

sujeito 5  .......................................................................................................................................  72 

Figura 33: Respectivamente, desenho 1 e desenho 2 do sujeito 20 ............................................  72 

Figura 34: Respectivamente, desenho 1, desenho 2 e obras de referência do sujeito 09  ...........  73 

 



 9

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO  ......................................................................................................................  10 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  ................................  14 

2.1 Estética e reação estética  .......................................................................................................  14 

2.2 Objeto de arte e imagem  ........................................................................................................  15 

2.3 Ensino e aprendizagem de artes .............................................................................................  16 

2.4 Ensino de artes no Brasil  .......................................................................................................  19 

2.5 Semiótica e arte: diferentes pontos de vista ...........................................................................  23 

2.6 Releitura de obras de arte  ......................................................................................................  31 

3 METODOLOGIA  ...................................................................................................................  35 

3.1 Aplicação do método de pesquisa  .........................................................................................  35 

3.1.1 Sujeitos  ...............................................................................................................................  36 

3.1.2 Materiais  .............................................................................................................................  36 

3.1.3 Procedimentos  ....................................................................................................................  36 

3.2 Proposição do processo pedagógico  ......................................................................................  37 

3.3 Aplicação da metodologia proposta  ......................................................................................  59 

4 DISCUTINDO OS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS E DAS ENTREVISTAS   63 

4.1 Questionário e entrevista  .......................................................................................................  63 

5 TECENDO ALGUMAS TRAMAS: CONSTRUINDO CONCEITOS ESTÉTICOS  ......  65 

5.1 Quanto a conteúdo  .................................................................................................................  65 

5.2 Quanto à reação estética  ........................................................................................................  68 

5.3 Quanto à produção  .................................................................................................................  71 

5.4 Quanto à resposta ao processo  ...............................................................................................  73 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................................  75 

REFERÊNCIAS  ........................................................................................................................  79 

APÊNDICES  ..............................................................................................................................  81 



 10 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa pretende investigar práticas pedagógicas com base nas metodologias 

para museus Image Watching de Robert Ott (1997) e crítica de arte de Robert Feldman 

(1970), no ensino da arte que podem ajudar a atividade pedagógica de professores e alunos de 

escola, para desenvolver neles a percepção e a apreciação dos aspectos artísticos e estéticos da 

obra de arte. Espera-se que a participação dos alunos, no próprio processo de formação do 

sentimento artístico e estético, permita orientar o ensino da arte de forma dinâmica e 

participativa de maneira a articular o papel formador do professor, a descoberta dos alunos do 

mundo da arte e da necessidade da interpretação para ter acesso a ele. 

Tal implicação com a questão das artes no ensino regular vem se configurando como 

parte de uma história de vida. Ao começar a refletir sobre esta caminhada, pensa-se como os 

primeiros trabalhos desta autora, ainda como aluna, foram importantes, assim como os 

desenhos em casa, feitos para expressar elementos que não conseguia por ser tão pequena e 

não saber escrever. Depois, os concursos de desenho (e até de declamação de poesias) foram 

crisálidas para a vocação das artes. A educação veio com a prática de sala, como auxiliar de 

pré-escola aos 13 anos de idade.  

Em 1984 ingressou na Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina 

(UDESC), no curso de licenciatura plena em Educação Artística - Habilitação em Artes 

Plásticas, quatro anos de um grande crescimento e abertura de várias formas de ver uma 

educação em artes de forma séria. 

Licenciada em artes, voltou como professora de desenho geométrico em uma escola 

particular, e ingressou no ensino público municipal de Itajaí, onde esta autora percebeu a 

lacuna existente entre o ensino privado e o público. Mas não era esta diferença que mais 

incomodava, mas a indiferença das instituições educacionais para o ensino das artes, que se 

confundia com o ensino religioso e até educação física. Muitos foram os conselhos de classe, 

brigas e omissões, pois não havia argumentos legais para combater a falta de consciência 

sobre o ensino da arte nas escolas. Buscava no trabalho uma forma de melhorar o ensino e, 

mesmo com pouca experiência, assumiu uma carga horária de 60 horas semanais, muito 

trabalho e muitas perspectivas. 

Assim, desde o início desta vida profissional, optou-se pelo ensino das artes de 

qualidade e, em 1994, trabalhando como professora em algumas cidades do litoral norte 

voltou a estudar, fazendo uma especialização em Teoria da Comunicação Social na Faculdade 
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Cásper Líbero em São Paulo, período que aproveitou para visitar museus, galerias e eventos 

de artes. Anos depois, em 1998, foi convidada para atuar como supervisora de artes da rede 

municipal de ensino de Itajaí, momento em que sua maior tarefa era construir o Projeto 

Político Pedagógico do município. Descentralizado e multilateral, ele deveria ser discutido 

entre professores, supervisores e todo o corpo discente das escolas municipais, oportunidade 

importante para levantar a bandeira de uma educação artística fundamentada e séria. 

Entre os anos de 1997 e 2003, atuando como supervisora de ensino na área de artes da 

Secretaria Municipal de Educação em Itajaí, esta pesquisadora teve a oportunidade de 

trabalhar com formação continuada com todos os professores de arte da rede municipal de 

ensino, na busca de uma qualidade para as aulas de arte, apresentando às professoras a 

abordagem da metodologia triangular da Dra. Ana Mae Barbosa. 

Acostumadas a trabalhar o desenho livre e ter a carga horária das aulas de arte como 

ferramenta para preencher a carga semanal, nenhuma das professoras atuando em sala de aula 

neste período possuía a habilitação em artes e, mudar o referencial da prática do ensino da arte 

se tornou uma dificuldade somente inicial. Informar que a atividade de arte pode ser 

organizada de forma curricular, com conteúdos específicos e metodologias adequadas a cada 

cultura e nível de aprendizagem, foi a primeira barreira quebrada para uma nova visão do 

ensino da arte. 

Por opção, solicitou-se à Secretaria de Educação a realização de atividades como 

professora de artes nas galerias da Casa da Cultura Dide Brandão, atuando durante quatro 

anos como monitora das galerias e da Casa. Em 2005 passou a fazer a monitoria da Galeria 

Municipal, auxiliando na curadoria das exposições e salões de arte promovidos pela Fundação 

Cultural de Itajaí, além de organizar e cadastrar o acervo artístico da Fundação e Casa da 

Cultura, serviços que foram executadas até novembro de 2008. 

Neste contexto, o problema desta pesquisa foi assim definido: Investigar em que 

medida as metodologias utilizadas no ensino da arte em museus e galerias podem mostrar-se 

eficazes, para levar os alunos do ensino fundamental a desenvolver a percepção artística da 

obra de arte e produzir nelas uma reação estética, transpondo à sala de aula os conhecimentos 

específicos de museus e crítica de arte, a partir das práticas pedagógicas aplicadas à disciplina 

de Artes. 

Analisando o problema elencado, obteve-se como hipótese que os métodos 

museológicos propostos por Feldman (1970) e Ott (1997), adaptados ao cotidiano das aulas de 

arte, podem ser utilizados na disciplina de artes para a formação da percepção artística e da 

significação de uma obra de arte em crianças do ensino fundamental. 
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Desta hipótese, extraiu-se o objetivo geral desta pesquisa, que visa verificar a 

aplicabilidade e eficácia da metodologia adaptada a partir de Edmund Feldmann e Robert Ott, 

na disciplina de artes na escola de ensino fundamental, dividindo-se nos objetivos específicos 

que seguem: 

 

• Identificar os elementos visuais que categorizam a existência de percepção artística das 

crianças em relação à obra de arte; 

• Propor os métodos de Edmund Feldmann e Robert Ott como instrumentos para os cursos 

de arte do ensino fundamental; 

• Avaliar a aplicabilidade da metodologia proposta em alunos do ensino fundamental. 

 

 Utilizar um método não pedagógico de museu, conforme hipótese supra-citada, pode 

ser um procedimento aplicado em sala de aula na disciplina de artes, por isso, pretendeu-se 

trazer subsídios que norteiem a prática pedagógica do professor no manuseio da arte visual de 

forma fruitiva e como objeto de conhecimento. Ela é de relevância social ao observarmos que 

há uma carência de apreciadores de arte em nosso país; basta perguntar em qualquer espaço 

escolar quantos alunos conhecem uma galeria ou já visitaram uma exposição de arte para 

verificar quão poucos respondem sim com convicção. Outro aspecto importante apresentado 

na pesquisa é que os professores continuam a ter um papel importante na iniciação às artes 

das crianças, podendo-se afirmar que eles possuem um papel de extrema importância no 

incentivo à arte, e necessitam desenvolver o hábito de visitas a galerias e espaços culturais, 

além de despertar nos seus alunos o hábito da observação visual de forma fruitiva. 

 O ensino da arte é obrigatório pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, porém, algumas escolas incluem a Arte apenas numa das 

séries de cada um dos níveis porque a LDB não explicitou que esse ensino é obrigatório em 

todas as séries, conforme artigo 26, parágrafo segundo: “O ensino da arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). 

 Para o professor do ensino fundamental, muitas escolas não disponibilizam 

professores habilitados em arte, fazendo com que esta proposta de museu para sala de aula 

instrumentalize o professor para um ensino da arte mais expandido, fazendo as crianças 

compreenderem a obra visual como um objeto estético e, portanto passível de fruição. 

 Como os espaços dos museus não são espaços para serem utilizados como sala de aula 

e, no ambiente escolar, não se conseguiria ter os impactos causados pelo contato com a obra 
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original ou os sentimentos por ela disparados, buscou-se uma alternativa a fim de tornar o 

aluno um bom observador de arte, sendo capaz de ler o mundo que lhe é oferecido na forma 

midiática, de imagens e de signos. Esta prática pode ser modificada e adaptada conforme o 

tema apresentado, a idade dos alunos e a cultura onde estão inseridas, facilitando ao aluno o 

acesso aos códigos e mostrando que existem outras formas de se ver um mesmo objeto. São 

estes novos conhecimentos sobre linguagens a serem lidos que possibilitarão novos 

horizontes, novas percepções e novos entendimentos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Estética e reação estética 

 

Os conceitos de estética e de reação estética diferem de autor para autor, entretanto, 

considera-se que existem pontos convergentes que poderão alicerçar o entendimento deste 

trabalho. 

Na fala de Costa (1999, p. 29), “[...] a estética como ciência de pensar a respeito 

daquilo que identifica a beleza tornou possível o desenvolvimento do conceito de arte, nome 

dado aquilo que o homem produz com o principal objetivo de despertar nos outros a emoção 

estética”. 

Observa-se que a estética aparece como uma invenção humana, a partir dos elementos 

que a compõem. Não é da natureza animal e sim, fruto da compreensão do espaço no qual está 

inserido.  

“Do conceito de cultura são excluídos os aspectos do ser humano que são inatos ou 

determinados pela genética. Em outro termo, natureza e cultura representam campos distintos 

que se contrapõem, sendo este último o definidor da especificidade do humano” (PINO, 2005 

p. 71). 

Sendo variável no tempo e permeável ao ambiente, vem alterando sua concepção 

desde a Grécia Antiga, onde o estético clássico e o belo eram percebidos como formas 

simétricas, harmoniosas, que demonstravam equilíbrio e proporcionalidade. 

Na Idade Antiga houve a inserção de valores morais e percepções pessoais, como 

horror e medo; unindo-se à filosofia, pôde-se perceber distinções de beleza. Na Idade Média 

reforçaram-se os valores morais, adjetivando-se o belo como pecaminoso para o bem útil, o 

bem deleitável que pode levar à luxúria; a bondade se funde ao belo, modificando a reação 

estética. No Renascimento, com o teocentrismo, o pecado cede espaço para a arte, ampliando-

se como um estudo do belo ou teoria da arte. Já no século XX, fundem-se os conceitos de 

estética e inteligibilidade, permitindo que as reações estéticas sejam percebidas como fruto do 

cognitivo: a invenção humana da estética recobre-se de sentimento.  

Significados ou efeitos de sentido tornam-se características do belo contemporâneo, 

distanciando-se em muito do clássico, pois aqui deixa de ser senso comum e a percepção 

individual pode tornar o que antes era feio em belo. Contesta e imprime seu movimento em 

sentido a transgredir a própria estética para dessacralizar o artista e a própria arte. Esta anti-
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arte seria uma reação estética ao feio e ao belo (OLIVEIRA, 2005). 

Portanto, percebe-se que as reações estéticas, em indivíduos diferentes num mesmo 

tempo e espaço, são disparadas e percebidas de formas diferenciadas pela interferência do 

cognitivo, do inteligível, da história de vida e referenciais que são solicitados no momento da 

associação às significações de cada pessoa ao mesmo objeto ou imagem. Um mesmo 

indivíduo pode ter processos de observação e reações estéticas diferenciadas, tanto no tempo 

quanto no espaço, dependendo da associação que dá o significado àquele objeto naquele 

momento. Demonstra-se que o estético para um indivíduo, como uma parcela é cognitiva, está 

em constante mutação, e o que é belo, atualmente ou no passado, pode não ser mais no futuro, 

sendo igualmente válido para o inverso. 

 

2.2 Objeto de arte e imagem 

 

 A categoria objeto refere-se a toda coisa. É aquilo que é exterior a pessoa e é capaz de 

ser interiorizada a partir das sensações, observações e experimentações. Para melhor 

entendimento, Durkheim (2007, p. 21) define coisa: 

 

Como todo objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira 
natural, tudo aquilo de que não podemos formular uma noção adequada por simples 
processo de análise mental, tudo o que o espírito não pode chegar a compreender 
senão sob condição de sair de si mesmo, por meio da observação e da 
experimentação, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores e mais 
imediatamente acessíveis para os menos visíveis e profundos. 

 

 Esta natureza torna-se importante na medida em que o mesmo objeto pode ser 

apreciado ou não, colocado (ou não) em uma posição de arte ou objeto de arte. A discussão 

acerca do objeto de arte é uma ampliação das possibilidades interpretativas do objeto, a partir 

da imagem projetada ou adquirida. 

 Conforme Pino (2006) a imagem é algum tipo de reprodução das coisas (objetos, 

eventos, figuras, pessoas, etc.), que permite ao sujeito torná-las presentes e evocá-las quando 

estão ausentes. Figura-se a representação do objeto a partir da significação e como ela é 

internalizada pelo sujeito. Os objetos são fontes de sinais físicos ou químicos, observados pela 

sua imagem, posto que nunca lidamos com o objeto puro. Sendo assim, as significações 

podem ser alteradas mesmo quando os sinais ou objetos tornam-se imutáveis. Os sinais 

podem ser emanados tanto do mundo natural quanto cultural, quando percebemos a criação 

humana a partir das relações entre ele e o objeto, permitindo ao interpretador recompor sua 
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imagem por sua própria significação no mundo cultural, encontrando a arte e a obra de arte. 

 

2.3 Ensino e aprendizagem de artes 

 

 O ensino e a aprendizagem da arte fazem parte, de acordo com normas e valores 

estabelecidos em cada ambiente cultural, do conhecimento que envolve a produção artística 

em todos os tempos. No entanto, a área que trata da educação escolar em artes tem um 

percurso relativamente recente, que coincide com as transformações educacionais 

características do século XX em várias partes do mundo. 

 A mudança radical que deslocou o foco de atenção da educação tradicional (centrado 

apenas na transmissão de conteúdos), para o processo de aprendizagem do aluno, também 

correu no âmbito do ensino de Arte. As pesquisas desenvolvidas a partir do início do século 

XX em vários campos das ciências humanas, trouxeram dados importantes sobre o 

desenvolvimento da criança, o processo criador, a arte de outras culturas, das tendências 

estéticas da modernidade, surgindo autores que formularam os princípios inovadores para o 

ensino de artes plásticas, música, teatro e dança. Esses princípios influenciaram o que se 

chamou “Movimento da Educação através da Arte”, fundamentado principalmente nas idéias 

do filósofo inglês Herbert Read, teve como manifestação mais conhecida a tendência da livre 

expressão que, ao mesmo tempo, foi largamente influenciada pelo trabalho inovador de 

Viktor Lowenfeld, divulgado no final da década de 1940. Lowenfeld, entre outros, acreditava 

que a potencialidade criadora se desenvolveria naturalmente em estágios sucessivos, desde 

que se oferecessem condições. Tais princípios reconheciam a arte da criança como 

manifestação espontânea e auto-expressiva: valorizavam a livre expressão e a sensibilização 

para a experimentação artística, como orientações que visavam o desenvolvimento do 

potencial criador, ou seja, eram propostas centradas na questão do desenvolvimento do aluno. 

 É importante salientar que tais orientações trouxeram uma contribuição inegável no 

sentido da valorização da produção criadora da criança, o que não ocorria na escola 

tradicional. Mas o princípio revolucionário que advogava a todos, independentemente de 

talentos especiais, era a necessidade e a capacidade da expressão artística que foi, aos poucos, 

sendo enquadrado em palavras de ordem, como por exemplo, o que importa é o processo 

criador da criança e não o produto que realiza e aprender a fazer, fazendo. Estes e muitos 

outros lemas foram aplicados mecanicamente nas escolas, gerando deformações e 

simplificações na idéia original, o que redundou na banalização do deixar fazer, ou seja, 

deixar a criança fazer arte, sem nenhum tipo de intervenção. 
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 Ao professor destinava-se um papel cada vez mais passivo. A ele não cabia ensinar 

nada e a arte adulta deveria ser mantida fora dos muros da escola, pelo perigo da influência 

que poderia transgredir a espontânea expressão infantil. O objetivo fundamental era o de 

facilitar o desenvolvimento criador da criança, no entanto, o que se desencadeou como 

resultado da aplicação indiscriminada de idéias vagas e imprecisas sobre a função da 

educação artística foi uma descaracterização progressiva da área. Tal estrutura conceitual foi 

perdendo o sentido, principalmente para os alunos. Na entrada da década de 1960, arte 

educadores, principalmente americanos, lançaram as bases para uma nova mudança de foco 

dentro do ensino de Arte, questionando basicamente a idéia do desenvolvimento espontâneo 

da expressão artística da criança e procurando definir a contribuição específica da arte para a 

educação do ser humano. A reflexão que inaugurou uma nova tendência, cujo objetivo era 

precisar o fenômeno artístico como conteúdo curricular, articulou-se num duplo movimento: 

de um lado, a revisão crítica da livre expressão; de outro, a investigação da natureza da arte 

como forma de conhecimento. O pensamento produzido por esses autores estava 

estreitamente vinculado às tendências do conhecimento da época, manifestadas 

principalmente na lingüística estrutural, na estética, na pedagogia, na psicologia cognitivista, 

na própria produção artística, entre outras. Assim, a crítica à livre expressão questionava a 

aprendizagem artística como conseqüência automática do processo de maturação da criança. 

 No início da década de 1970, E. B. Feldmann e Elliot Eisner, ancorados em John 

Dewey e na escola pragmática, afirmavam que o desenvolvimento artístico é resultado de 

formas complexas de aprendizagem e, portanto, não ocorre automaticamente à medida que a 

criança cresce, sendo tarefa do professor propiciar essa aprendizagem por meio da instrução. 

Segundo esses autores, as habilidades artísticas se desenvolvem por meio de questões que se 

apresentam à criança no decorrer de suas experiências ao buscar meios para transformar 

idéias, sentimentos e imagens num objeto material. 

 

Mas como afirmou Dewey, e é uma lição que vale a pena reaprendermos, a solução 
para a excessiva rigidez não é o laissez-faire, e também não é a solução adotar o 
meio-termo. O que se deve fazer é elaborar um programa de prática educacional 
baseada em uma concepção adequada da experiência. Para a experiência ter valor e 
significado educacional, o individuo deve experimentar desenvolvendo a habilidade 
de lidar inteligentemente com o problema que ele encontrara no mundo. Para os arte 
educadores, são as artes, e as artes visuais em particular, que fornecerão isto. 
Programas de ensino de arte que são significativos para a criança capacitam-na a 
pensar mais inteligentemente sobre a arte e suas diversas manifestações no mundo. 
(EISNER, 1997, p. 82). 
 

 Tal experiência pode ser orientada pelo professor, consistindo em sua contribuição 
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para a educação da criança no campo da arte. 

 A partir desse novo foco de atenção, desenvolveram-se muitas pesquisas, dentre as 

quais se ressaltaram as que investigam o modo de aprender dos artistas. Tais trabalhos 

trouxeram dados importantes para as propostas pedagógicas, que consideram tanto os 

conteúdos a serem ensinados, quanto os processos de aprendizagem dos alunos. As escolas 

brasileiras têm manifestado a influência das tendências ocorridas ao longo da história do 

ensino de Arte em outras partes do mundo. 

 

A educação estética das crianças pode ser obtida através do estudo da música, dança, 
teatro, arte, literatura ou combinação destes. Mas não é essencial que uma criança seja 
um artista lapidado em cada uma destas artes a fim de lidar com o sucesso no seu 
ambiente. Na verdade, ela não precisa ser um artista lapidado em nenhuma delas uma 
vez que a linguagem distinta de pelo menos uma das artes esteja disponível para ela 
como instrumento de entendimento e prazer. O que importa não é o modo como a 
criança obtém seus insights, mas sim o fato que ela os obtém. Os professores talvez 
precisem ter uma especialidade, mas as crianças não. (FELDMANN, 1997, p.47). 

 

 O ensino de arte é identificado pela visão humanista e filosófica que demarcou as 

tendências tradicionalistas e escolanovista. Embora ambas se contraponham em proposições - 

métodos e entendimento dos papéis do professor e do aluno - ficam evidentes as influências 

que exerceram nas ações escolares de Arte. Essas tendências vigoraram desde o início do 

século XX e ainda hoje participam das escolhas pedagógicas e estéticas de professores de 

Arte (BRASIL, 1997). 

 A disciplina Desenho, apresentada sob a forma de Desenho Geométrico, Desenho do 

Natural e Desenho Pedagógico, era considerada mais por seu aspecto funcional do que uma 

experiência em arte, ou seja, todas as orientações e conhecimentos visavam uma aplicação 

imediata e a qualificação para o trabalho. 

 De acordo com Edwards (1984, p 86), “[...] por volta dos dez ou doze anos de idade a 

paixão da criança pelo realismo está no seu ápice. Quando os desenhos não saem certos - ou 

seja, quando não parecem realistas - as crianças geralmente desanimam e pedem ajuda ao 

professor”. Nesta fase, observa-se a diminuição da subjetividade não havendo a visão raio X 

ou transparências; casas que deixam a mostra camas, armários, fogão e pessoas, estas agora 

mais realistas e proporcionais. 

 Nesses parâmetros, Antônio e Guimarães (2005) relacionam o estágio das operações 

concretas com o realismo visual Di Leo (1985), com base nos pressupostos de Piaget (1964; 

2003), estabelecendo critérios para a compreensão do processo de desenvolvimento do 

desenho na criança apoiado nos estágios de desenvolvimento cognitivo infantil. No Estágio 
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das Operações Concretas (dos 07 a 12 anos) há a diminuição da subjetividade e a criança 

passa a desenhar a realidade visível. As figuras humanas tornam-se mais proporcionais, sem 

transparências e as cores são mais convencionais em virtude do realismo visual. 

 Esta preocupação com o realismo é uma tentativa de como ver as coisas de um modo 

diferente, de acertar a maneira de ver as coisas, os objetos e a realidade, quase uma busca 

filosófica da verdade. Para Edwards (1984, p.90), as crianças de 10 anos “estão dispostos a 

dedicar-se com grande energia e esforço à tarefa, contando que os resultados sejam 

animadores. Poucas crianças têm a sorte de descobrir acidentalmente o segredo: como ver as 

coisas de um modo diferente”. 

 

2.4 Ensino de artes no Brasil 

 

O ensino das artes tem sua origem, no período colonial, desde o descobrimento do 

nosso país, foi marcada pelo fato de que Portugal não tinha nenhum interesse que o Brasil se 

desenvolvesse ou que tivesse identidade própria e preservada. A cultura dos índios foi 

execrada, instalando-se aqui uma versão mais pobre da cultura européia, situação muito 

caricata do filme “Carlota Joaquina, a Princesa do Brazil” (1995). Conseqüentemente, nossa 

cultura originou-se de um transplante da cultura européia, gerando uma cultura distante da 

identidade que pouco tinha a ver com as heranças culturais deste país. 

 Em 1808, com a transferência da corte para o Brasil, fez-se necessária uma ampliação 

cultura. Assim D. João VI, príncipe regente, ordenou a vinda da Missão Francesa para iniciar 

oficialmente o ensino das artes, fundando-se a Academia de Belas Artes que trouxe os 

princípios neoclássicos. “Aqui chegando, a Missão Francesa já encontrou uma arte distinta e 

originaria dos modelos portugueses e obras de artistas humildes. Enfim, uma arte de traços 

originais que podemos designar como barroco brasileiro”. (BARBOSA, 2002, p.19). 

 A elite brasileira, aderindo ao moderno, rejeita o barroco como manifestação 

secundária da cultura, provocando um distanciamento das classes menos favorecidas às artes e 

reforçando o preconceito de que a arte é um acessório da cultura elitista. Esta distância entre 

arte popular e erudita, perdura no ensino das artes que nas escolas oficiais aprendia-se 

desenho técnico e industrial, e as chamadas belas artes eram ensinadas para as classes mais 

nobres. 

 Com a Proclamação da República em 1889, o positivismo de Augusto Conte 

influenciou os métodos de ensino como afirma Duarte Jr. (1988, p. 123): “[...] a arte era vista 

somente como uma preparação do intelecto para atividades mais elevadas, assim a arte tinha 
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importância para a contribuição ao estudo da ciência”. 

 A palavra liberal vem do latim LIBER - livre. O liberalismo estabeleceu a idéia do 

ensino da arte para o desenvolvimento industrial. Tais pensamentos combinavam com a idéia 

de que a liberdade comercial iria ser benéfica a todos e, percebendo indícios do capitalismo, o 

ensino das artes destinava-se auxiliar na invenção e produção industrial “[...] entretanto, a 

partir de 1901, passaram a exigir uma gramática comum, o desenho geométrico, que era 

proposto nas escolas primárias e secundárias como um meio não um fim em si mesmo” 

(DUARTE JR., 1988, p. 123). 

 Entre os anos de 1920 e 1970, as escolas brasileiras viveram outras experiências no 

âmbito do ensino e aprendizagem de arte, fortemente sustentadas pela estética modernista e 

com base na tendência escolanovista. O ensino de Arte voltava-se para o desenvolvimento 

natural da criança, centrado no respeito às suas necessidades e aspirações, valorizando suas 

formas de expressão e de compreensão do mundo. As práticas pedagógicas, que eram 

diretivas, com ênfase na repetição de modelos e no professor, são redimensionadas, 

deslocando-se a ênfase para os processos de desenvolvimento do aluno e sua criação. 

 As aulas de Desenho e Artes Plásticas assumiram concepções de caráter mais 

expressivo, buscando a espontaneidade e valorizando o crescimento ativo e progressivo do 

aluno. As atividades de artes plásticas mostravam-se como espaço de invenção, autonomia e 

descobertas, baseando-se principalmente na auto-expressão dos alunos. Os professores da 

época estudavam as novas teorias sobre o ensino de Arte divulgada no Brasil e no exterior, as 

quais favoreciam o rompimento com a rigidez estética, marcadamente reprodutivista da escola 

tradicional sob outro enfoque, quando a música pode ser sentida, tocada, dançada, além de 

cantada.  

 No período que vai da década de 1920 aos dias de hoje, faixa de tempo concomitante 

àquela em que se assistiu a várias tentativas de se trabalhar a arte também fora das escolas, 

vive-se o crescimento de movimentos culturais, anunciando a modernidade e a vanguarda. 

Destaca-se na caracterização de um pensamento modernista a “Semana de Arte Moderna de 

São Paulo”, em 1922, na qual estiveram envolvidos artistas de várias modalidades: artes 

plásticas, música, poesia, dança, etc. 

 Esses momentos de aproximação, que já se anunciaram quando algumas idéias e a 

estética modernista influenciaram o ensino de Arte, são importantes, pois sugerem um 

caminho integrado à realidade artística brasileira, considerada mundialmente original e rica. 

 Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte é incluída no 

currículo escolar com o título de Educação Artística, mas é considerada “atividade educativa” 
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e não disciplina. A introdução da Educação Artística no currículo escolar foi um avanço, 

principalmente se considerar que houve um entendimento em relação à arte na formação dos 

indivíduos, seguindo os ditames de um pensamento renovador. No entanto, o resultado dessa 

proposição foi contraditório e paradoxal. Muitos professores não estavam habilitados e, 

menos ainda, preparados para o domínio de várias linguagens que deveriam ser incluídas no 

conjunto das atividades artísticas (Artes Plásticas, Educação Musical, Artes Cênicas). Para 

agravar a situação, durante os anos 1970-1980, tratou-se dessa formação de maneira 

indefinida: “[…] não é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, 

flutuando ao sabor das tendências e dos interesses” (BRASIL, 1997, p. 24). A Educação 

Artística demonstrava, em sua concepção e desenrolar, que o sistema educacional vigente 

estava enfrentando dificuldades de base na relação entre teoria e prática. 

 Os professores de Educação Artística, capacitados inicialmente em cursos de curta 

duração, tinham como única alternativa seguir documentos oficiais (guias curriculares) e 

livros didáticos em geral, que não explicitavam fundamentos, orientações teórico-

metodológicas ou mesmo bibliografias específicas. As próprias faculdades de Educação 

Artística, criadas especialmente para cobrir o mercado aberto pela lei, não estavam 

instrumentadas para a formação mais sólida do professor, oferecendo cursos eminentemente 

técnicos, sem bases conceituais. Desprestigiados, isolados e inseguros, os professores 

tentavam equacionar um elenco de objetivos inatingíveis, com atividades múltiplas, 

envolvendo exercícios musicais, plásticos, corporais, sem conhecê-los bem, além de 

justificados e divididos apenas pelas faixas etárias. 

 De maneira geral, entre os anos de 1970 e 1980, os antigos professores de Artes 

Plásticas, Desenho, Música, Artes Industriais, Artes Cênicas e os recém-formados em 

Educação Artística, viram-se responsabilizados por educar os alunos (em escolas de ensino 

médio) em todas as linguagens artísticas, configurando-se a atuação do professor polivalente 

em Arte.  

 A partir dos anos de 1980, constitui-se o movimento Arte-Educação, inicialmente com 

a finalidade de conscientizar e organizar os profissionais, resultando na mobilização de grupos 

de professores de arte, tanto da educação formal como da informal. O movimento Arte-

Educação permitiu que se ampliassem as discussões sobre a valorização e o aprimoramento 

do professor, que reconhecia o seu isolamento dentro da escola e a insuficiência de 

conhecimentos e competência na área. As idéias e princípios que fundamentam a Arte-

Educação multiplicam-se no país por meio de encontros e eventos promovidos por 

universidades, associações de arte educadores, entidades públicas e particulares, com o intuito 
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de rever e propor novos andamentos à ação educativa em Arte. 

 Em 1988, com a promulgação da Constituição, iniciaram-se as discussões sobre a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que seria sancionada apenas em 20 de 

dezembro de 1996. Convictos da importância de acesso escolar dos alunos de ensino básico 

também à área de Arte, ocorreram manifestações e protestos de inúmeros educadores 

contrários a uma das versões da referida lei, que retirava a obrigatoriedade da área. 

 Com a Lei n. 9.394, de 1996, revogam-se as disposições anteriores e Arte é 

considerada obrigatória na educação básica, destaca-se seu artigo 26, parágrafo 2º “[...] o 

ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

 Vê-se que da conscientização profissional que predominou no início do movimento 

Arte-Educação evoluiu-se para discussões que geraram concepções e novas metodologias 

para o ensino e a aprendizagem de arte nas escolas. 

 É com este cenário que se chegou ao final da década de 1990, mobilizando novas 

tendências curriculares em Arte, pensando-se no terceiro milênio. São características desse 

novo marco curricular as reivindicações de identificar a área por Arte (e não mais por 

Educação Artística) e de incluí-la na estrutura curricular como área, com conteúdos próprios 

ligados à cultura artística e não apenas como atividade. 

 Dentre as várias propostas difundidas no Brasil na transição para o século XXI, 

destacam-se aquelas que têm se afirmado pela abrangência e por envolver ações que, sem 

dúvida, estão interferindo na melhoria do ensino e da aprendizagem de arte. Trata-se de 

estudos sobre a educação estética e a estética do cotidiano, complementando a formação 

artística dos alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico-artístico que tem por 

premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua 

contextualização histórica. 

 

2.5 Semiótica e arte: diferentes pontos de vista 

 

 Como toda obra cultural do homem, a obra de arte tem uma dupla dimensão: material 

e simbólica. De um lado, ela é uma realidade material, objetivação da experiência subjetiva do 

artista; do outro, ela é portadora de uma significação: a que lhe confere seu autor, no caso o 

artista, e a que lhe atribui àquele que a contempla. Isto nos remete ao papel da semiótica na 

arte, em grande parte diferente ao que ela desempenha em outros domínios da atividade 

humana, particularmente na linguagem. Em razão disso, o recurso ao modelo semiótico 
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proposto por Peirce (1990) nos parece totalmente justificado, uma vez que ao permitir a 

análise semiótica em domínios culturais outros que os da lingüística, o torna mais adequado 

para a análise semiótica no domínio da produção artística. 

 O modelo Pierciano de Signo, a unidade da ciência da Semiótica, faz parte de uma (a 

principal), das múltiplas tríades que ele deduz das suas análises da teoria das Idéias. Como 

aparece numa das várias definições que o autor nos dá do signo, ele tem uma estrutura 

triádica, ou seja, é composto da unidade de três elementos diferentes. Para Peirce (1990) um 

Signo ou Representamen, diz ele, é algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa 

alguma coisa para alguém. 

 Os elementos que constituem essa definição do signo de Peirce (1990), sem dúvida a 

mais simples de todas as que ele dá, fazem dele, como aponta Pino (2005), um sistema de 

relações triádicas com uma estrutura em “T”, como é mostrado na figura 01: 

  

REPRESENTAMEN 
(SIGNO) 

OBJETO 

INTERPRETANTE 
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Figura 01: Representação do Sistema de Relações Triádicas 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Peirce (1990) 

 

A figura 01 deve ser lida, conforme a definição dada anteriormente, da seguinte forma: 

O primeiro elemento, o “Representamen ou Signo – está no lugar do segundo, o Objeto, ao 

qual representa tornam-o perceptível, o que é o papel do Signo”. (PINO, 2003, p. 128). Este 

ato de representação, cria entre esses dois elementos uma relação cuja razão deve ser 

procurada pelo intérprete no terceiro elemento, o Interpretante, o qual, nos termos da análise 

peirceiniana constitui a razão ou princípio da relação.  

Como lembra ainda Pino (2003, p. 127), o Signo desempenha duas funções principais 

(PEIRCE 1990, p. 143): a primeira é tornar eficazes relações não eficazes, o que quer dizer 

que o Signo, instrumento criado pelo Homem, cria relações onde elas não existiam 

naturalmente, ou seja, que a Natureza não criou; a segunda é tornar possível a produção de 

conhecimento, uma vez que, como diz Peirce (1990), um Signo é algo por meio de cujo 

conhecimento conhecemos algo mais a respeito do Objeto. 

Isso permite, como tem tentado mostrar Pino (2003, p.292) em alguns dos seus 

trabalhos, criar o que ele denomina de “Rede Semiótica” como aparece na figura 02: 
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Figura 02: Representação gráfica da Rede Semiótica 
 

Fonte: Pino (2003, p. 292) 
 

Nela, é possível perceber que o Interpretante1 de um Signo constitui para o intérprete 

um conhecimento a respeito do Objeto e que, ao ser relacionado com o mesmo Objeto 

(tornando-se o Signo dele), gera um novo conhecimento (Interpretante 2) e assim 

sucessivamente. Aplicado ao campo artístico, poder-se-ia dizer que uma obra de arte admite 

diferentes interpretações ou Interpretantes, sendo que cada uma delas pode permitir a 

descoberta de outras a respeito da mesma obra. É a isso que chamamos de polissemia. 

 Na produção artística, podemos considerar obra inovadora, ou obra-prima, aquela que 

possui características atemporais, ou seja, capazes de produzir nos seus contempladores 

experiências semióticas e estéticas sempre velhas e novas. O que faz a Monalisa de Leonardo 

Da Vinci atravessar o tempo intocável? O que faz o Hamlet de Shakespeare, tão presente 

atualmente? Não existir uma fórmula única ou um tempo exato, pois a obra de arte é 

simbólica, não estando limitada nem ao tempo nem a uma única interpretação. 

“A obra de arte (como qualquer fenômeno) pode ser estudada de aspectos inteiramente 

diversos; permite um número infinito de interpretações, uma multiplicidade de enfoques, em 

cuja riqueza inesgotável está a garantia do seu sentido imorredouro” (VIGOTSKY, 1999, p. 

17). 

 O pensamento de Vigotsky (1999) está fundamentado nas principais categorias do 

paradigma do materialismo histórico e dialético de Marx e Engels. Numa perspectiva 

histórica, as obras de arte, como outras produções culturais humanas, desempenham uma 

função de mediação entre os homens, graças particularmente à sua dimensão simbólica 

humana, estas apropriadas e ampliadas pelas sucessivas gerações humanas existentes até o dia 

de hoje. O materialismo determina, através da produção econômica de cada tempo, o 

desenvolvimento histórico e as demais manifestações culturais, incluindo a arte. A idéia de 

totalidade de Vigotsky (1999) é um pressuposto marxista, onde o todo é feito de partes em 

constante diálogo. Esse pressuposto se aplica às diferentes instâncias que constituem a 

sociedade e a cultura, em forma geral e, de forma particular, ao campo das artes, que nos 

ocupa aqui, onde cada uma das obras artísticas se relaciona a todas as outras através da 

“mediação semiótica”, qual seja, do seu valor significativo. A dialética reforça a relação entre 

o todo e a parte como elementos opostos, mas mutuamente constitutivos; sem as partes ou 

detalhes, não existe todo ou obra e, sem o todo ou obra não há como falar de partes ou 

detalhes. 
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 A educação estética é uma alternativa para não tornar o ensino da arte fechado em si, 

reduzindo-o a meras práticas técnicas e vivências cotidianas. “O sentimento estético deve ser 

objeto de educação tanto quanto os demais, só que em formas específicas. Do mesmo ponto 

de vista cabe enfocar também o ensino profissionalizante da técnica desta ou daquela arte.” 

(VIGOTSKY, 2004, p. 350). 

 A educação estética torna a técnica um aprendizado criador quando ultrapassa a 

técnica em si, fundamentando-o no entendimento e na percepção das obras de arte. É de suma 

importância possibilitar às crianças o acesso às obras clássicas ou história da arte, ao mesmo 

tempo em que ela acessa a produção local, permitindo-se mostrar o caráter histórico e 

dialético da produção artística como componente da cultura humana, fenômeno universal e 

particular. Isso permite ampliar a experiência pessoal e limitada da criança, incluindo-a na 

rede mais ampla da realidade humana. 

 Para Vigotsky a educação deve estabelecer contato entre “[...] o psiquismo da criança 

e as esferas mais amplas da experiência social acumulada, como que incluir a criança na rede 

mais ampla e possível da vida” (VIGOTSKY, 1999, p.17) 

 Desta forma, diferenciamos pela etimologia da palavra a denominação de que o 

professor de arte não é nem monitor (aquele que admoesta, dá conselhos ou lições, adverte, 

aquele que numa escola toma conta dos alunos, para dirigir os estudos) nem mediador (aquele 

que intervém, árbitro), pois em momento algum o professor ou arte educador, por ser esta a 

denominação mais específica, deve dirigir ou intervir na interpretação do aluno e assim, 

auferir a crítica subjetiva.  

 A contextualização está para interpretação como ferramenta para a formação de 

conceitos e contribui para um julgamento. Segundo Feldmann (1970), para a interpretação de 

uma obra são necessárias inteligência e sensibilidade para dar significado ao que foi 

observado e descrito. Uma interpretação crítica é uma declaração sobre uma obra de arte que 

permite com que as observações visuais que fizemos anteriormente encaixem e façam sentido. 

Em outras palavras, que idéia simples, genial ou conceito parece somar ou unificar todos os 

traços separados do trabalho? 

 Essa contextualização deve conduzir àquilo que já está definido, e não ao que o 

professor, monitor ou arte educador pensa sobre o objeto observado, considerando que este 

procedimento pode mudar a interpretação, acrescentando conceitos, não os modificando. 

 Conforme Feldmann (1970, p.47) “O aluno de arte deve dar passos na direção de se 

tornar sua própria autoridade, seu próprio guia para excelência artística”. 

 Enfim, por Signo entendemos aqui a unidade desse ramo científico chamado de 
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ciência da semiótica, cujo objetivo é o de determinar as leis pelas quais, em toda inteligência 

científica, um signo dá origem a outro signo, um pensamento dá origem a outro pensamento. 

 Para Pillar (1993, p.77) e colaboradores “Ler uma imagem seria, então compreendê-la, 

interpretá-la, descrevê-la, decompô-la e recompô-la para apreendê-la como objeto a conhecer. 

Uma imagem, ao contrário de um texto, propicia uma infinidade de leituras devido às relações 

que seus elementos sugerem”. 

 Estas leituras vão se complementando e se sobrepondo, possibilitando uma infinidade 

de interpretações cambiáveis ao longo do tempo. Edmund Feldman (1970) propôs um sistema 

de leitura que consiste em quatro grandes estágios: a descrição, a análise, a interpretação e o 

julgamento. A análise objetiva da imagem é fundamentada nos estágios de descrição e análise, 

e a análise subjetiva, nos estágios de interpretação e julgamento.  

A Descrição distancia-se do objeto, fazendo uma descrição do que se vê. Abordam-se 

aspectos técnicos, os objetos contidos, suas cores, texturas, formas, espaços e volumes. 

Exime-se de questões mais empíricas e sentimentais, demonstrando o conhecimento que se 

tem sobre a mecânica da obra de arte, ou seja, a técnica utilizada como o encaixe de uma 

escultura ou o tipo de pincel que se utilizou para imprimir determinada dimensão à tinta 

aplicada na pintura. Nesta fase é desejável objetividade e gradação quanto ao nível de 

detalhamento do objeto observado. 

A partir da descrição, o autor supra-citado afirma que, ao se visualizar um objeto de 

arte, deve-se descobrir as influências que as formas exercem entre si, consequentemente 

influenciadoras do olhar (tamanhos, pares, conjuntos, cores e texturas, etc.), analisando-se a 

relação espaço-volume e todos os traços visíveis da obra, que complementam o exame do 

objeto, evitam conclusões precipitadas, constroem habilidades de observação e formam uma 

interpretação crítica.  

 Segundo Feldmann (1970) é um erro acreditar que arte e técnica estão separadas. Um 

meio de descobrir idéias numa obra de arte é estudando a técnica que criou o objeto de arte 

em primeiro lugar. Por isso, é através da interpretação que são decididos os significados das 

observações, fazendo emergir idéias, conceitos ou problemas que a obra tenta revelar, mesmo 

que o autor, muitas vezes, não teça essas tramas conscientemente. Por esta interpretação 

avalia-se o seu valor pelo julgamento, quando se enquadram categorias e filosofias artísticas 

como forma de se explicar academicamente o que se vê. 

 Considerando os preceitos apresentados, é notório o fato de que Feldmann (1970) 

trabalhava no contexto de museus, orientando seu trabalho para a formação de críticos de arte. 

Contudo, Ott (1997, p. 113) trazia um olhar mais pedagógico, voltado à formação de 
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apreciadores de arte “Mas o museu e o ensino de arte na escola não ocupam a mesma posição 

no ensino da arte. Professores com boa formação profissional percebem que as galerias de um 

museu não são uma oficina de arte, e que não devem ser tratadas como uma sala de aula 

[…]”. 

 Para Ott (1997) o espaço de museus não deve ser encarado como uma sala de aula, 

mas sim um espaço de reflexão, de guarda da cultura e um espaço para se buscar amparo no 

ensino em sala de aula. O professor deve encarar o museu como recurso pedagógico, lugar de 

ampliação do ensino e não para ensino da arte. Os monitores não substituem a atuação do 

professor nem as suas práticas pedagógicas. 

“A arte, ensinada no contexto das coleções dos museus, reflete os valores estéticos 

intrínsecos da obra de arte e as preferências cognitivas dos alunos que estão nesse processo de 

aprendizagem, mas arte nos museus também reflete as condições culturais da sociedade” 

(OTT, 1997, p. 112). 

O método Image watching, criado por Robert Ott - professor da Pen State University, 

prevê cinco práticas pedagógicas: descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e 

revelando. Este conjunto “[…] proporciona um completo sistema de crítica de arte perceptivo, 

conceitual e interpretativo que gera conhecimento a partir de obras de arte para serem 

expressos no trabalho de ateliê” (OTT, 1997, p. 128). 

 

• Descrevendo: é o momento em que a percepção é priorizada e a enumeração do que está 

sendo visto e efetuado. 

• Analisando: enfoque no desenvolvimento dos aspectos conceituais da leitura da obra de 

arte, utilizando para a análise formal da obra percebida conceitos da crítica e da estética. 

• Interpretando: é o momento das respostas pessoais à obra objeto da apreciação, quando 

as pessoas expressam as suas sensações, emoções e idéias a partir do contato com sua 

materialidade, seu vocabulário, gramática e sintaxe. 

• Fundamentando: Acrescenta uma extensão que não era encontrada na época em outros 

sistemas de crítica. É o momento de trazer o conhecimento adicional disponível no 

campo da história da arte, a respeito da obra e do artista que são objeto do conhecimento. 

A intenção é de ampliação do conhecimento e não do convencimento do aluno a respeito 

do valor da obra.  Para Ott (1997) a fundamentação deve auxiliar o aluno na compreensão 

da obra de arte, de embasar sua experiência estética e garantir a capacidade de escolha e, 

conseqüentemente, de deleite e prazer à obra artística. Tanto o autor supra-citado quanto 
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Feldmann (1970) defendem a postura de independência crítica para os alunos. 

• Revelando: É entendido como um momento de culminância no processo de ensino da 

arte através da crítica da arte. Neste momento o aluno tem a oportunidade de revelar o 

processo de construção de conhecimento por ele vivenciado. 

 

 A abordagem triangular de Ana Mae Barbosa (1991; 1995) foi apresentada como outra 

forma de fazer em sala (não única), cuja estrutura aprecia a história da arte para que 

contextualizem o tema em questão, não que isto implique no professor de arte tornar-se 

exímio crítico ou historiador de arte, mas que tenha conhecimento para situar o conteúdo.  

 
Com esse parâmetro, o DBAE da Getty Foundation e a Proposta Triangular 
preconizada por Ana Mae Barbosa, e considerando o contexto atual da educação no 
Brasil, questionamos o ensino da arte como um fim em si mesmo. Defendemos a 
ampliação do conceito de arte educação: não apenas ensinar arte, mas ensinar 
através da arte. Trata-se de operacionalizar o conceito mais globalizado do ensino 
como formação, como educação do individuo. Ensinar a ler as imagens das obras de 
arte, capacitando o indivíduo a ler as imagens do mundo. Não se faz aqui referência 
à polemica entre essencialistas e contextualistas. Pensamos em Galileu e sua 
metáfora do livro mundo e em Guimarães Rosa para quem a leitura decifração é uma 
questão de sobrevivência. (NOVIS, 1994, p.12). 

  

Conhecida inicialmente como metodologia triangular, a proposta triangular se apóia 

no tripé crítica de arte e estética, história da arte e fazer artístico, ou seja, leitura de imagem, 

contextualização histórica e fazer artístico. 

 Diz Barbosa (1991, p. 10) “[...] o que a arte na escola principalmente pretende é 

formar o conhecedor, fruidor e decodificador da obra de arte […]. A escola seria a instituição 

pública que pode tornar o acesso à arte possível para a vasta maioria dos estudantes em nossa 

nação […]”. 

 No Brasil, nosso maior problema é a alfabetização, isto é, há a necessidade urgente de 

se enfatizar a leitura de palavras, gestos, ações, imagens, prioridades, desejos, expectativas. 

Como explicita ainda Barbosa (1995, p. 63): “Num país onde os políticos ganham eleições 

através da televisão, a alfabetização pela leitura da imagem é fundamental, e a leitura da 

imagem artística, humanizadora”. 

 Para Pino (2005), o nascimento cultural da criança (diferente do biológico) é a porta 

de acesso desta ao universo das significações humanas. O acesso a essas significações 

culturais implica na apropriação dos meios de localização ou sistemas semióticos; em outros 

termos, a linguagem em suas várias formas. Aqui nosso foco é a linguagem visual, por 

possibilitar uma amplitude de signos e objetos. 

 Aceitando a possibilidade da arte como instrumento de grata sui (de prazer) e objeto 



 30 

de conhecimento, para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) a arte e a ciência 

respondem a necessidade do ser humano de construir objetos de conhecimento somados às 

relações sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos e éticos. Todos estes setores da 

vida cultural formam o conjunto de manifestações simbólicas de uma determinada cultura. 

 

A obra de arte situa-se no ponto de encontro entre o particular e o universal da 
experiência humana. Cada obra de arte é, ao mesmo tempo, um produto cultural de 
uma determinada época e uma criação singular da imaginação humana, cujo valor é 
universal. Por isso, uma obra de arte não é mais avançada, mais evoluída, nem mais 
correta do que qualquer outra. (BRASIL, 1997, p.28). 

 

 Admitir o caráter científico da arte não anula a função de deleite e prazer que ela nos 

proporciona. Assim como Umberto Eco (2002) descreve que uma das funções (não a única) 

da literatura é a de gratia sui, como afirma no livro Sobre a Literatura, podemos dizer que a 

obra de arte visual nos obriga a um exercício de fidelidade e respeito à liberdade da 

interpretação. Assim, seria uma heresia ler na obra aquilo que nossos mais incontroláveis 

impulsos nos sugerirem. “A obra literária nos convida à liberdade da interpretação, pois 

propõe um discurso com muitos planos de leitura e nos coloca diante das ambigüidades da 

linguagem e da vida.” (ECO, 2002, p.12). 

 Este pluralismo da arte, muitas vezes próximo da incerteza de classificá-la, reflete na 

postura do professor de arte em sala de aula ou em galerias e museus, pois a criança possui 

uma análise perceptiva inata. Para Arnheim (2000), a análise perceptiva é muito sutil e aguça 

a visão para a tarefa de penetrar uma obra de arte até os limites mais impenetráveis, a razão do 

nosso fracasso não está em entender a arte, mas do uso de uma linguagem de via direta ao 

sensório. Para nomear o que vemos, ouvimos e pensamos devemos codificá-los através da 

análise perceptiva. Concluindo o pensamento: 

 

Nossos olhos foram reduzidos a instrumentos para identificar e para medir, daí 
sofremos de uma carência de idéias exprimíveis em imagens e de uma capacidade 
de descobrir significado no que vemos. É natural que sintamos perdidos na 
presença de objetos com sentidos apenas para uma visão integrada e procuremos 
refúgio num meio mais familiar o das palavras. O mero contato com obras-primas 
não é o suficiente. Pessoas em demasia visitam museus e colecionam livros de arte 
sem conseguir acesso a mesma. A capacidade inata para entender através dos olhos 
está adormecida e deve ser despertada. (ARNHEIM, 2000, p. XIII). 

 

 Despertar e não adquirir ao expor a criança a esses elementos, pois ela possui a 

predisposição de observar como a alma de artista; e esta qualidade acaba por si em alguma 

fase da infância, que não vamos discutir aqui. “A criança vê tudo como novidade; ela sempre 
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está inebriada. Nada se parece tanto com o que chamamos de inspiração quanto à alegria com 

que a criança absorva a forma e a cor”. (BAUDELAIRE, 1997, p. 19). 

 

2.6 Releitura de obras de arte 

 

Nas últimas três décadas, mudanças significativas no ensino da arte no Brasil 

colocaram em cheque a idéia de que o desenvolvimento artístico da criança se processa de 

maneira espontânea, firmando a tendência da livre expressão, esta centrada em dar a liberdade 

de criação que não seguia normas ou métodos, nem um planejamento prévio das atividades de 

artes em sala, tornando-a uma tendência mais terapêutica do que didática. 

Tantas mudanças na arte brasileira, como a Semana de Arte Moderna, Movimento Pau 

Brasil e novas propostas no ensino da arte, trouxeram muitas possibilidades de atividades para 

os professores em sala de aula. A mais difundida e polêmica foi a Metodologia Triangular, 

hoje Proposta Triangular, sistematizada pela arte educadora Ana Mae Barbosa, que sugere a 

atividade em sala de aula através de três vertentes: o fazer artístico, a leitura da obra de arte e 

a contextualização da arte. 

Todavia, a partir da década de 1970, autores como Edmund Feldman (citado 

anteriormente) defenderam o desenvolvimento artístico como resultado de afetividade e 

cognição, incorporando a critica de arte pela contextualização da obra. 

 

Independente da qualidade, as crianças precisam ser capazes de lidar com o 
ambiente visual eficazmente uma vez que tanta coisa que elas aprendem e se tornam 
dependente de ver com inteligência, sensibilidade e com prazer. O esforço 
organizado para aprender sobre o homem e o mundo, estudando arte, é parte integral 
da educação estética. Aprender a confrontar o mundo com significado, criando arte 
também é parte da educação estética. Contudo, não é possível aprender ou ensinar 
num programa deste sem referência a exemplos específicos de olhar fazer, ouvir e 
entender na presença de obras específicas. Em outras palavras a educação estética 
deve ser enfocada através de exemplos concretos da criatividade humana ao invés de 
princípios gerais que presumivelmente estão por trás de todos os tipos de 
criatividade. (FELDMAN, 1970 P.382, 383) 

 

 A leitura da obra de arte deve estar bem próxima ao fazer artístico, ou a releitura da 

obra, em nome da Proposta Triangular. Muitos professores trabalham a releitura como cópia 

da obra, mas ela está muito distante da reprodução. Usa-se a cópia para o aprimoramento da 

técnica (pintura, escultura, etc.), não como uma forma de interpretação da obra, porém, na 

releitura há possibilidade de criação com referência às obras lidas. 

Existe uma grande preocupação do professor de artes de não influenciar o processo 

criativo da criança, mas oferecer referências para criar e produzir atividades e, porque não, 
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obras originais. Para Barbosa (1990) o original é diferente de tudo que já vimos ou 

conhecemos, o que implica em se trabalhar com comparações (A diferente de B, C ou D, por 

ser original). Essas comparações são feitas com base em conhecimentos anteriores, 

pertencentes a algum momento do passado. Por isso, a autora afirma que esta comparação 

configura-se em ipso facto, histórica.  A análise de obras favorece o pensar sobre soluções 

para um problema de criar significados com a linguagem das artes visuais. 

A história da arte está para a Proposta Triangular como referência para comparações e, 

não como modelos de cópias. Assim, é importante direcionar a atividade de leitura e da 

releitura que se propõe o professor de arte para o aprimoramento da técnica ou o exercício de 

interpretação. Enfim, releitura é dar novos significados, apropriar, reinterpretar, fazer relações 

entre obra e realidade.  

A leitura da obra de arte deve estar bem próxima ao fazer artístico, ou releitura da obra 

em nome da Proposta Triangular, divergindo das práticas pedagógicas de se “copiar obras”.  

 

Há uma grande distância entre releitura e cópia. A cópia diz respeito ao 
aprimoramento técnico sem transformação, sem interpretação, sem criação. Já na 
releitura há transformação, interpretação, criação com base num referencial, num 
texto visual que pode estar explicito ou implícito na obra final (PILLAR, 1999, p. 
18). 

 

Para ilustrar esta apropriação podemos citar a obra de Picasso “Almoço na Relva” 

onde o artista faz a releitura da obra de Eduard Manet, de mesmo nome, datada do século 

XIX. Picasso utiliza toda a composição da obra de Manet no estilo cubista, técnica que fez 

Picasso o maior representante deste estilo na história da arte. 

 

    

Figura 03: À esquerda, imagem da obra Almoço na Relva, de Manet e, à direita, a releitura (de 
mesmo nome) gerada a partir dela por Picasso. 

 
Fonte: Arquivos pessoais 
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Para Pillar (1999, p17) “[...] compreender uma imagem implica olhar construtivamente 

a articulação de seus elementos, suas tonalidades suas linhas e volumes. Enfim, apreciá-la. 

Ler uma imagem é saboreá-la em seus diversos significados, criando distintas interpretações”. 

Desse modo, a releitura de uma obra de arte é uma maneira diferente de dialogar com a 

própria obra na obtenção de outras formas de interpretação.  
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Não há uma leitura superficial de cores e formas para uma reprodução, mas o 

“descobrir” o tempo em que foi elaborada, o contexto ao qual pertencia (assim como o autor), 

o que aqueles traços representam e expressam, criando-se visões críticas de mundo que 

contrapõe-se com a realidade do aluno. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Aplicação do método de pesquisa 

 

 A pesquisa destacou a necessidade de distinguir a metodologia utilizada nesta pesquisa 

e o processo metodológico proposto para a execução do trabalho em sala de aula com as obras 

existentes em museus. 

 A utilização dos espaços dos museus para o ensino da arte já foi referenciado neste 

trabalho como sendo inadequado, mas necessário como espaço de reflexão e de construção da 

significação do indivíduo. 

 Buscou-se, portanto, reunir as metodologias propostas por Feldmann (1970) e Ott 

(1997) em uma única proposta, contemplando a formação técnica-observadora de Feldmann e 

da prática pedagógica preconizada por Ott. 

 A metodologia de ensino em museus proporciona uma visão crítica que se enclausura 

no ambiente dos museus, como um conhecimento pertencente a uns poucos e que de certo 

modo deve ser elitizado. Em contraponto, o observador crítico não consome todo o tipo de 

arte sem que haja qualidade, o que hoje em dia pode ser considerado benéfico ao ver que a 

mídia eletrônica favorece o acesso a museus, galerias, arte em geral. 

 Este ambiente pedagógico de sala de aula, o espaço do aluno, é seguro, conhecido e 

permite que possa ser utilizado de diversas formas diferentes. Torna-se um ambiente 

confortável para discutir, pensar e fazer a obra de arte. 

 Não se busca com isso a sacralização da arte ou de seus espaços, mas sim de respeito 

às pessoas que buscam esse entendimento e que utilizam os espaços como tal. Dentro de sala 

de aula, o professor tem o papel de educador e a oportunidade de elucidar questões sobre o 

artista, a técnica, proporcionar o contato próximo tátil e as reconstruções, próprios do 

ambiente escolar, sem preocupar-se com horários, disposição dos grupos, interações, 

discussões, logística ou reações adversas. Os espaços de museus ou galerias seriam 

complementos à prática pedagógica começada em sala de aula. Dessa forma, obras situadas 

distantes dos alunos fisicamente, podem ser estudadas sem prejuízo do valor estético que elas 

possuem. 
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3.1.1 Sujeitos 

 

 Os sujeitos desta pesquisa foram trinta alunos de ensino fundamental, na faixa etária 

de 9 a 10 anos, de uma escola particular de Itajaí que não possuem professor específico de 

artes para esta série, divididos de maneira aleatória. São 17 meninos e 14 meninas de classe 

média alta. 

 

3.1.2 Materiais 

 

 Os materiais utilizados para análise foram:  

 

a) Pranchetas em papel couché, medindo 43 cm x 28,5 cm, com reproduções de obras de arte 

e informações sumárias sobre a obra e o artista (este material pode ser encontrado 

facilmente em bancas de revistas); 

b) Registros das impressões aplicados com os alunos (entrevistas, questionários e fazer 

artístico) - nesta pesquisa o objeto de análise foi o questionário e a entrevista, sendo os 

desenhos livres um apoio e objeto de análise específica para uma investigação posterior. 

 

3.1.3 Procedimentos 

 

 Para a aplicação do projeto e a coleta de dados, foram seguidas as seguintes ações: 

 

• Atividade livre: desenhos de trabalhadores; 

• Apresentação prévia às crianças de um conjunto de reproduções de obras de arte;  

• Registro das impressões dos alunos a respeito das reproduções a partir de questionário;  

• Formação das equipes, escolha, pesquisa e descrição da obra;  

• Explanação e atividade artística com os alunos visando obter deles suas interpretações 

sobre as referidas obras; 

• Entrevista semi-estruturada individual a respeito das impressões; 

• Atividade livre: desenho de trabalhadores. 

 

Os instrumentos utilizados na pesquisa para as análises são de dois tipos: a) 

questionários sobre conjunto das obras selecionadas; b) questionários visuais e entrevistas 
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semi-estruturadas aplicados aos alunos. 

Os desenhos apresentados como atividade livre não foram o principal objeto de 

pesquisa, sendo estes elementos para reforçar o benefício da metodologia aplicada, 

aproveitando o momento e disponibilidade das crianças. 

 

3.2 Proposição do processo pedagógico 

 

 A partir da prática pedagógica e da experiência na coordenação de atividades de arte 

educação em museus e galerias vivenciadas por esta pesquisadora, compôs-se um processo 

metodológico que pretende ser capaz de suprir as necessidades de acesso às obras de arte 

apresentadas em sala de aula. A aplicação desta metodologia supõe doze etapas, abaixo 

descritas: 

 

a) Inicialmente, foi feita uma apresentação das pranchetas, contendo as reproduções das obras 

de arte. O objeto que foi escolhido para a prática pedagógica no ensino de Artes foi a pintura. 

Esta escolha se deu pelo fato de que o trabalho com reproduções é bidimensional, o que 

dificultaria a apresentação de outro tipo de objeto como a escultura, o artesanato ou a mídia 

eletrônica, por exemplo. Outro ponto que se destaca é a possibilidade de acesso a este tipo de 

material e sua disponibilidade, tanto em bancas de revistas como na própria internet, através 

de banco de imagens ou sites de museus e galerias (locais onde se armazenam as obras de 

arte). As temáticas das obras escolhidas podem variar tanto no tempo como no espaço, isto 

porque se podem levar em consideração os conhecimentos prévios dos observadores, ou 

ainda, a ausência total deles. As obras são reproduções reportadas em forma de pranchetas. A 

apresentação se dá através de exposição, fixando-se as pranchetas na parede ou suporte, na 

altura do olhar das crianças. Nenhuma intervenção deve ser feita neste momento, somente 

estimulá-los a contemplar e visualizar o que está sendo mostrado. 

 

b) A apreciação das obras como imagens das pranchetas fixadas na altura dos olhos das 

crianças constitui a segunda etapa da metodologia. A seguir, apresentamos uma série de doze 

Pranchetas, contendo reproduções de obras e informações sumárias. Neste caso, as 

informações aqui apresentadas são cópias exatas das contidas nas pranchetas, cuja referência é 

a Pinacoteca Caras, da Editora Caras (1998). Nesta fase deve-se observar as informações 

básicas da obra: título, autor, data, dimensão, técnica e o local onde se encontra atualmente. 

“A obra de arte (como qualquer fenômeno) pode ser estudada de aspectos inteiramente 
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diversos; permite um número infinito de interpretações, uma multiplicidade de enfoques, em 

cuja riqueza inesgotável está a garantia do seu sentido imorredouro.” (VIGOTSKY, 1999, p. 

XVII). 

 

 
  

A camponesa com vara foi o marco de uma nova era para 
Camille Pissarro, cheia de glórias longe das constantes 
crises de quando mendigava para conseguir vender suas 
telas. Nesta obra pela primeira vez o pintor destacou um 
ser humano como objeto central e não mais a natureza 
das suas pinturas anteriores. Com a intenção de explorar 
o máximo possível o efeito da penetração e do reflexo da 
luz na folhagem, Pissarro usou a camponesa contra um 
fundo verde campestre, artifício usual entre os 
impressionistas. Resultado: um equilíbrio harmônico, 
ressaltando detalhes da trabalhadora, que é ovacionado 
pelos críticos de arte e é responsável pela ascensão do 
pintor na sociedade contemporânea. A partir de A 
Camponesa com Vara, Pissarro passou a se inspirar em 
Degas, retratando as mulheres quase sempre trabalhando 
no campo ou então dançando. Este período foi promissor 
não só para Pissarro, mas também para todos os seus 
amigos impressionistas que saíram dos tempos de vacas 
magras para uma temporada feliz nas artes.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 
1998 

A camponesa com vara (1881) de Camile Pissarro (Óleo sobre tela) – 81 x 64 cm  
Museu d’Orsay-Paris (França) 

 

Figura 04: Reprodução e informações da primeira imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
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São 24 trabalhos dentro do gênero religioso, quase 
todos retratando passagens posteriores à morte de 
Cristo. Esta é considerada a obra mais bem acabada 
do mestre sobre o tema, na qual os gestos intensos 
dos discípulos ressaltam a importância do momento 
e a natureza sobrenatural de Jesus. A personalidade 
divina do filho de Deus se impõe sobre seus 
companheiros e sua paz interior é irradiada por todo 
o ambiente. A escuridão se funde com luz formando 
uma penumbra mística, impedindo que as formas 
fiquem nítidas. A arquitetura alta e a luz de um 
forno para pão exaltam a figura do redentor. 
Igualmente com suas outras obras religiosas, esta 
não conseguiu um comprador interessado, já que na 
Holanda do século XVII, o gênero bíblico tinha 
deixado de constituir uma categoria importante para 
a pintura, As pessoas que possuíam dinheiro 
estavam morando em casas menores, que pediam 
obras com motivos de animais, de paisagem ou de 
costumes.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras 

S.A., 1998 
Cristo e Emaús (1648) de Rembrandt (Óleo sobre tela) – 68 cm x 65 cm 

Museu do Louvre, Paris (França) 
Figura 05: Reprodução e informações da segunda imagem exposta aos alunos 

 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
 

 
 
Ele se preocupou em eternizar artistas de sua época, sobretudo mulheres. Jane 
Avril era uma delas. Bailarina das mais famosas do Moulin Rouge foi 
flagrada freqüentemente dançando, curiosamente, sempre só e um pouco 
distante. Jane tinha muito talento, o que a fez desenvolver carreira solo fora 
dos grupos de dança da boate parisiense e a ganhar especial afeição do pintor. 
Os dois tornaram-se amigos, o que Toulouse-Lautrec demonstrou ao utilizá-la 
como personagem de inúmeras telas. Ele mandava buscá-la de charrete para 
os jantares que tinham nos melhores restaurante da cidade. Nesta obra fica 
clara a presença do artista dentro do Impressionismo, apesar de não se adaptar 
totalmente a essa escola: ele capta um momento de Jane dançando sobre uma 
das pernas. O ambiente ao seu redor está apenas sugerido, com ligeiras 
pinceladas. Também chama atenção a maneira como enxergava sua musa: ela 
usa uma  blusa decentemente burguesa, que contrasta com o movimento 
insinuante e frenético das pernas.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 1998 

Jane Avril Dançando (1892) de Henri Tolousse-Lautrec (Óleo e guache sobre cartão) – 84 cm x 44cm do 
Museu d’Orsay, Paris França 

Figura 06: Reprodução e informações da terceira imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
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De maneira genial, Van Gogh explorou novas formas de 
retratar o mundo. No verão de Arles, o pintor decidiu fazer 
uma experiência pouco comum na época: a de pintar ao ar 
livre à noite. Seu objetivo era capturar a atmosfera noturna da 
cidade. O café, sob o céu estrelado, aparece extremamente 
iluminado. Van Gogh usou um amarelo com força, 
avermelhado, que contrasta com o azul escuro, e da mesma 
forma marcante. Como era comum, depois de concluir o 
quadro escreveu ao irmão para fazer considerações sobre seu 
trabalho. “Um café à noite, visto de fora. Uma enorme 
lanterna amarela ilumina a esplanada e lança luz até as 
pedras da rua”, explicou. “As fachadas da casas dessa rua, 
que se prolonga sob um céu estrelado, são em azul-escuro ou 
violeta. Aí tens um quadro de noite sem preto, só com azul, 
violeta, verde e amarelo”. Van Gogh, que, então, tinha 35 
anos, novamente escapava do lugar-comum e fazia das cores 
sua melhor linguagem: à noite sem o preto.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 
1998 

Café Noturno (1888) de Vincent Van Gogh (Óleo sobre tela) - 81 cm x 65,5cm 
Reichesmuseum Kröller-Muller, Otterlo (Holanda) 

 

Figura 07: Reprodução e informações da quarta imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
 

 
 
Como muitos românticos, o artista provavelmente se 
identificava com o caráter de Hamlet, personagem clássico de 
Shakespeare. O pintor deve ter lido a peça em uma tradução de 
1817, quando estava com 19 anos. Nessa época, ele assinou 
uma carta com o nome de Yorick, um dos personagens do texto 
do dramaturgo inglês.O artista pintou quatro versões desse 
tema, a mais antiga, de 1835, não incluía os coveiros com o 
crânio de Yorick e era uma composição muito mais aberta. 
Acredita-se que o cenário das telas seja um cemitério de 
Toulon, cidade do sul da França, onde o artista ficou de 
quarentena quando voltou de viagem à África. Ele produziu 
inúmeras obras baseadas em textos de Shakespeare a partir de 
1825, quando passou três meses na Inglaterra e se encantou com 
a literatura britânica, não se limitando aos textos antigos, mas 
descobrindo também seus contemporâneos, como Byron e 
Walter Scott.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 1998 

Hamlet e Horácio no cemitério (1839) de Eugene Delacroix (Óleo sobre tela) – 82 cm x 66 cm 
Museu do Louvre, Paris (França) 

 

Figura 08: Reprodução e informações da quinta imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
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O impacto dramático da obra flagra traços carregados de 
contraste entre o preto e branco e o expressionismo da cores. O 
quadro mostra um mestiço retrato com mãos fortes e calejadas 
pelo trabalho. Mais do que retratar o país enquanto etnia, 
Portinari revelou um Brasil social. Sua primeira obra com esta 
temática foi Despejados, de 1934. A historiadora Annateresa 
Fabris escreveu que o grande “impulso renovador dos anos 30 
foi descobrir o homem social brasileiro”. Um pequeno grupo 
de intelectuais reuniu-se ao redor de Portinari, considerando-o 
o maior representante plástico do Modernismo no Brasil. O 
próprio escritor Mário de Andrade revelou-se especialmente 
entusiasmado com a primeira exposição individual do artista e, 
mais ainda, com a permanência de Mestiço na Pinacoteca do 
Estado, a primeira instituição pública a abrigar uma obra de 
Candido Portinari no acervo.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 1998 

Mestiço (1934) de Cândido Portinari (Óleo sobre tela) – 81 cm x 65,5 cm 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo (Brasil) 

Figura 09: Reprodução e informações da sexta imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
 

 
 
Raramente ele pintava as bailarinas em uma apresentação. 
Preferia retratá-las na desenvoltura de um ensaio, na cadencia de 
um exercício ou na ansiedade do momento anterior à entrada no 
palco. Esta tela é uma grata exceção. Nela mostra-se uma 
bailarina esbanjando graça no ápice de um solo. O espaço vazio 
que a circunda parece feito de nuvens, tal é a leveza de seus 
passos. Contudo esse mesmo vazio salienta. A visão dos 
movimentos: a cabeça levemente inclinada, os braços estendidos 
e a serenidade das feições. A variedade de efeitos obtidos com a 
técnica do pastel confere transparência à saia de tule e brilho às 
delicadas flores que a enfeitam. O espectador percebe que a 
fantasia foi quebrada com a presença de um homem vestido a 
rigor – no canto esquerdo da tela -, que representa a rotina de 
trabalho. Diversas outras bailarinas também esperam, 
desajeitadas, a vez de entrar em cena.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 1998 

A Estrela (1876-1877) de Edgar Degas (Pastel sobre cartão) – 58 cm x 42 cm 
Museu d’Orsay, Paris (França) 

Figura 10: Reprodução e informações da sétima imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
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O doutor Gachet, um famoso médico homeopata, e Van Gogh 
cultivaram uma grande amizade desde quando se conheceram 
em julho de 1890 quando Vincent estava em Auvers-sur-Oise, 
uma cidade situada a noroeste de Paris. O doutor Gachet 
conhecia vários pintores impressionistas, inclusive alguns 
amigos de Van Gogh que chegaram a pedir ao médico que 
dispensasse uma atenção especial ao colega. Em 
agradecimento a sua amizade e dedicação Van Gogh pintou o 
seu retrato no qual a figura do doutor Gachet aparece sobre um 
fundo azul. Observamo-lo apoiado com os cotovelos sobre a 
mesa com um gesto cansado e seu olhar dirigido ao vazio. Seu 
corpo está pintado com linhas onduladas, especialmente sua 
jaqueta, o fundo e a flor que está sobre a mesa, contrastando 
com a mesa pintada com formas planas. Os contornos estão 
mais marcados com cores fortes, em geral os tons usados são 
escuros. A tela foi vendida em 1990 na Christe’s , Nova York.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 
1998 

Retrato do Dr. Paul Gachet (1890) de Vincent Van Gogh (Óleo sobre tela) – 66cm x 57 cm Coleção 
particular  

 

Figura 11: Reprodução e informações da oitava imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
 

 
 

Este é um dos 63 cartões pintados por Francisco de Goya entre 
1775 e 1792, quando trabalhou para a manufatura real, sob as 
ordens do cunhado Francisco Bayeu. Foi o primeiro trabalho 
importante do pintor. Não era uma função tão simples, já que 
Goya tinha que confeccionar cartões coloridos, em tamanho 
natural, para que servissem como modelos nos trabalhos de 
tapeçaria. Para que a confecção pudesse ser feita, as dimensões 
dos cartões precisavam ser exageradas. Este tem 2m 75 de altura 
por quase 2m de largura. O cartão mostra uma situação bucólica, 
despreocupada, caracterizando a intenção de que fosse uma obra 
popular. Também tem um clima de alegria e romantismo, pouco 
comum nos trabalhos mais conhecidos de Francisco de Goya, 
famoso por seu caráter sombrio e assustador. A obra prova o 
quanto o artista era versátil e, mesmo tratando temas por pura 
obrigação profissional, como acontece neste caso, ele mantinha 
um rigor técnico de alto nível.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 1998 

A Colheita das uvas (1786-1787) de Francisco de Goya (Cartão para tapeçaria) – 275 cm x 190 cm do 
Museu do Prado, Madri (Espanha) 

 

Figura 12: Reprodução e informações da nona imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
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O uso de tonalidades claras, a realização de 
pinturas ao ar livre, o horizonte barrando o 
fundo. Assim descrita, essa cena se enquadra 
nos padrões estéticos impressionistas. O artista 
já cedia às influencias de Monet e Renoir, 
acentuado pelo contato com a natureza e a 
amizade com o poeta Mallarmé. Em 1874, ele 
foi passar o verão em Bennevilliers, cidadezinha 
perto de Argenteuil, onde Monet e Renoir 
pintavam. Isso o levou a utilizar uma paleta 
mais clara. Passou a observar, também, os 
efeitos de luz. Já não era o líder eleito de um 
movimento, mas um mero seguidor de 
vanguarda. Passou a visitar Monet em 
Argenteuil. Os passeios de barco sobre o Sena 
rendiam pinturas ribeirinhas, embarcações e 
remadores. As cores refletidas nas águas 
flagravam a serenidade que o lugar inspirava. 
Isso fez com que Manet produzisse cores 
intensas. As pinceladas justapostas apresentam 
zonas luminosas antagônicas, provocando o 
efeito de dar cor às sombras.  

 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 1998 

No Barco (1874) de Edouard Manet (Óleo sobre tela) - 66 cm x 57 cm - Coleção particular 
Figura 13: Reprodução e informações da décima imagem exposta aos alunos 

 
Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 

 

 
A acentuada força dramática da série Retirantes nasceu 
das visões de Candinho menino. Desde pequeno, assistia 
de janelas ao vai e vem das sofridas famílias que fugiam 
da seca do Nordeste à procura de trabalhos. Eram 
famílias inteiras em estado de grande pobreza, imagens 
que marcaram a vida do menino e do pintor. Sensível 
denunciou, através do pincel, a degradação de uma 
parcela significativa de homens e mulheres, brasileiros, 
trabalhadores e sofredores. A atmosfera dramática é 
reforçada pela distorção figurativa: seus retirantes são 
esqueletos barrigudos, que expõem uma máscara de 
sofrimento. O dinamismo da composição desnuda a terra 
brasileira, ao mesmo tempo em que coloca o Homem 
como centro. Os rostos cansados e desfigurados, a 
expressão de apatia e o assombro substituem o medo e a 
incerteza. As personagens maltrapilhas, esquálidas e 
mutiladas pela vida dão um tom grave e compenetrado à 
cena. O mono cromatismo acentua o sentimento de 
compaixão pelo destino destas pessoas.  

 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora Caras S.A., 1998 

Retirantes (1944) de Candido Portinari (Painel à óleo sobre tela) – 190 cm x 180 cm 
Museu de Arte de São Paulo, São Paulo (Brasil) 

Figura 14: Reprodução e informações da décima primeira imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
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Ao transpor para as telas as preocupações com as 
questões sociais brasileiras do seu tempo, o artista 
tornou-se o pintor mais discutido do país. Café 
recebeu a segunda menção honrosa do Instituto 
Carnegie, de Pittsburg, nos Estados Unidos. Suas 
deformações expressionistas provocaram muitas 
criticas. Chamado por muitos de “o pintor dos pés 
grandes”, Portinari ousou ao retratar os 
trabalhadores com pés enormes e disformes. Em 
Retalhos de Minha Vida de Infância, ele descreve 
os pés dos trabalhadores como detentores de 
histórias, “pés sofridos com muitos e muitos 
quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. 
Pés que inspiravam piedade e respeito. Agarrados 
ao solo eram como alicerces, muitas vezes 
suportavam apenas um corpo franzino e doente. 
Pés cheios de nós que expressavam alguma coisa 
de força, terríveis e pacientes”. A partir de Café, 
passou a retratar, também, os morros e as favelas 
cariocas, o que estimulou sua tendência naturalista.  
 
Fonte: Pinacoteca Caras. São Paulo: Editora 

Caras S.A., 1998 
Café (1935) de Candido Portinari (Óleo sobre tela) – 130 cm x 195 cm 

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (Brasil) 
 

Figura 15: Reprodução e informações da décima segunda imagem exposta aos alunos 
 

Fonte: Pinacoteca Caras (1998) 
 

c) A terceira etapa compreende a divisão da turma em equipes: para facilitar os consensos de 

grupo, escolhe-se conjuntos de 2 a 4 pessoas, dependendo do tamanho da turma. Trabalha-se 

com um número de grupos conforme a quantidade de imagens selecionadas para a atividade. 

Este procedimento auxilia o trabalho posterior e estimula o diálogo em grupo. No caso da 

pesquisa, foram organizados onze grupos (uma das imagens não foi selecionada). A seguir, 

elencamos as equipes, denominadas a partir da escolha de imagem: 

 

• Equipe imagem 1- A camponesa com vara: sujeito 18 e 21 

• Equipe imagem 2 - Cristo e Emaús: sujeito 7 e 30 

• Equipe imagem 3 - Jane Avril dançando: sujeito 3 e 15 

• Equipe imagem 4- Café Noturno: sujeito 2 , 8 e 20 

• Equipe imagem 5 - Hamlet e Horácio no cemitério: sujeito 25 e 28 

• Equipe imagem 6 - Mestiço: sujeito5, 22 e 10 

• Equipe imagem 7- A estrela: sujeito 17, 24 e 29 

• Equipe imagem 8 - Retrato do Dr. Paul Gachet: sujeito 12, 19 e 27 
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• Equipe imagem 9 - A colheita das uvas: sujeito 9 

• Equipe imagem 10 - No barco: sujeito 14 e 23 

• Equipe imagem 11 - Retirantes: sujeito 4,6 e 11 

• Equipe imagem 12 - Café: sujeito 1, 13 e 16. 

 

d) A descrição da obra pelas equipes constitui a quarta etapa da metodologia, sendo esta o 

registro das impressões gerais da equipe, forjado pela fusão e complemento das impressões 

individuais, trabalhando-se os consensos, múltiplas observações e multidimensionalidades. 

Nesta descrição, são considerados aspectos técnicos como forma, textura, harmonia, objetos, 

tamanho, cor e outros elementos que compõem a obra estudada. Não há lugar para 

subjetividades. Cabe ao professor orientar quanto a limitações na descrição para não adentrar 

na análise, estimulando a leitura da imagem quanto aos elementos que são objetos na obra de 

arte. Os alunos anotam no verso do desenho, sua descrição e interpretação, como segue nos 

relatos seguintes: 

 

Imagem 1 

“Nesta obra tem uma pessoa, uma adolescente num jardim, é dia. É uma pessoa ela 

está no meio do quadro e ela é a principal. A cor que mais aparece é verde e amarelo, ela esta 

pensando e olhando as plantas.” (sujeito 21) 

“Nesta obra tem uma pessoa, uma adolescente num jardim, é dia. Esta pessoa está no 

meio do quadro ou mais para o lado, a personagem principal é a camponesa. A cor que mais 

aparece é verde e amarelo, ela está descansando e triste.” (sujeito 18) 

Imagem 2 

“Neste quadro há 4 adultos dentro de uma casa , de noite. Os personagens estão mais 

para o lado esquerdo as cores predominantes são o preto e o marrom. As pessoas estão 

jantando, estão fazendo a coisa certa, estão sérios.” (sujeito 7) 

“Neste quadro há 4 adultos dentro de uma casa , de noite. Jesus está mais para o lado 

esquerdo as cores predominantes são o preto e o marrom. As pessoas estão jantando, com 

Cristo eles estão fazendo a coisa certa, estão sérios.” (sujeito 30) 

Imagem 3 

“3 pessoas fora de casa, parece um barzinho, a personagem principal está dançando a 

cor predominante é o verde.” (sujeito 3) 

“3 pessoas fora de casa, parece um barzinho, a personagem principal está dançando a 
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cor predominante é o verde.” (sujeito 15) 

Imagem 4 

“Nesta obra tem 18 pessoas o lugar é um café Adultos 100%, jovens 0%, crianças 0%, 

noturno, o protagonista é um garçom que está servindo bebidas, as cores que mais chamam 

atenção são escuras e o amarelo. As pessoas estão sérias caminhando e bebendo café.” 

(sujeito 8) 

“Nesta obra tem 18 pessoas que estão num café. Adultos 100%, jovens 0%, crianças 

0%, é um local noturno, o protagonista é um garçom que se localiza no meio do café e ele está 

servindo bebidas, as cores mais nítidas o amarelo, preto e azul escuro. As pessoas estão 

andando, passeando e bebendo café, estão sérias e agitadas.” (sujeito 2) 

“Nesta obra tem 18 pessoas que estão num café fora de casa. Adultos 100%, crianças 

0%, é de noite, o protagonista é um garçom que se localiza no meio do bar, as cores que mais 

aparecem é o amarelo, preto e azul claro e marrom.” (sujeito 20) 

Imagem 5 

Esta obra tem 4 pessoas adultas, estão no cemitério no final da tarde, o personagem 

principal é o Hamlet, a cor que tem mais é o preto e o marrom. Estas pessoas estão no enterro 

tem duas pessoas más e duas boas.” (sujeito 28) 

“Nesta obra tem 4 pessoas elas estão fora de casa, no cemitério, são adultos e é de dia. 

A cor que mais tem é o preto, eles estão cavando para pegar os ossos no cemitério, tem duas 

pessoas más.”(sujeito 25) 

Imagem 6 

“Neste quadro tem uma pessoa numa plantação é um adulto é de dia, ele está no meio 

do quadro. As cores predominantes são o marrom, laranja e preto. Ele está se preparando para 

o trabalho. Ele está pensativo e sério.” (sujeito 22) 

“Neste quadro tem uma pessoa numa plantação é um adulto é de dia, ele está no meio 

e bem destacado do quadro. As cores predominantes são o marrom, laranja, azul e preto, mas 

também tem outras cores bonitas. Ele está se preparando para o trabalho. Ele está pensativo e 

sério.” (sujeito 5) 

“Neste quadro tem uma pessoa no seu local de trabalho, é um adulto é de dia, ele está 

no meio e bem destacado. As cores predominantes são o marrom, laranja e preto. Ele está se 

preparando para o trabalho, ele está pensativo e sério.” (sujeito 10) 

Imagem 7 

“Não sei quantas pessoas tem nesta cena, a bailarina é a estrela, as pessoas estão 

dançando e assistindo a dançarina, as cores predominantes são o rosa, marrom, preto e 



 47 

laranja.” (sujeito 17) 

“Tem 5 pessoas nesta obra, a bailarina está dançando e o público está assistindo e 

adorando o show, a bailarina é a estrela e as cores predominantes são rosa, marrom, preto e 

laranja”(sujeito 24) 

“Tem 5 pessoas, a bailarina está dançando, elas estão se apresentando. As cores 

predominantes são o rosinha, branco, laranja, marrom e preto.” (sujeito 29) 

Imagem 8 

Nesta obra tem uma pessoa no consultório, a linha da composição é diagonal e as 

cores predominantes são o preto, azul, vermelho e amarelo. Ele está pensando. ”(sujeito 27) 

“Tem uma pessoa no consultório, existe uma pessoa principal ela está em diagonal 

predomina cores escuras como o preto o azul escuro, amarelo escuro e vermelho escuro.” 

(sujeito 12) 

“Nesta obra tem uma pessoa. Está no seu consultório. Um adulto, não é possível ver se 

é de dia ou de noite. Existe um personagem principal que está em diagonal. As cores que mais 

aparecem são o preto o azul escuro e o amarelo. Ele está consultando um paciente, esperando 

ele acabar de falar. Está no trabalho. É um médico homeopata.” (sujeito 19) 

Imagem 9 

“Nesta obra tem 6 pessoas sendo 5 adultos e 1 criança, a cena acontece durante o dia o 

personagem principal é o homem que está sentado, ele é rico. Sua família é rica e foram 

comer uvas, a família se vestia com roupas da época, as cores predominantes são o azul e o 

amarelo.” (sujeito 9) 

Imagem 10 

“Nesta obra tem duas pessoas num barco são adultos num dia de sol. a cor 

predominante é o azul e o personagem principal é o homem que está olhando para nós. Estas 

pessoas estão passeando de barco, navegando, estão se divertindo de passear de barco. Era 

muito comum na época, então Edouard Manet pintou esta pintura, na época era muito 

divertido e ainda é, mas agora não é muito comum no século 21. (sujeito 14) 

“Tem 2 pessoas num barco fora de casa, são todos adultos, nesse quadro parece ser de 

dia, o homem, ele está olhando para nós, as cores predominantes são o azul e o marrom. 

Estas pessoas estão navegando de barco a vela e eles estão se divertindo, elas estão 

fazendo a coisa certa, pois se divertir é muito bom, eles estão parecendo ser sérios, mas 

parecem ser legais.”(sujeito 23) 

Imagem 11 

“Nesta obra tem 8 pessoas, 4 crianças e 4 adultos elas estão fora de casa o personagem 
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principal é o velho a esquerda. As cores predominantes são azul, preto e marrom”(sujeito 4) 

“Nesta obra tem 8 pessoas, 4 crianças e 4 adultos elas estão fora de casa a noite, o 

personagem principal é o velho a esquerda. As cores predominantes são azul, preto e 

marrom.”(sujeito 11) 

“Nesta obra tem 4 adultos e 5 crianças, estão fora de casa, viajando. As cores 

predominantes são o azul, branco, preto, marrom e vermelho”(sujeito 6) 

Imagem 12 

“Nesta obra tem 50 pessoas, estão fora de casa, no trabalho, são todos adultos ao pôr-

do-sol. O personagem principal é aquele que está olhando para nós, as cores predominantes 

são o branco, preto, vermelho, verde e amarelo queimado” (sujeito 13) 

“Nesta obra tem 50 pessoas, estão fora de casa, no trabalho, são todos adultos ao pôr-

do-sol. O personagem principal é aquele que está olhando para nós, ele está no meio da obra, 

as cores predominantes são o branco, preto, vermelho, verde e amarelo queimado.” (sujeito 

16) 

“Nesta obra tem 50 pessoas, estão fora de casa, no trabalho, são todos adultos ao pôr-

do-sol. O personagem principal é aquele que está olhando para nós, as cores predominantes 

são o branco, preto, vermelho, verde e amarelo queimado.”(sujeito 1) 

  

e) Quinta etapa: análise da obra feita em equipe. Neste momento, são considerados os 

elementos históricos, conceituais, relações estabelecidas entre os objetos, motivações, 

sentimentos, emoções e idéias, transmitidas pela obra de arte. O professor é o facilitador de 

informações, agregando a cada descoberta elementos que propiciem observações cada vez 

mais profundas e relações diferentes daquelas observadas sem estímulo. O professor estimula 

a ver outras figuras ou paisagens quase despercebidas, para enriquecer a interpretação. 

 

f) Na sexta etapa se empreende uma atividade individual de interpretação da obra. O sentido 

da arte fica mais evidenciado e é neste momento que o significado aflora e pode ser 

interiorizado pelo observador, acrescentando suas emoções, seu contexto e suas idéias, 

formando a imagem do objeto. O professor faz a orientação quanto à individualidade do 

sentimento gerado, da importância do cognitivo e dos sentimentos despertados. As reações 

não são necessariamente coletivas, mas de acordo com as vivências de cada um. Este processo 

se dá de forma interiorizada e o apoio pedagógico será fornecido através de intervenção 

somente se for solicitado. 
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Imagem 1 

“Eu achei a obra interessante bonita e chamativa porque a menina é colorida e o 

quadro também.” (sujeito21) 

“Eu achei a obra é chamativa porque tem muitas cores.” (sujeito 18) 

Imagem 2 

“Eu gostei porque as pessoas estão com Jesus rezando e rezar é bom.” (sujeito 7) 

“Eu achei legal porque eles estão rezando e rezar é muito bom.” (sujeito 30) 

Imagem 3 

“Eu gostei da obra porque ela é animada, só achei mal pintada” (sujeito 3) 

“Eu achei esta obra muito interessante, mas não gostei muito, porque não estava bem 

pintada” (sujeito 15) 

Imagem 4 

“Gostei desta obra porque está bem detalhada e é boa de apreciar.” (sujeito 8) 

“Eu acho esta obra bem boa, bonita e caprichada. Adoro o pintor Vincent Van Gogh e 

ela é ótima para se apreciar em uma sala ou em um banheiro à noite porque ela tem um efeito 

especial, e também porque eu adoro café.” (sujeito 2) 

“Eu achei muito legal e bonita porque tem várias cores, principalmente o preto.” 

(sujeito 20) 

Imagem 5 

“Eu não gostei dela porque ela é triste” (sujeito 28) 

“A obra é triste e eu não gostei porque eu acho que as pessoas que estão cavando estão 

tristes.” (sujeito 25) 

Imagem 6 

“Eu gostei, pois é interessante e eu nunca tinha visto algo parecido.” (sujeito 22) 

“Eu gostei, pois há um personagem principal bem destacado. Essa obra também tem 

várias cores que eu gosto. “Esse quadro passa tranqüilidade.” (sujeito 5) 

“Eu gostei, pois eu nunca tinha visto uma obra assim.” (sujeito 10) 

Imagem 7 

“Eu achei bem interessante porque adoro dançar e assistir.” (sujeito 17) 

“Eu acho ela bonita, porque eu gosto das cores e da dança.” (sujeito 29) 

Imagem 8 

“Eu achei esta obra muito comovente, pois foi Van Gogh que pintou.” (sujeito 19) 

“Eu achei que a obra é bem legal, porque retrata um homem no seu trabalho e eu acho 

que o autor da obra pintou o médico dele.” (sujeito 12) 
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“Aparentemente está triste. Eu achei não muito legal, não gostei do rosto triste, 

cansado e monótono. É ruim passar a tristeza para a pintura. Cores cinzentas e mortas” 

(sujeito 27) 

Imagem 9 

“É muito legal porque nos mostram a roupa que eles usavam.” (sujeito 9) 

Imagem 10 

“Eu achei interessante, pois mostra uma coisa comum (cotidiana) de antigamente.” 

(sujeito14) 

“Eu gostei, pois esta arte tem cores vivas, alegres, felizes e outros” (sujeito 23) 

Imagem 11 

“Eles estão viajando, eles estão no meio do deserto, eles estão tristes. Não gostei 

porque não é bonito”(sujeito 4) 

“Eles estão viajando, eles estão no meio do deserto, eles estão tristes. Não gostei 

porque é uma paisagem triste e não é bonita” (sujeito 11) 

“Elas estão tristes, num deserto sem alimento. Eu não gostei porque ela não é bonita. É 

muito diferente e tem poucas cores que eu gosto e menos alegria.” (sujeito 6) 

Imagem 12 

“Estão trabalhando como escravos carregando café, o chefe deles está mandando eles 

trabalharem na agricultura, eles estão fazendo uma coisa ilegal. Eu achei uma obra diferente 

do nosso dia a dia, pois nós crianças não trabalhamos só estudamos.”(sujeito 13) 

“Estão trabalhando como escravos carregando café, o chefe deles está mandando eles 

trabalharem na agricultura, eles estão fazendo uma coisa ilegal e quem não trabalha direito ele 

(personagem principal) maltrata. 

“Eu gostei, pois ela mostra a realidade da injustiça porque várias pessoas têm 

preconceito de pessoas inocentes.” (sujeito 13) 

“Estão trabalhando como escravos carregando café, o chefe deles está mandando eles 

trabalharem na agricultura, eles estão fazendo uma coisa ilegal.”(sujeito 16) 

“Eu achei a obra meio chata porque ela é muito escura e feia. Ela mostra a injustiça, 

porque eles têm de trabalhar o dia todos sete dias por semana.” (sujeito 1) 

 
g) A etapa sete consiste na realização de uma pesquisa empreendia pelas próprias crianças a 

respeito do artista, cuja obra está sendo estudada. Tal atividade pode ser feita fora da sala de 

aula e oportunizará ao aluno o acesso a informações diversificadas sobre o autor, sua obra, seu 

tempo, suas vivências, suas aptidões. Esta pesquisa pode ser executada a partir de filmes, 
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livros, internet, ou qualquer outro meio que esteja à disposição do aluno. Trata-se de uma 

proposta que promove a autonomia. O professor pode intervir, sugerindo fontes e locais aonde 

o material necessário pode ser encontrado. Desde cedo, será dotado de competências para ser 

um pesquisador-explorador. 

 

h) O oitavo passo é a explanação pelas equipes em sala de aula sobre a obra e o artista 

escolhido: a prática da socialização e (novamente) os consensos trazem uma postura de 

trabalho em equipe necessária à formação do cidadão-observador-crítico. Neste momento, 

será destacado o apresentador em seu discurso, seja em cima de uma cadeira ou em um 

palanque, mas sempre sendo valorizado como detentor de conhecimentos e valorizando sua 

postura de educador naquele momento. Ao professor, cabe organizar estas apresentações, 

como seqüência, tempos, produção e assessoria em termos de conteúdo, complementando 

sempre que necessário. 

 

i) A nona etapa presupõe o fazer artístico com base na obra escolhida e estudada: atividade 

prática e individual, que reforça os conceitos apreendidos em sala de aula a partir das fases 

anteriormente vistas. Os materiais utilizados não precisam ser necessariamente iguais ou 

semelhantes aos utilizados na obra original, mas devem ser aplicados lembrando os conceitos 

e os efeitos desejados. Ao professor, cabe orientar quanto à utilização das ferramentas, a 

complementariedade destas para o processo, estimular a criatividade, ensinar a técnica e 

buscar correlacionar teoria e prática. O fazer artístico é um campo neutro para a criação, é o 

momento no qual razão e sentimento podem se fundir numa atividade. A criação é permeada 

pelo conhecimento adquirido nas pesquisas históricas e compartilhadas em grupo. A sugestão 

da pesquisadora nesta atividade foi a de definir fundo, figura(s) e escolher a mais agradável 

para basear-se e acrescentar outros elementos ou imagens. 
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                                     Imagem 01  

     
                                                                                          Sujeito 21                    Sujeito 18 

 

Figura 16: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 01 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

A equipe que escolheu a imagem “A camponesa com Vara” representou o fundo desta, 

como um campo florido. Observa-se no centro dos desenhos um ovo de Páscoa, pois nesta 

semana que aconteceu a atividade foi a semana da Páscoa e a escola, de tradição católica, 

preparava os festejos com os alunos. 
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            Imagem 02 

     
                                                                        Sujeito 07                                                   Sujeito 30 

 

Figura 17: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 02 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

A imagem Cristo e Emaús, de Rembrandt, levou a equipe a descartar os personagens e 

substituí-los por símbolos, como a figura de Cristo, pelo símbolo da luz (vela). 

 

              Imagem 03 

     
                                                                  Sujeito 15                                       Sujeito 03 

 

Figura 18: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 03 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

A imagem de Lautrec nos mostra uma dançarina do Moulin Rouge, a dançarina sai do 

ambiente da boate para palcos iluminados, como centro das atenções. O sujeito 3 buscou 

cores mais claras para amenizar o ambiente de Lautrec que achou muito escuro, além da 

cadeira rosa que dá o toque feminino. 
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    Imagem 04 

      

 
                                            Sujeito 08                            Sujeito 02                                            Sujeito 20 

 

Figura 19: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 04 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

Na obra de Van Gogh, Café Noturno, o céu estrelado é o que mais chamou a atenção 

da equipe da imagem 4 que, numa paisagem mais urbana, reafirmou a noite estrelada do 

artista, como ele mesmo descreve nos dados impressos na prancheta: “Aí tens um quadro de 

noite sem preto, só com azul, violeta, verde e amarelo.” 

 

                Imagem 05 

     
                                                                        Sujeito 23                                                    Sujeito 28 

 

Figura 20: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 05 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

Delacroix na obra “Hamlet e Horácio no cemitério” manteve o suspense e mistério, 

assim como a obra de Shakespeare. Nos desenhos da equipe, foi descartado o local 

“cemitério”, mas manteve-se o mistério das atividades praticadas pelos personagens. Ambos 

ressaltaram a tristeza da obra, mas transformaram em atividades prazerosas (pintar). 
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       Imagem 06 

      

 
                                                      Sujeito 22                                   Sujeito 05                                   Sujeito 10 

 

Figura 21: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 06 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

Nos desenhos da equipe da imagem 6, observamos o fundo da obra “O mestiço” de 

Portinari. Mesmo sendo o personagem central, ele foi substituído pelos elementos de trabalho, 

já que foram unânimes em denominá-lo de trabalhador sério e pensativo. 

 

         Imagem 07 

      

 
                                                     Sujeito 17                                 Sujeito 24                               Sujeito 29 

 

Figura 22: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 07 
 

Fonte: Acervo da autora 
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A bailarina saiu do palco para os jardins, talvez o fundo na obra “A estrela” de Degas 

esteja confuso com as coxias do palco e as pessoas ali representadas. Os “borrões”, técnica do 

impressionismo que parecem manchas, não deixam claro quem são os personagens da obra, 

exceto a bailarina. 
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          Imagem 08 

      

 
                                                       Sujeito 19                                    Sujeito 12                                Sujeito 27 

 

Figura 23: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 08 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

Todos os sujeitos da equipe acharam o retrato do Dr. Paul Gachet triste e pensativo, 

porém, as atividades das crianças que retratam a lua e a noite lembram a obra “Café Noturno” 

do mesmo artista Van Gogh. Há a possibilidade de relacionarem a posição da boina do Dr. 

Gachet com a da lua, referência do círculo e da cor. 

 

                                              Imagem 09 

    
                                                                                                         Sujeito 09 

 

Figura 24: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 09 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

Na obra “Colheita das uvas”, de Francisco Goya, o céu é um forte elemento pela 

importância e espaço dado a ele. No desenho do sujeito 9 ele reaparece de forma intensa, 

assim como a referência da montanha. 
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                   Imagem 10 

     
                                                                               Sujeito 14                                        Sujeito 23 

 

Figura 25: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 10 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

Nos desenhos apresentados pela equipe da imagem 10, observamos a preocupação em 

representar o rio através da cor azul e que um passeio de barco pode ser perigoso com uma 

tempestade de raios e trovões. 

 

          Imagem 11 

   

 
                                                      Sujeito 04                               Sujeito 11                                Sujeito 06 

 

Figura 26: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 11 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

No quadro de Portinari que retrata a vida dos retirantes demonstrando a dor e o 

sofrimento das famílias que fugiam da seca nordestina, os personagens são esqueletos vivos 

que expõem a fachada da morte, já a equipe, buscou retratar a seca. Somente o sujeito 6 

retratou a vida através da fauna e da flora. 
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                Imagem 12 

     

 
                                                                     Sujeito 13                            Sujeito 01                           Sujeito 16 

 

Figura 27: Desenhos gerados a partir da análise da Imagem 12 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

No trabalho desta equipe observamos a solidão e o sofrimento do trabalho escravo. 

Este tema (escravidão) era o foco das aulas de história, e aqui aparece com grande 

representatividade. 

 

j) Décima etapa: exposição das produções dos alunos: espaço onde os alunos expõem suas 

produções ao público, gerando sua própria galeria dentro da escola. Exercita a autoconfiança, 

explicita seu interior. A dimensão pode ser sala de aula, escola ou comunidade, dependendo 

da extensão e disponibilidade dos espaços. É interessante que seja um evento único, centro 

das atenções da turma e que haja um compartilhamento entre pais, professores, alunos e 

direção da escola. 

 

k) Avaliação pelo grupo: torna-se uma socialização de soluções técnicas, leituras de mundo e 

reflexões, a partir de objetos que foram estudados em grupo e que agora podem ser 

compartilhados entre eles. Como uma galeria particular, é um banco de idéias, onde dentro de 

seu próprio espaço pode-se refletir o quanto quiser, interagir, tentar novamente, revisitar seus 

fazeres, confabular com as reproduções e buscar ajuda dos professores. Aprendendo a 

aprender, fazer fazendo, solucionar discutindo, reproduz-se o mundo dos adultos em uma fase 

de crescimento pessoal intenso. É um primeiro momento do julgamento, ou seja, a auto-

avaliação de seus trabalhos. Essas atividades devem ter abertura para permitir depoimentos 

pessoais, além de relacionamentos em que se leva em conta relatos dos outros. 
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l) Julgamento pelo professor: é a segunda fase da avaliação. É o momento em que o professor 

irá pontuar as dificuldades e os avanços dos alunos. Comparando as obras com as técnicas e 

os padrões acadêmicos, pode-se fazer com que os alunos vejam o quanto estão distantes ou 

próximos de conceitos comuns à academia. Respeita as diferenças, mas busca que os alunos 

compreendam no que podem melhorar através de estudos e de sua própria prática. Não tem o 

caráter punitivo quanto a notas ou atribuição de conceitos. Deve, sim, ser um estímulo a 

novos desafios e busca de soluções. 

 

A aplicação deste método faz com que a obra de arte saia dos museus, venha para sala 

de aula, seja estudada, tenha sua imagem lida, transformada em objeto de pesquisa ou de 

exposição, novamente revisitada, avaliada e julgada. A arte é posta em movimento e 

interiorizada pelos alunos. 

As etapas seguem uma seqüência de movimentos que tem os seus resultados alterados 

ao fim do processo, caso haja a inversão/supressão de fases, entretanto, a experiência 

demonstra que o objetivo da aplicação do método, assim como a expectativa de resultado, é 

que vão permitir que se manipulem de forma eficiente as etapas em sua ordem ou 

profundidade.  

Trata-se de uma metodologia que vincula o trabalho do professor, constituindo uma 

espécie de história com o grupo de crianças. O estudo da arte, neste sentido, acaba 

promovendo o desenvolvimento de diferentes habilidades, desde o domínio da técnica, até a 

percepção estética, passando pelo aprimoramento da linguagem oral e escrita e do espírito 

investigativo, ou da curiosidade. 

 Para verificar a eficiência e efetividade deste método que foi descrito, elaborou-se um 

teste para tentar medir o grau de interferência desta prática refletida na produção dos alunos, 

sendo aplicado e descrito no item que se segue. 

 

3.3 Aplicação da metodologia proposta 

 

Ainda que a metodologia aplicada aos museus proposta por Feldmann (1970) e Ott 

(1997) apresente detalhadamente as etapas a serem desenvolvidas pelo professor, sabemos 

que o cotidiano de sala de aula é dinâmico e possibilita ou impede determinadas atividades. 

Assim, descrevemos, a seguir, o que foi efetivamente realizado nesta pesquisa.  

 A pesquisa foi realizada com 30 alunos do ensino fundamental, na faixa etária de 10 

anos, de uma escola particular do município de Itajaí, Estado de Santa Catarina. A turma era 
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constituída por 17 meninos e 14 meninas de classe média alta.  

 Tal investigação, a partir do universo de pesquisa escolhido, desenvolveu-se em cinco 

etapas ou ações: 1) apresentação prévia às crianças de um conjunto de reproduções de obras 

de arte; 2) questionário sobre as obras apresentadas; 3) descrição, análise, interpretação e 

fazer artístico da obra escolhida, atividade realizada em grupo; 4) debate com os alunos 

visando a obter deles a socialização das informações percebidas e apreendidas; 5) reproduções 

das obras e aplicação de questionários e entrevistas semi-estruturadas aos alunos. 

Nesses parâmetros, são relatados os resultados obtidos através de uma divisão em atos: 

 

Ato 1 – produção de desenhos pelas crianças com o tema: trabalhadores 

 Neste momento, não houve nenhuma intervenção do professor e dos alunos, a 

atividade foi individual, apenas definindo o tema do desenho: trabalhadores. Este passo foi 

executado para que se tivesse uma noção avaliativa do estágio inicial do aluno com sua 

prática e conhecimentos específicos. 

A escolha deste tema deve-se ao conteúdo aplicado pela professora em sala de aula. A 

obra que chamou a atenção dos alunos foi “Os operários” de Tarsila do Amaral, sugerido pela 

professora devido às diferenças de raças e profissões.  
 

 

 

Figura 28: Representação da obra “Os Operários”, de autoria de Tarsila do Amaral 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

Definido o tema, que não deveria estar distante dos assuntos estudados, iniciamos o 

processo da pesquisa e o primeiro desenho indica as referências trazidas de casa, da vivência 

com os signos até aquele momento. O segundo desenho foi a última etapa, indicando as 

mudanças pelo acréscimo de referências e signos através da metodologia aplicada.  

O desenho 1 foi aplicado em abril de 2009, primeiro momento da coleta e, em agosto 
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de 2009, o segundo desenho, depois de aplicados todos os processos da metodologia da 

pesquisa.  

A temática das obras de arte escolhidas pode variar, tanto no tempo como no espaço, 

isto porque se pode levar em consideração os conhecimentos prévios dos observadores ou 

ainda a ausência total deles.  

  

Ato 2 – Apreciação das pranchetas 

 Neste ato, pranchetas selecionadas contendo imagens das obras selecionadas para a 

atividade foram expostas em sala de aula à altura dos olhos dos alunos.  Foi dado tempo para 

que eles observassem cada uma das pranchetas. 

 

 

Figura 29: Alunos no momento da apreciação das reproduções 
 

Foto: Silvana Maria da Rocha 
 

Ato 3  - Aplicação do questionário 

 Foi explicada à turma a intenção da pesquisa e o objetivo que se pensava em alcançar. 

O questionário foi composto por perguntas subjetivas e classificatórias, sobre conteúdos como 

considerações a respeito do que seria obra de arte e porque, sentimentos que as obras 

despertam e opção de escolha da melhor e da pior obra (Apêndice A). Este questionário serviu 

para identificar o estágio inicial em relação à obra estudada, antes da intervenção do processo 

metodológico proposto.  

Ato 4  - Aplicação do método proposto 

 Todas as etapas elencadas foram aplicadas com os 30 alunos, divididos em grupos de 

1 a 5 integrantes, apresentando-se as pranchetas que foram distribuídas uma para cada equipe. 

Estimulados à observação e descrição em grupo, a análise foi feita individualmente por meio 
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de pesquisa e explanação em sala de aula sobre os autores e as obras escolhidas, o fazer 

artístico individual, exposição durante um dia, avaliação por parte dos alunos em grupo e o 

julgamento da professora com a respectiva devolutiva. 

 

Ato 5  - Entrevista com os alunos 

 Neste momento observamos a mudança (ou não) do conceito de arte e da apropriação 

do conhecimento. O roteiro de entrevista proposto compreendeu as seguintes perguntas: 

  Qual sentimento estas imagens despertam em você? 

  Em quais dessas reproduções (obra de arte) você identifica obras de arte? Por quê? 

  Quais obras que você mais gostou? Por quê? 

 

Ato 6 - Proposta de desenho com o tema: trabalhadores 

 Esta etapa é uma “ilustração” do resultado do processo, registrando-se que na 

manifestação artística houve acréscimo na criação. 
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4 DISCUTINDO OS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO E DA ENTREVISTA 

 

 

4.1 Questionário e entrevista 

 

Para responder o questionário, os alunos formaram seus grupos, conforme escolha das 

imagens e, individualmente, efetivaram as respostas. A organização dos alunos para as 

entrevistas foi individual em sala separada, onde estavam as imagens expostas. 

 

Quadro 01: Registro das imagens identificadas como obras de arte 
 Questionário Entrevista 
01 Todas Todas 
02 11 Todas 
03 Todas 1 
04 6 Todas 
05 Todas, menos a 3 4 
06 Todas, menos a 11 Todas 
07 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12 1,5,4 
08 8,4,11 e 9 todas 
09 10 1,3,7,10,11 
10 ---- 1 e 9 
11 6 5 
12 12 Todas 
13 Todas 4 e 6 
14  Todas 
15 todas Todas 
16 todas Todas 
17 todas 1,2,4,6,8,12 
18 9  
19 9, a 11 não é Todas 
20 6 11 
21 1,3,9,10.8,6 e 4 Mestiço 
22 Todas Colheita das uvas 
23 Todas Todas 
24 1 Todas 
25 12,10,e 9 Todas 
26 Todas 1 
28 --- 2 
29 7 Todas 
30 10 Todas 
31 5 Quase todas menos a 10 e a 5 
32  2 

Fonte: Elaborado pela autora 
 Inicialmente, as impressões trazidas pelos alunos são aquelas construídas pela 
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Gráfico 01: Imagens identificadas como obra de arte 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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após a aplicação do método, quinze 

daram de escolha de obras específicas para 

 
 

O resultado da questão elaborada para o questionário e entrevista apresenta uma 

melhoria na percepção estética e cognitiva considerando o aumento das respostas que 
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5 TECENDO ALGUMAS TRAMAS: CONSTRUINDO CONCEITOS ESTÉTICOS 

 

 

 Para analisar os dados da pesquisa, três métodos foram utilizados visando descrever os 

objetos de análise e facilitar o entendimento. O primeiro método descritivo consiste na 

apresentação dos resultados de pesquisa apresentados na forma de quadros. O segundo 

método, quantitativo, consiste em computar a freqüência das respostas dadas a cada questão, o 

que servirá como base para confecção das categorias na análise qualitativa que segue. O 

terceiro método qualitativo e avaliativo, foi utilizado a fim de possibilitar uma leitura das falas 

dos entrevistados, as quais, após transcrição, costumam gerar um volume expressivo de 

informações. Em função disso, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. 

Os objetos de pesquisa para investigação foram os questionários e as entrevistas, 

focando a percepção do conceito de arte. Aproveitando o momento da pesquisa e do tema 

explorado pela pesquisadora, optou-se pela execução dos desenhos como forma ilustrativa, 

sendo este um objeto de investigação para uma próxima pesquisa. 

 

5.1 Quanto a conteúdo 

 

Os processos de informação sobre o autor, a busca sobre as obras e a avaliação das 

obras demonstraram-se eficientes durante as explanações em sala de aula e a apresentação dos 

alunos, registrando-se que, no questionário, nove alunos consideraram obra de arte todas as 

imagens expostas e, na entrevista, quatorze alunos fizeram tal consideração. 

Em uma apreciação inicial, os comentários que foram descritos e ressaltados em 

termos de observação e descrição de formas e cores demonstrado, a princípio, uma análise 

superficial da obra conforme descrito nas falas a seguir. 

No primeiro momento (questionário) evidenciamos afirmações iguais a esta: “É obra 

de arte porque foi jogado óleo pela tela e eu acho que isto deixa ela melhor”. (CRI2) 

Cabe lembrar que a afirmação acima ocorreu anteriormente à formação. Com as 

intervenções, podemos perceber que foram evidenciadas mudanças substanciais nas falas das 

crianças. Por exemplo, a mesma criança, no segundo momento (entrevista) afirma: “É obra de 

arte, pois expressa e ensina alguma coisa e são bem pintadas”. (CRI2) 

Em nossa avaliação, esta transformação na concepção da criança se deve, em grande 

medida, nas trocas que se efetivaram no contexto da aplicação da metodologia de museus em 
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sala de aula. Ressaltando-se que isso fez com que o aluno percebesse, conforme colocações de 

Pino (2006) as significações presentes na obra e, a partir de então, internalizadas pelo sujeito, 

operaram uma alteração pelo estabelecimento de relações com o que o autor chamou de 

mundos natural e cultural: seu contato com o objeto e a interpretação por sua recomposição. 

Pela investigação, percebemos que não se trata de algo isolado, mas que se repete, em 

diferentes sujeitos, como pode-se verificar nas falas relacionadas abaixo: 

 

- Sujeito 4 

No primeiro momento (questionário): “É obra de arte porque de perto parece que estava vivo” 

No segundo momento (entrevista): “É obra de arte porque são bem feitas” 

 

- Sujeito 9 

No primeiro momento (questionário): “É obra de arte porque adoro passear de barco” 

No segundo momento (entrevista): “É obra de arte, pois deu mais trabalho para fazer, mais 

interessantes e coloridas” 

 

- Sujeito 16 

No primeiro momento (questionário): “É obra de arte pela cor” 

No segundo momento (entrevista): “É obra de arte, pois é bonita, mas não é realista, não 

parece fotografia” 

 

- Sujeito 24 

No primeiro momento (questionário): “É obra de arte porque mostra o dia a dia das pessoas” 

No segundo momento (entrevista): “É obra de arte para quem desenhou, porque o autor 

considera assim” 

 

Com a pesquisa se desenvolvendo e os aspectos técnicos sendo mais explorados, o 

discurso foi se modificando e elencando outros pontos específicos: “Bonitas bem pintadas, 

mostra alguma coisa diferente, Van Gogh pinta de um jeito diferente, não é certinho, as 

pinceladas... desperta curiosidade” (sujeito 14) e “Cristo e Emaús é uma obra de arte porque é 

uma pintura antiga que ele (o artista) criou, os Retirantes não é [obra de arte] pois não 

entendi” (sujeito 32). 

Elementos como referências a nomes de autores ficaram evidentes, da mesma forma 

que o entendimento de que em uma obra, há intenções que deveriam ser entendidas. Começa a 
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se perceber a criticidade e a vontade de compreender a obra pela apropriação de nomes e 

conceitos. Por tais razões, evidencia-se novamente que pessoas diferentes podem apresentar 

reações estéticas diferentes quando expostas a informações até o momento ocultas, 

interferindo-se no cognitivo, no inteligível, na história de vida e nas referências solicitadas 

nessa associação. 

 Quanto à técnica e os objetos inseridos nas obras, também houve um avanço na 

demonstração do desejo de intervir na obra após a sua identificação. 

 

- Sujeito 17 

No primeiro momento (questionário): “São obras de arte pois são coloridas e bem retratadas” 

No segundo momento (entrevista): “É obra de arte pois vejo o pincel na folha, na pintura” 

 

- Sujeito 31 

No primeiro momento (questionário): “De perto parece feita com pincel” 

No segundo momento (entrevista): “Porque parece pinturas, outras foram impressas” 

 

- Sujeito 19 

No primeiro momento (questionário): “A obra do Café Noturno é a mais bonita” 

No segundo momento (entrevista): “O Mestiço é a mais bonita porque mostra o Brasil, parece 

o sorriso da Monalisa” 

 

Buscar relações em outra obra, relacionar pelo tema ou simplesmente pela 

interpretação é um exercício de contextualização, como observamos no depoimento do sujeito 

19. Esse indício demonstra a importância da mudança ocorrida no ensino da arte na década de 

1970 (Feldmann e Eisner), quando se defendia que as habilidades artísticas da criança se 

desenvolvem por meio de questões apresentadas a ela no decorrer de suas experiências, idéias, 

sentimentos, e imagens transformados em objeto material. 

- Sujeito 26 

No primeiro momento (questionário): “A Colheita das Uvas é a mais bonita, pois demonstra 

felicidade” 

No segundo momento (entrevista): “Hamlet ficaria melhor se puxasse pelo filme ou teatro” 

 
 Perceber uma pintura enquanto pintura ou impressão denota conhecimento de técnica 

enquanto que a intervenção na obra demonstra a questão estética relacionada aos objetos e 
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composição do que está inserido nesta. Conforme Feldman (1970), a interpretação de uma 

obra não se resume à superficialidade dos materiais, pois são necessárias inteligência e 

sensibilidade para atribuir significações ao que foi observado e descrito. 

 

5.2 Quanto à reação estética 

 

 As reações estéticas foram diferentes a cada pessoa, umas fazendo com que gostassem 

da obra e outras fazendo com que não gostassem. De acordo com Vigotsky (1999), a 

educação voltada à estética torna-se um aprendizado criador por se fundamentar no 

entendimento e percepção, possibilitando à criança percebê-la como componente cultural 

humano, ampliando sua experiência pessoal. 

 Assim, percebeu-se que algumas falas retrataram o sentimento ou intenção do autor no 

ato da elaboração da pintura, sendo tentativa esta do observador entender a obra pela alma do 

artista: 

 

- Sujeito 25 

No primeiro momento (questionário): “É obra de arte, pois o artista usa mais pintura” 

No segundo momento (entrevista): “São obras de arte, pois foram pintadas com sentimentos e 

pensadas assim, no que o pintor ia fazer” 

 

- Sujeito 23 

No primeiro momento (questionário): Sem resposta 

No segundo momento (entrevista): “Bonitas, tem que pensar para fazer, é o que vem de dentro 

de ti” 

 

 Em algumas situações, remeteu a acontecimentos pessoais, onde lembranças afloraram 

e imediatamente causaram reações, nestes casos positivas, remetendo a sensações agradáveis. 

 

- Sujeito 3 

No primeiro momento (questionário): “Foram bem pintadas [todas]” 

No segundo momento (entrevista): “Ela, [a camponesa com vara] esta mexendo nas flores é o 

que mais me agrada, o que mais gosto” 
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- Sujeito 17 

No primeiro momento (questionário): “A Estrela é a melhor obra” 

No segundo momento (entrevista): “A Estrela é a melhor obra, pois toda bailarina é feliz” 

 

- Sujeito 21 

No primeiro momento (questionário): “São obras de arte porque são coloridas e alegres” 

No segundo momento (entrevista): “O Mestiço é obra de arte, pois mostra um homem forte 

com personalidade” 

 

 O contrário também é verdadeiro, quando sensações desagradáveis e lembranças 

doloridas fazem com que haja uma repugnância ou estranhamento ao tema tratado na obra, 

tornando-a incômoda aos sentidos, conforme pode ser verificado a seguir: 

 

- Sujeito 20 

No primeiro momento (questionário): “A pior obra é Os Retirantes porque é uma cena muito 

feia e triste” 

No segundo momento (entrevista): “Não gostei porque a minha tia morreu há pouco tempo 

[sobre Hamlet]” 

 

- Sujeito 12 

No primeiro momento (questionário): “A Obra Retrato do Dr. Paul Gachet, está borrada e foi 

feita as pressas” 

No segundo momento (entrevista): “Sobre a obra Café, é triste ver o sofrimento (dos 

escravos), café é comida que a gente toma na xícara” 

 

 As preferências pessoais com base no cotidiano se refletem igualmente na aceitação e 

na reação estética percebida, como associações a tipo de vestimenta, denotando uma 

interligação cultural ou social ao objeto em questão. 

 

- Sujeito 24 

No primeiro momento (questionário): “São obras de arte porque mostram o dia a dia das 

pessoas” 

No segundo momento (entrevista): “Compraria todas dependendo de como seria a decoração 



 73 

do meu quarto” 

 

 O que está mais íntimo, em termos de sentimento, foi questionado ou exaltado pelos 

observadores em relação ao autor da obra, na busca do entendimento sobre os motivos da 

pintura: 

 

- Sujeito 05 

No primeiro momento (questionário): “São obras de arte porque passam um sentimento claro” 

No segundo momento (entrevista): “São obras de arte porque são bem coloridas, bastante 

estrela no céu, representa a vida real” 

 

 E em relação aos sentimentos pessoais, têm-se as mais diversas reações: felicidade, 

estranheza, tristeza, solidão e outras. Não há um padrão de sentimento despertado, pois cada 

um deles possui uma história de vida diferente, com significações diferentes. O que importou, 

foi o fato de que houve uma reação, e que ela pôde ser exteriorizada. Não há fórmulas e 

rótulos a serem seguidos ou impostos, para não se entrar em uma inércia na qual há falta de 

sentimentos perante uma obra de arte. 

Todas as relações e sensações, agradáveis ou não, expressadas pelos alunos que 

participaram da aplicação metodológica pretendida, representaram o olhar de Ott (1997) 

através de suas cinco práticas pedagógicas onde a terceira, a interpretação, engloba tudo que 

foi visto e as percepções geradas a partir de aspectos culturais e sociais alicerçados por seu 

ambiente familiar e escolar. 

 

5.3 Quanto à produção 

 

 Puderam ser percebidos nas produções elaboradas pelos alunos os elementos 

pictóricos reconhecidos durante o estudo aplicado, no fazer artístico, na técnica proposta e 

realizada, além de outras nuances, como forma, textura, cor, composição, relação fundo e 

figura. 

Esta produção, segundo Ott (1997) não é uma cópia ou uma descrição, mas a produção 

de outro elemento, único, baseado nas percepções e compreensões derivadas do observar e do 

interpretar a representação original, adquirindo universos ilimitados de novas significações. 
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Figura 30: Primeiro e Segundo desenhos executados pelo sujeito 03 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

O aproveitamento do espaço da folha fornecida para a produção foi particularmente 

notado. Alguns objetos das obras apresentadas incorporaram-se aos desenhos assim como 

seus detalhamentos. 

 

   

Figura 31: Primeiro e Segundo desenhos executados pelo sujeito 01 
 

Fonte: Acervo da autora 
 

O poder de observação e descrição foi potencializado, fato demonstrado pelo aumento 

do aparecimento de detalhes. Alguns apresentaram uma solução voltada para a relação fundo 

figura, o que antes não era caracterizado. 

No primeiro desenho, observamos uma profissão típica de uma cidade portuária que 

tem sua economia baseada na pesca artesanal. O sujeito 5 trabalhou com a obra de Portinari: 

O Mestiço, onde observamos ao fundo da obra algumas árvores derrubadas, esta observação 

aparece na releitura desta mesma criança, agora com uma única arvore ao chão. 

 



 

Figura 32: Respectivamente, desenho 1, obra de referência, fazer artístico e desenho 2 do sujeito 5

 

No desenho final o pescador artesanal é substituído pelo lenhador que e

machado e novamente surge a árvore cortada.

 

Figura 33: 

 

Na seqüência das produções foram suprimidos os elementos léxicos que 

acompanhavam os desenhos anteriores, u

análise) a confiança das crianças na expressão do desenho

ampliação de opções para o tema sugerido também foram observados nos desenhos

análise, é possível inferir que, p

necessário desenhar pessoas. Da mesma forma, foi possível acrescentar profissões nem 

sempre agradáveis, como a representação presente no desenho: 

  

 

Respectivamente, desenho 1, obra de referência, fazer artístico e desenho 2 do sujeito 5
 

Fonte: Acervo da autora 

No desenho final o pescador artesanal é substituído pelo lenhador que e

machado e novamente surge a árvore cortada. 

  

: Respectivamente, desenho 1 e desenho 2 do sujeito 20
 

Fonte: Acervo da autora 

Na seqüência das produções foram suprimidos os elementos léxicos que 

acompanhavam os desenhos anteriores, utilizados para defini-los, comprovando

análise) a confiança das crianças na expressão do desenho. O pensamento crítico e a 

ampliação de opções para o tema sugerido também foram observados nos desenhos

é possível inferir que, para representar trabalhadores, a criança não considera 

necessário desenhar pessoas. Da mesma forma, foi possível acrescentar profissões nem 

sempre agradáveis, como a representação presente no desenho: uma mulher preparando o 
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Respectivamente, desenho 1, obra de referência, fazer artístico e desenho 2 do sujeito 5 

No desenho final o pescador artesanal é substituído pelo lenhador que exibe seu 

 

Respectivamente, desenho 1 e desenho 2 do sujeito 20 

Na seqüência das produções foram suprimidos os elementos léxicos que 

comprovando (em nossa 

O pensamento crítico e a 

ampliação de opções para o tema sugerido também foram observados nos desenhos e, por sua 

ara representar trabalhadores, a criança não considera 

necessário desenhar pessoas. Da mesma forma, foi possível acrescentar profissões nem 

uma mulher preparando o 



 

enterro (desenho 2 abaixo).

 

Figura 34: Respectivamente, desenho 1, desenho 2 e obras de referência do sujeito 09

 
 

O sujeito 9 fez a releitura da imagem 9 “A colheita das uvas”

desenho, surgiu a referência da Imagem 5

um tabu registrar as pessoas que 

das obras de arte ofereceu possibilidades não só de interpretação, como de criação.

Para Ott (1997), o expressar do aluno através do

categoria, o revelar, oportunidade de mostrar os conhecimentos de arte aprendidos por meio 

de uma expressão artística, intermediada por tudo que foi percebido, compreendido e 

apreciado. 

 

5.4 Quanto à resposta ao processo

 

 O papel do professor foi preponderante no resultado da pesquisa

que foram inteligíveis aos alu

apresentados pelos alunos quanto 

em grupo e estimulador do processo ensino

 Quanto aos alunos, receberam bem o processo, 

etapa e contribuindo para a melhoria contínua do processo de entend

 Os limites, mesmo s

houvesse uma distinção entre as potencialidades da turma e os resultados obtidos pelos 

artistas dentro da temática proposta.

 Todas as pesquisas feitas individualmente e em casa foram realizadas a con

sendo trazidos todos os elementos nas datas e na forma como haviam sido estabelecidos 

(desenho 2 abaixo). 

  

Respectivamente, desenho 1, desenho 2 e obras de referência do sujeito 09
 

Fonte: Acervo da autora 

o 9 fez a releitura da imagem 9 “A colheita das uvas”

, surgiu a referência da Imagem 5 “Hamlet e Horácio no Cemitério”, deixando de ser 

um tabu registrar as pessoas que trabalham com a morte. Por isso, a visualização das imagens 

de arte ofereceu possibilidades não só de interpretação, como de criação.

Para Ott (1997), o expressar do aluno através do papel e das cores culmina em outra 

categoria, o revelar, oportunidade de mostrar os conhecimentos de arte aprendidos por meio 

de uma expressão artística, intermediada por tudo que foi percebido, compreendido e 

Quanto à resposta ao processo 

O papel do professor foi preponderante no resultado da pesquisa

que foram inteligíveis aos alunos. Conseguiram-se resoluções em relação a problemas 

apresentados pelos alunos quanto à humanização ou não da obra de arte, 

em grupo e estimulador do processo ensino-aprendizado. 

Quanto aos alunos, receberam bem o processo, entendendo a importância de cada 

etapa e contribuindo para a melhoria contínua do processo de entendimento e leitura da obra

mesmo sendo questionados não foram rejeitados, fazendo com que 

houvesse uma distinção entre as potencialidades da turma e os resultados obtidos pelos 

artistas dentro da temática proposta. 

Todas as pesquisas feitas individualmente e em casa foram realizadas a con

sendo trazidos todos os elementos nas datas e na forma como haviam sido estabelecidos 
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Respectivamente, desenho 1, desenho 2 e obras de referência do sujeito 09 

o 9 fez a releitura da imagem 9 “A colheita das uvas”, mas, no segundo 

no Cemitério”, deixando de ser 

visualização das imagens 

de arte ofereceu possibilidades não só de interpretação, como de criação. 

papel e das cores culmina em outra 

categoria, o revelar, oportunidade de mostrar os conhecimentos de arte aprendidos por meio 

de uma expressão artística, intermediada por tudo que foi percebido, compreendido e 

O papel do professor foi preponderante no resultado da pesquisa, agregando elementos 

em relação a problemas 

humanização ou não da obra de arte, término dos conflitos 

a importância de cada 

imento e leitura da obra. 

endo questionados não foram rejeitados, fazendo com que 

houvesse uma distinção entre as potencialidades da turma e os resultados obtidos pelos 

Todas as pesquisas feitas individualmente e em casa foram realizadas a contento, 

sendo trazidos todos os elementos nas datas e na forma como haviam sido estabelecidos e 
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utilizados nas explanações em sala de aula. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Consideramos que o espaço escolar é privilegiado para o desenvolvimento integral dos 

alunos. Local onde a criança possa desenvolver suas habilidades, expressão criativa, as 

experiências diversas e o exercício de diferentes linguagens. Este espaço deve valorizar – da 

mesma forma que valoriza a leitura e a escrita – a cultura e as artes. Muito embora o espaço 

escolar ser diferente (por princípio, fins e estrutura) da organização de recintos públicos de 

museus ou galerias (destinadas a preservar e atualizar o patrimônio histórico e cultural de uma 

civilização), a escola pode e deve valer-se destas instituições como ferramentas que 

favorecem o desenvolvimento integral das pessoas. 

 Cabe à escola perceber os museus e galerias como fontes de pesquisa e recursos 

pedagógicos. O seu uso (ou de seus acervos, inclusive na modalidade virtual) pode garantir 

um duplo objetivo, de ampliar o repertório cultural das crianças, garantindo melhores 

condições de reflexão e crítica. Em outra via, é preciso pensar que os museus podem, também, 

adaptar o modelo tradicional de “altar”, no qual o patrimônio cultural é exposto como 

produtos extraordinários da humanidade, viabilizando o acesso.  

Não se trata de transformar o museu em sala de aula. O que pretendemos defender 

aqui é a função de preservação do patrimônio e do ensino da arte. Os museus são recursos 

essenciais para a arte educação por abrigar várias manifestações, significado expresso por 

segmentos da sociedade em muitas vivências culturais. Para Ott (1997, p. 112), “[...] a arte 

ensinada no contexto das coleções dos museus, reflete os valores estéticos intrínsecos da obra 

de arte e as preferências cognitivas dos alunos que estão neste processo de aprendizagem, mas 

arte nos museus também reflete as condições culturais da sociedade”. 

Assim como o museu preserva a memória que não deve estar atrelada somente ao 

passado, mas a produção cultural do presente, a educação nos museus devolve a alma às 

instituições, uma vez que: 

 

[...] O museu tem como intenção voltar-se o máximo possível à preservação dos 
objetos, os quais não serão apenas tomados em seu aspecto físico e sim tratados 
enquanto objetos de estudo e ensinamentos. Da minha parte arrisco a pensar que 
quanto menos os museus e galerias se submeterem aos propósitos da educação mais 
perder-se-ão como instituições sonolentas e inúteis (COLE, 1853 apud OTT, 1997, 
p. 115). 

A realidade das escolas públicas com suas dificuldades de logística mostra que as 

metodologias de museus não suprem as demandas das escolas, o serviço está disponível, 
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porém a escola, não. Por exemplo, a falta transporte constitui um empecilho objetivo que 

inviabiliza a aproximação da escola ao museu. Portanto, a arte vai até a escola, não para banir 

a ida dos alunos aos museus, mas para aplicar uma educação voltada à prática da arte e 

percepção estética. Consideramos, inclusive, que o uso desta metodologia pode suscitar, nas 

crianças, o desejo de conhecer os espaços museológicos na companhia dos pais, por exemplo. 

 A possibilidade da fusão de metodologias aprimora o ensino da arte, pois acrescenta 

informações para estabelecer relações, com a arte produzida na região, no país e no mundo, 

compreendendo criticamente aquelas originadas pela mídia para democratizar o conhecimento 

e ampliar as possibilidades sociais do aluno. 

 Este modelo (objeto da investigação) não está completo, podendo ser revisitado mais 

vezes, conforme a necessidade, a disponibilidade de material, o entorno cultural e o conteúdo 

das aulas. Pode ser replicado em outras salas de aula com públicos diversificados, com faixas 

etárias diferentes e com culturas diversas, transpondo barreiras e fronteiras. 

 Em grande parte, tratando-se de arte, é a soma das diferentes interpretações possíveis 

de um objeto, amalgamadas pelo professor, que amplia o significado e o interesse acerca dele. 

 O resultado da aplicação desta metodologia proposta foi satisfatório no entendimento 

desta pesquisadora por se perceber a incorporação (por parte das crianças envolvidas) de 

novas observações, críticas fundamentadas e um repensar sobre o conceito de obra de arte. 

Acreditamos que a disciplina de artes não deve promover somente a percepção, a reflexão e 

interpretação, mas proporcionar vivências ao processo artístico quanto a sua produção técnica, 

no domínio da linguagem visual, representação imaginativa e na expressividade, além de 

estabelecer relações com sua cultura, contexto e história. 

 A lacuna deixada pelas leis que regem os atos da educação no Brasil é latente, como a 

Lei de Diretrizes e Bases, que obriga o ensino da arte em todos os níveis do ensino 

fundamental, contudo, não especifica as séries (ou anos escolares). Deixa uma árdua tarefa 

aos professores de incluir o ensino da arte na grade curricular, que a condena muitas vezes, 

como adereço de outras disciplinas ou ilustração de temas explorados em diversos conteúdos. 

Esta pesquisa busca uma proposta didática para que professores não-habilitados possam 

trabalhar a prática do ensino da arte de forma prolixa e estimulando a crítica e a percepção 

estética, além da produção prazerosa. 

Para Vigotsky (1999) o todo é feito de partes em constante diálogo no campo das 

artes. Este pressuposto se relaciona à mediação semiótica, que reforça a relação entre o todo e 

a parte, como elementos propostos, mas mutuamente constitutivos. “A obra de arte (como 

qualquer fenômeno) pode ser estudada de aspectos inteiramente diversos; permite um número 
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infinito de interpretações, uma multiplicidade de enfoques, em cuja riqueza inesgotável está a 

garantia do seu sentido imorredouro” (VIGOTSKY, 1999, p. XVII). 

Assim como Feldmann (1970) e Ott (1997) propõem uma ampliação da interpretação 

através de várias abordagens, próprias da obra, Vigotsky (1999, p. XVII) acrescenta a própria 

vivência, na qual a educação deve estabelecer contato entre “[...] o psiquismo da criança e as 

esferas mais amplas da experiência social acumulada, como o que incluir a criança na rede 

mais ampla e possível da vida [...]”, cuja riqueza inesgotável caracteriza a imortalidade do 

objeto ou obra de arte. 

Nossos resultados indicam uma mudança significativa dos desenhos dos alunos 

envolvidos, através do traço, do uso da cor, da forma e do espaço, buscando um equilíbrio da 

composição como um todo. No momento da descrição, análise e interpretação de suas obras, 

as crianças explicam as sensações e os sentimentos gerados ou percebidos, gerando novos 

elementos para a composição. Outro destaque a ser registrado são os diferentes pontos de 

vista de ver um tema ou assunto, demonstrando o envolvimento e o interesse em dar 

significado ao trabalho das artes visuais que foram tratadas. Explica-se o objeto em si ou o seu 

fim, não necessariamente o propósito do artista, pois isto não vem anexo ao objeto de arte 

(não se tem esta informação ou evidência). A interpretação é feita com base na observação 

dos elementos coletados, delineamento de hipóteses e impressões corroboradas ou não pelas 

relações descritas na análise formal. 

O valor estético da obra de arte aparece no julgamento, para Feldmann (1970, p. 371): 

 

Se ganhamos alguma experiência em critica de arte, nós podemos tomar esta 
decisão por nós mesmos. Se não a temos a tendência é a dependência das palavras 
de autoridades. Mas as autoridades nem sempre concordam, especialmente sobre 
novas obras que não foram discutidas por impresso. O aluno de arte deve dar passos 
na direção da sua própria autoridade, seu próprio guia para excelência artística. 

 

Nesta fase, o aluno deve saber os valores que ele estabelece para a obra e sua atração 

para ela acontece pela combinação de alguns ou de todos os elementos absorvidos nos 

processos anteriores: descrição, análise e interpretação. 

Para Ott (1997), o momento da crítica culmina no processo revelado, a demonstração 

de seu conhecimento a respeito da arte por meio de uma expressão artística, não um 

julgamento da obra, mas uma expressão: 

 

A expressão do revelando é dada no Image Watching por uma forma artística ou 
uma transformação. Uma nova obra é criada pelo aluno. Essa obra tem sido 
inspirada na compreensão e conhecimentos adquiridos no museu e principalmente 
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por intermédio do que é percebido, compreendido e apreciado no estudo da arte 
(OTT, 1997, p. 133). 

 

A pesquisa buscou a união das metodologias para que, paralelamente, os alunos 

desenvolvam a crítica e a percepção estética, e que estes conhecimentos proporcionem uma 

riqueza de referências para o momento da criação, assim como para o artista iniciar sua obra, 

é necessária a pesquisa e o referencial de obras pensadas anteriormente. 

Esta investigação contribui para o ensino da arte, pela busca da ampliação das 

possibilidades de atividades que objetivam uma ampliação sócio-cultural, e de 

conscientização da importância do ensino da arte. Também pode servir como metodologia 

para trabalhar a interdisciplinaridade, agregando outras teorias no momento da análise e/ou 

fundamentação. 
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Resultados da Aplicação dos Questionários e Entrevistas 
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1) Por que são obras de arte? 

 Questionário Entrevista 
01 São de artistas famosos  
02 Foi jogado óleo na tela e eu acho que 

isso a deixa melhor 
Pois expressa e ensinam alguma coisa e são bem 
pintadas 

03 Foram bem pintadas Ela esta mexendo nas flores é a que mais me agrada, q 
mais gosto 

04 De perto parece que estava vivo São bem feitas 
05 Passa um sentimento claro Bem colorida, bastante estrela no céu, representa a vida 

real 
06 Não parece foto Pela aparência 
07 Notei mais detalhes que as outras Tem de ser pintada 
08 São bem pintadas e tem muitos 

detalhes 
São bonitas 

09 Adoro passear de barco Deu mais trabalho para fazer, mais interessantes e 
coloridas 

10 São bem feitas e bem pintadas São coloridas, bem pintadas e reais 
11 De perto parece viva Retrata o q o homem está sentindo, colocando a 

situação, como está se sentindo 
12 É bonita e elaborada São bonitas feita por artista 
13 ---- Bem pintadas, não tem muitas pessoas 
14  Bonitas bem pintadas, mostra alguma coisa diferente, 

van gogh pinta de um jeito diferente, não é certinho, as 
pinceladas...desperta curiosidade 

15 Pelas cores Gostei 
16 Pela cor Bonita mas não é realista, não parece fotografia 
17 São coloridas e bem retratadas Vejo o pincel na folha, pintura 
18 Parece real e tem vários detalhes  
19 Bem detalhada Pois mostram a vida 
20 Parece um homem de verdade Mostram a realidade 
21 São coloridas e alegres Homem forte com personalidade 
22 São bonitas Tem cores atraentes 
23 ---- Bonitas, tem que pensar para fazer, é o que vem de 

dentro de ti 
24 Mostra o dia-a-dia das pessoas São para quem desenhou, porque o autor considera 

assim 
25 O artista usa mais pintura Foram pintadas com sentimentos e pensadas assim, no 

que o pintor ia fazer 
26 Foram pintadas por grandes artistas Tem mais detalhes que as outras seriam mas, são tão 

perfeitas que parecem fotografia 
28 ----- São bonitas 
29 É uma coisa leve ----- 
30 Tem cores bonitas São bonitas 
31 De perto parece feita com pincel Porque parece pinturas, outra foram impressas 
32  Imagem que ele (artista) criou, 11 não é pois não entendi  
 

 
 

 

2) Qual obra é melhor? Por quê? 

 Questionário Entrevista 
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01 7, feliz 7, felicidade 
02 1, flores e alegria 1, lugar com cores alegres 
03 9, alegria 10, 9 e 7 cores claras 
04 10, pessoas estão alegres 12 
05 9, pela paisagem bonita 7, feliz 
06 4, bonita 10, vida real ,observando a água 
07 10, calma 7, 3 
08 8, está bem pintada ---- 
09 10,lembra o amor  
10 10, pessoas alegres 2, felicidade, amor, Jesus 
11 3, animada 9, alegria, paz e união 
12 12, bonita e elaborada 2, retrata como era Jesus 
13 1, sentimento natural 1 e 9 
14  8, pinta diferente 
15 7, bonita 1, cor, ela pensa coisa boa 
16 7, gosto de dança 11, é realista, não parece fotografia 
17 7 7, toda bailarina é feliz 
18 6, parece real  
19 9, detalhada 6, mostra o Brasil, parece o sorriso da Monalisa 
20 ----- 10, pois gosto de pescar 
21 8, parece real 7 
22 9, alegria 9 
23 7, amo dançar 10 
24 1, mostra a felicidade 7, relaxante 
25 12, usa sentimento 1 
26 9, demonstra felicidade Hamlet ficaria melhor se puxasse pelo filme ou teatro 
28 7, cores vivas 5 
29 7, é leve 7 
30 10, 4 e 9 tem cores bonitas 10 
31 4, lugar é calmo 6, parece trabalhador 
32  5, gosto de mistério, cemitério 
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3) Qual delas é a pior? Por quê? 

 Questionário Entrevista 
01 1“não sinto nada de mais” nenhuma 
02 11, dá tristeza “demais” 6, é ruim ele está sozinho 
03 11 dá tristeza,  11,12,8,6 
04 11 as pessoas estão tristes 11, o pintor quis ajudar as pessoas mais pobres, 

simples. 
05 11, passa sentimento de pobreza 11,representa tristeza o pobre buscando um vida 

melhor 
06 11,não é bonita 11, parece uma família sem nada, com fome, 

fracos, parece que estão morrendo 
07 11,é triste 11 
08 3, não faz sentido 11, fome 
09 11,me lembra a morte nenhuma 
10 11,as pessoas estão tristes” 11, deserto, todos mundo morrendo, alguns 

grávidos 
11 11, porque traz tristeza 11, sofrimento, fome 
12 8, está borrado e foi feito às pressas 12, é triste ver o sofrimento dos (escravos), café e 

comida que a gente toma na xícara. 
13 8, pelo desânimo”  
14 ---- 11, família pobre que não tem onde morar 
15 11 é esquisita muito riste e feia 11 
16 4, não há personagens e nem é uma  
17 5,11,12, por achar 5, enterrar gente não é legal 
18 11, não parece real ----- 
19 11,é pouco detalhada 11, pobres, pessoas que não tem nada 
20 11,é uma cena muito feia e triste 5, cemitério, porque minha tia morreu faz pouco 

tempo 
21 11,é uma imagem de tristeza 5, não aparece o rosto das pessoas 
22 11,não parece real 11, não desperta sentimento bom 
23 3, não achei nada de mais 2 
24 11,mostra o medo e a tristeza das pessoas  
25 3, não usa os sentimentos 11 
26 5, demonstra tristeza 11, o artista estava triste 
28 11, usa cores escuras 11, parece que estão morrendo 
29 8 nada haver, não senti nada 11 
30 5, tem cores que eu não gosto 11 
31 11, é triste e lembra a morte 11, sentimento ruim 
32 ---------- 11, não gostei 
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4) Qual delas você identifica uma profissão? 

 Entrevista 
01 Todas, menos a 3, 4 e a 8 
02 Todas, menos a 9,10 e 12 
03 Todas, menos a 3, 4 e 5 
04 Somente na 12 
05 Todas 
06 Todas, menos a 8 
07 Todas 
08 Todas, menos a 7 e a 10 
09 Todas 
10 Todas 
11 Todas, menos a 1,8 e a 11 
12 Todas, menos a 1, ela está descansando 
13 Somente na 4, 12 e 19 
14 Todas, menos a 2,3,5,7 e a 12 
15 Algumas assim como no quadro de Jesus tem um garçom 
16 A imagem não mostra tudo, não sei se são trabalhadores 
17 Todas 
18 -------- 
19 11 não tem gente trabalhando porque são pobres 
20 Todas 
21 Todas 
22 Todas 
23 Todas 
24 Todas 
25 Todas, menos a 4 e a 11 
26 Todas 
27 -------- 
28 Todas, menos a 7 e a 10 
29 Todas 
30 Todas 
31 Mestiço parece trabalhador, a 10 não tem profissão 
32 Não considero a 11 e a 5 pois tem cara de bandido 
 

Na entrevista o item relacionado à profissão foi acrescentado para preparar os alunos 

para a próxima atividade do desenho livre sobre profissões, portanto, a questão seguinte foi 

apresentada aos alunos somente no momento da entrevista. 
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APÊNDICE B 
 

Respostas dos questionamentos feitos em relação às imagens apresentadas aos alunos 
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1) Este objeto é uma obra de arte porque: 

  

IMG. 1 tem 16* votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7); “É colorida e 

alegre para mim” (sujeito 21); “Mostra o dia a dia das pessoas” (sujeito 24) 

 

IMG. 2 tem 15* votos, pois: “tem traços bonitos” (sujeito 27) 

 

IMG. 3 tem 14* votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7) 

 

IMG. 4 tem 17* votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7); “estão muito bem 

pintadas e também porque tem muitos detalhes” (sujeito 8); “tem traços bonitos” (sujeito 27) 

 

IMG. 5 tem 17* votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7); “tem traços 

bonitos” (sujeito 27) 

 

IMG. 6 tem18 votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7); “Parece que está 

vivo” (sujeito 4 e 11) 

 

IMG. 7 tem 14 votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7) 

 

IMG. 8 tem 15 votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7); “estão muito bem 

pintadas e também porque tem muitos detalhes” (sujeito 8) 

 

IMG. 9 tem 18 votos, pois: “estão muito bem pintadas e também porque tem muitos 

detalhes” (sujeito 8); “é muito bem detalhada” (sujeito 19); “o artista usa mais pintura” 

(sujeito 25); “tem traços bonitos” (sujeito 27) 

 

IMG. 10 têm 18 votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7); “adoro passear 

de barco” (sujeito 9); “o artista usa mais pintura” (sujeito 25); “tem traços bonitos” (sujeito 

27) 

 

IMG. 11 têm 16 votos, pois: “Tem mais detalhes que as outras” (sujeito 7); “estão muito bem 

pintadas e também porque tem muitos detalhes” (sujeito 8) 

 



 92 

IMG. 12 têm 16 votos, pois: “o artista usa mais pintura” (sujeito 25); “é bonita e elaborada” 

(sujeito 12); “tem traços bonitos” (sujeito 27) 

 

TODAS (14 votos) por que: “Foram pintadas” (sujeito 3); “foi jogado óleo pela tela e eu 

acho que isto deixa ela melhor” (sujeito 2); “São artistas famosos” (sujeito 1); “Passa um 

sentimento claro” (sujeito 5); “Não se parecem com fotos” (sujeito 6); “São bem feitas e bem 

pintadas” (sujeito 10); “Pelas cores” (sujeito 15 e 16); “Por achar” (sujeito 13 e 23); “Parece 

real com vários detalhes” (sujeito 18); “São bonitas” (sujeito 22); “É uma coisa leve” (sujeito 

29) 

 

2) Qual obra possui cores e formas mais agradáveis? 

 

IMG 1: 12 votos 

IMG 9: 10 votos 

IMG 10: 9 votos 

IMG 4, 6, 12: 02 votos 

IMG 3 e 5: 01 voto 

 

IMG 7: “traz felicidade” (sujeito 4,10,11 e 13); “porque são alegres e transmitem um 

sentimento de inspiração” (sujeito 1); “tem cores agradáveis” (sujeito 9); Sem justificativa 

(sujeito 16); “são alegres e divertidas” (sujeito 17); “eu amo a dança” (sujeito 23); “desperta a 

alegria nas pessoas” (sujeito 24); “transmitem felicidade” (sujeito 25); “é uma obra delicada” 

(sujeito 29) 

 

IMG 8: “transmitem um sentimento de tristeza e alegria e para mim, é o que precisa em uma 

obra de arte” (sujeito 2); “estão bem pintadas” (sujeito 8) 

 

IMG 9: “são prá mim muito bonitas” (sujeito 3); ”tem cores alegres e tem pessoas” (sujeito 5) 

“tem cores bonitas e são elaboradas” (sujeito 12); “tem cores bonitas” (sujeito 15); “são 

alegres e divertidas” (sujeito 17); “parece real” (sujeito 18); “é bem detalhada” (sujeito 19); 

“tem cores bonitas” (sujeito 22); “são muito coloridas” (sujeito 21); “transmitem felicidade” 

(sujeito 25); “são cores vivas” (sujeito 26); “lembra o mar” (sujeito 27); “tem cores claras” 

(sujeito 30) 
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IMG 10: “traz felicidade” (sujeito 4,10 e 11), “porque são alegres e transmitem um 

sentimento de inspiração” (sujeito 1); ”tem cores alegres e tem pessoas” (sujeito 5); Sem 

justificativa (sujeito 7,16); “tem cores agradáveis” (sujeito 9); “tem cores bonitas e são 

elaboradas” (sujeito 12); “tem cores bonitas” (sujeito 15); “eu gosto de andar de barco” 

(sujeito 18); “são mais agradáveis” (sujeito 20); “tem cores bonitas” (sujeito 22); “o azul me 

deixa inspirada”(sujeito 23); “desperta a alegria nas pessoas” (sujeito 24); “tem cores claras” 

(sujeito 30) 

 

IMG 11: “estão bem pintadas” (sujeito 8) 

 

IMG 12: “tem cores bonitas e são elaboradas” (sujeito 12); “é bem detalhada” (sujeito 19); 

“são mais agradáveis” (sujeito 20); “há cor, silencio e amor” (sujeito 28); “eles trabalham por 

alimento” (sujeito 31) 

 

2) Porque o artista fez este quadro? 

 

IMG 1: “ele deve ter lembrado paisagens alegres e bonitas” (sujeito 1); “ele estava muito 

feliz” (sujeito 3); “traz felicidade” (sujeito 13). “ele deve gostar de imagens mais comuns” 

(sujeito 16); “ele deve gostar de plantar” (sujeito 23) 

 

IMG 2: “ele fala de Deus” (sujeito 20); “é triste” (sujeito 28) 

 

IMG 3: 

 

IMG 4: “ele estava muito feliz” (sujeito 3); “ele queria retratar a parte noturna da cidade, é 

um ponto que ele acha interessante” (sujeito 8); “saída noturna para comer ou tomar um café” 

(sujeito 27) 

 

IMG 5: 

 

IMG 6: “ele estava se achando” (sujeito 19) 

 

IMG 7: “ele deve ter lembrado paisagens alegres e bonitas” (sujeito 1); “ele podia gostar de 

dançar eu acho a dança e o balé muito inspiradora” (sujeito 16); “sou dançarina e dançar é 
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muito divertido” (sujeito 17); “ele deve gostar de dançar” (sujeito 23); “ele deveria estar feliz” 

(sujeito 29) 

 

IMG 8: “ele estava com muito tédio então desenhou-se” (sujeito 2); “ele estava entediado” 

(sujeito 25) 

 

IMG 9: “ele estava muito feliz” (sujeito 3); ”fez este quadro para ganhar dinheiro” (sujeito 

15); “ele mora perto de um vinheiro” (sujeito 18); “ele estava confiante” (sujeito 19); “ele 

queria demonstrar o cotidiano das mulheres de antigamente” (sujeito 26) 

 

IMG 10: “ele deve ter lembrado paisagens alegres e bonitas” (sujeito 1); “ele deve ser 

pescador e gosta de andar de barco” (sujeito 9); “ele gosta de cores chamativas” (sujeito 16); 

“ele deve gostar de pescar” (sujeito 23); “ele estava pensando em pesca” (sujeito 27) 

 

IMG 11: “Ele retratou como eram os imigrantes no ano de 1944” (sujeito 12) 

 

IMG 12: “ele estava triste” (sujeito 19) 

 

Sem especificação: “Para mostrar onde você não foi e como é bonito” (sujeito 4, 10); “Para 

ser famoso e respeitado pelos outros” (sujeito 11); “ele teve uma inspiração de fazer aquela 

imagem” (sujeito 21); “ele pode ter visto e gostado e decidiu marcar aquele momento no 

quadro” (sujeito 24); “na hora de fazer o quadro ele ficou alegre” (sujeito 30); “ele queria 

ficar famoso” (sujeito 31) 

 

3) Escreva o que você pensa sobre estas imagens? 

 

Sem especificação de obra: “é alegre, inspiradora, feliz e trazem um sentimento de 

sinceridade” (Sujeito 1); “que todas elas têm um efeito especial” (Sujeito 2); “eu penso, amo, 

felicidade e compaixão” (Sujeito 3); “legais, bonitas, bem pintadas porque são bem feitos, 

bem contornados, parecem até real” (Sujeito 4); “elas são bonitas, alegres e tem pessoas que 

passam um sentimento de alegria” (Sujeito 5); “penso que elas podiam ir para o museu para 

todo mundo ver” (Sujeito 6); “são calmas, tem detalhes, são alegres” (Sujeito 7); “eu acho 

elas bem bonitas e agradáveis” (Sujeito 9); “as imagens são criativas e  tem bastante cores 

vivas” (Sujeito 10); “legais, bonitas, bem pintadas porque são bem feitos, bem contornados, 
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parecem até real” (Sujeito 11); “eu acho que são imagens bonitas com cores alegres e muita 

elaboração” (sujeito 12); “são imagens legais e diferentes” (Sujeito 13); “eu penso que tudo 

deve ser bom menos as de tristezas, mas mesmo assim eu gosto delas, pois elas têm beleza, 

amor e felicidade e o artista deve ter orgulho.” (Sujeito 16); “eu acho que todas as imagens 

estão bem coloridas e detalhadas” (Sujeito 19); “os artistas são muito bons pintores para 

fazerem obras bonitas” (Sujeito 20); “eu penso que são imagens legais, divertidas e tristes” 

(Sujeito 21); “elas são bonitas alegres e tem cores vivas” (Sujeito 22); “tudo” (Sujeito 24); 

“penso em amor, calma, felicidade e outros” (Sujeito 26); “amor, trabalhadora, silencio” 

(Sujeito 28); “penso eu que uma obra delicada, sensível é uma coisa leve aos nossos olhos” 

(Sujeito 29); “as imagens são alegres, nobreza” (Sujeito 30); “bonitas, bem feitas” (sujeito 31) 

 

IMG 1: “penso em tudo, pois o colorido traz muita alegria” (Sujeito 23) 

 

IMG 4: “um lanche noturno” (Sujeito 27 ) 

 

IMG 7: “muita alegria e divertimento” (Sujeito 17 ); “eu penso em tudo de bom: amor, 

felicidade, paz e carinho” (sujeito 23); “transmite felicidade” (sujeito 25) 

 

IMG 9: “muito atraente pelas cores e bonita” (Sujeito 15); “ela é bonita e parece real” (sujeito 

18); “transmite honestidade” (sujeito 25) 

IMG 10: “penso no mar que ainda não foi poluído e estragado” (Sujeito 23 ); “numa 

navegação para pescar de dia” (sujeito 27) 

 

IMG 11: “que estão tristes” (Sujeito 1) 

4) Sentimentos que esta obra desperta 

 

IMAGEM 1: Alegria e felicidade: 19/ Tristeza, magoado: 7/ Cores lindas/ Natural/ 

Agradável 

 

IMAGEM 2: Tristeza, magoado: 13/ Felicidade, alegria: 3/ Esperança: 2/ Honestidade: 2/ 

Solidariedade: 2/ Interessante/ Honestidade/ Paz: 2/ Confiança: 2/ Pobreza/ Carinho 

 

IMAGEM 3: Felicidade, engraçada, animação, muvuca, feliz: 14/ Tristeza, chateado: 3/ 

Calor/ Pensativo, solitário: 3/ Legal/ Música/ Indiferença: 2/ Elasticidade/ Vontade de dançar: 
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2/ Seriedade/ Nobreza/ Sinceridade 

 

IMAGEM 4: Alegria, divertido, felicidade: 6/ Tédio/ Suave/ Fome/ Tranqüilidade, calma: 5/ 

Atraente/ Nobreza: 3/ Nostalgia/ Fome: 3/ Especial: 2/ Sede/ Vazio 

 

IMAGEM 5: Tristeza: 14/ Ajuda: 2 / Amor/ Solidão: 5/ Felicidade/ Pobreza, miséria: 4/ 

Veneração/ Honestidade/ Poeta 

 

IMAGEM 6: Tristeza: 5/ Sério: 3/ Raiva / Chateado: 4/ Calma: 2/ Famosa/ Calor/ 

Indiferença: 3/ Exercita/ Estranho: 3/ Alegre, divertida: 2/ Confiante/ medo/ nervoso: 2 

 

IMAGEM 7: Felicidade alegria: 22/ Lindo: 4/ Vontade de dançar: 2/ Indiferença/ Livre 

 

IMAGEM 8: Tristeza, magoado, desanimo: 12/ Cansaço: 3/ Tédio/ Solidão:3/ Pensativo:4/ 

Alegria/ Concentração/ Desapontado 

IMAGEM 9: Alegria, felicidade, animação: 16/ Esperança/ Solidariedade: 2/ Fome: 2/ 

Conversa/ Relaxados/ Imaginação/ Ajuda/ Cansaço/ Nobreza/ Doação/ Trabalho/ Esforço 

 

IMAGEM 10: Alegria: 12/ Calma: 2/ Seriedade: 2/ Inspiração: 4/ tristeza/ Esperança/ Amor/ 

Bondade/ Aventura/ Solidão/ Romance/ livre 

 

IMAGEM 11: Tristeza: 22/ Pobreza/ Sem abrigo/ Morte/ Medo: 3/ Escravidão 

 

IMAGEM 12: Tristeza:12/ Escravidão, trabalho: 12/ Alegria: 2/ Afobação/ Imaginação/ 

Cansaço/ Especial/ Raiva/ Solidão 

 

 

 


