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RESUMO 

 

SILVA, Myrna Stefanie de Faria Trotta. Leitura de imagens na contemporaneidade: 

perspectivas para uma formação estética na escola. 2019. Monografia (Especialização) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Especialização em Ensino de Artes Visuais, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo estudar concepções e práticas de leitura de 

imagens que podem auxiliar o docente em artes visuais a contribuir de maneira 

significativa para o desenvolvimento estético e cultural dos alunos de anos finais do 

ensino fundamental na escola. A partir de pesquisa bibliográfica, são apresentadas e 

discutidas abordagens e metodologias de prática de leitura de imagens. Destaca-se, ainda, 

a relevância do ensino de artes ser entendido por uma concepção que considera a arte 

enquanto uma forma de linguagem. A partir desta perspectiva, reflete-se as diferentes 

relações entre objeto artístico e espectador/leitor, observando as diversas formas de 

interpretação e aprendizagem possíveis conforme o contexto apresentado. Deste modo, a 

presente pesquisa trata de questões que contribuam para uma reflexão a respeito dos 

processos de aprendizagem em artes visuais, tendo em vista a nova formatação da 

visualidade presente no cotidiano da vida contemporânea. 

 

Palavras-chave: Ensino de Artes visuais. Aprendizagem. Leitura de Imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, Myrna Stefanie de Faria Trotta. Leitura de imagens na contemporaneidade: 

perspectivas para uma formação estética na escola. 2019. Monografia (Especialização) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Especialização em Ensino de Artes Visuais, Rio de Janeiro, 2019. 

 

This research has as main objective to study conceptions and practices of reading of 

images that can help the teacher in the arts to contribute in a significant way to the 

aesthetic and cultural development of the students of final years of the elementary school. 

From a bibliographical research, approaches and methodologies of practice of reading of 

images are presented and discussed. It is also important to emphasize the importance of 

the teaching of the arts to be understood by a conception that considers art as a form of 

language. From this perspective, we reflect the different relationships between artistic 

object and spectator / reader, observing the different forms of interpretation and learning 

possible according to the context presented. In this way, the present research deals with 

questions that contribute to a reflection on the processes of learning in the visual arts, in 

view of the new formatting of the visuality present in the daily life of contemporary life. 

Keywords: Teaching Visual Arts. Learning. Reading Images. 
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1 INTRODUÇÃO 

É conhecido que, no sistema educacional brasileiro, ainda hoje, é mínima a parcela de 

escolas que ofertam aulas de artes visuais para os anos iniciais do ensino fundamental com 

profissionais formados nesta área. Por esta razão, muitas crianças chegam aos anos finais sem 

conhecer os elementos visuais, como ponto, linha, as cores, entre outros. Ou até os conhecem, 

mas isoladamente. Quando se deparam com imagens de obras de arte, encontram dificuldade 

em reconhecer esses elementos numa composição. Como ainda não foram apresentados às 

diferentes possibilidades de criação com estes elementos, muitas vezes torna-se difícil a 

interpretação de certos trabalhos artísticos, mesmo que de simples formatação visual. 

Ao discutir os caminhos e proposições necessários ao ensino de artes visuais nas escolas 

atualmente, é comum que se aponte a prática de leitura de imagens como uma ferramenta básica 

e recorrente na “alfabetização visual” dos alunos. Essa concepção de letramento visual 

considera a importância de que os indivíduos aprendam a decodificar imagens de obras de arte 

produzidas ao longo da história e também na atualidade, ampliando, deste modo, seu repertório 

imagético e cultural. Para a arte-educadora Ana Mae Barbosa (2006), é preciso “alfabetizar para 

a leitura de imagem”, pois a partir disto os alunos apreendem o código visual e estético, sendo 

capazes de julgar a qualidade do que foi produzido em artes agora e no passado. 

Entretanto, quando o processo de ensino é refletido a partir das formas de aprendizagem 

do aluno, é possível questionar a maneira como essa alfabetização visual tem sido abordada nas 

aulas de artes. Uma vez que o foco seja apenas desenvolver um olhar que traduz os códigos 

visuais, utilizando as imagens como mera ilustração da criação de artistas e épocas distintas, 

esta leitura visual estará limitada a um caráter exclusivamente formal. Caso a construção do 

conhecimento artístico esteja realmente voltada para uma formação estética, torna-se necessário 

trabalhar a leitura de imagens além da tradução dos elementos visuais, mas considerando a 

interpretação pessoal do aluno à respeito da imagem. Mais do que isso, é preciso possibilitar ao 

estudante relacionar significados às imagens a partir de sua “bagagem” cultural. Desta forma, 

surge a questão:  de que maneira a prática de leitura de imagens pode contribuir para o 

desenvolvimento estético-cultural dos alunos? É por meio desta concepção que se constitui a 

presente pesquisa.   

Justamente, pensando nesta ausência de uma “leitura visual” na prática escolar e na 

relevância das artes visuais como uma manifestação que permite estimular e construir diferentes 

meios de interpretação dos educandos, é que esta pesquisa apresenta como objetivo principal 
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estudar concepções e práticas de leitura de imagens que podem auxiliar o docente em artes a 

contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento estético e cultural dos alunos de 

anos finais do ensino fundamental na escola. 

Desta maneira, a presente pesquisa pretende contribuir para uma reflexão mais 

aprofundada, por parte dos professores, a respeito dos processos de leitura de imagens no 

ambiente escolar, oportunizando, inclusive, a reformulação dos currículos e das práticas nas 

aulas de artes que valorizem as necessidades de interpretação visual dos alunos. Bem como, 

auxiliar professores de artes na busca por estratégias pedagógicas que contribuam para a 

alfabetização visual de crianças e jovens, principalmente, por meio de imagens que façam parte 

da sua realidade, pois: 

 

  Não cabe mais ao/à educador/a se perguntar o que as/os educandas/os 
não sabem e propor-se a ensinar-lhes, e sim o que já sabem e como é 
possível ampliar as conexões, para que, juntos, possam organizar outros 
discursos com os saberes-mosaico que todos possuem. (SARDELICH, 
2006, p. 466)  

     

 Assim, busca-se promover ações que possibilitem aos docentes construir, juntamente 

com os discentes, um espaço de construção do conhecimento artístico por um viés cultural, 

atento à contemporaneidade, de forma que se aproxime dos paradigmas atuais da educação, no 

que se refere ao modo de ensinar, frente a um mundo informatizado e tecnológico. 

Com isto, este trabalho será formado por três capítulos que reúnem a pesquisa teórica e, 

ao final, a descrição e desenvolvimento de um produto educacional construído a partir das 

questões, anseios e necessidades levantados e discutidos ao longo desta pesquisa: um fórum de 

discussão através de uma plataforma virtual. Tendo em vista investigar diferentes concepções 

e práticas de leitura de imagens que podem auxiliar o docente em artes a contribuir de maneira 

significativa para a formação estética dos alunos na escola, bem como propor uma ferramenta 

tecnológica que possibilite, em certa medida, a leitura de imagens de forma mais lúdica e 

contextualizada conforme a realidade dos mesmos. Para isso, discutirei os seguintes aspectos: 

a arte enquanto linguagem, abordagens e metodologias de leitura de imagens e a importância 

das novas tecnologias como facilitadoras da aprendizagem nas aulas de artes, que são as 

questões centrais que tecem o problema aqui levantado, realizando posteriormente uma análise 

mais minuciosa, considerando as relações entre esses conceitos. 
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No primeiro capítulo, a questão a ser discutida refere-se ao entendimento da arte como 

forma de linguagem, uma vez que, ao se propor um estudo sobre leitura de imagens, torna-se 

necessário discutir as possibilidades de comunicação através da arte.  Para tanto, trabalhou-se 

inicialmente com a concepção de Schroeder (2011), que considera a arte, assim como toda 

linguagem, uma “forma de comunicação e interação com o outro” (SCHROEDER, 2011, p. 

79). Desta maneira, a autora trata a arte como um sistema simbólico, formado por um conjunto 

de significados construídos por meio das interações sociais. Neste sentido, as aulas de artes 

visuais na escola podem exercer um papel fundamental no desenvolvimento de uma 

compreensão do mundo.  Paralelamente, aponta-se o conceito de estética relacional discutido 

por Bourriaud (2009), que entende a relação entre objeto artístico e espectador como um 

processo de inter-relações presentes na sociedade, pois “a prática artística aparece como um 

campo fértil de experimentações sociais” (BOURRIAUD, 2008, p.13). 

No segundo capítulo, são apontadas e discutidas metodologias e abordagens de leitura 

de imagens que podem ser desenvolvidas nas aulas de artes visuais. Através do estudo de 

Sardelich (2006) diferentes pontos de vista sobre a prática da leitura são analisados.   Além da 

discussão a respeito destas metodologias, destaca-se também a concepção de cultura visual 

como uma maneira contextualizada de trabalhar com imagens no ensino de artes visuais, já que 

por esta perspectiva, agrega-se imagens de diversas naturezas, inclusive, aquelas que transitam 

no cotidiano dos alunos, oriundas da esfera do consumo. A partir dessa diversidade de imagens 

presente na vida dos educandos, segundo Rossi (2005) é necessário introduzir a leitura estética 

na sala de aula com o intuito de valorizar “as ideias e teorias intuitivas que os alunos trazem” 

(ROSSI, 2003, p.49). 

Já no terceiro capítulo, é abordada a relevância das tecnologias contemporâneas para o 

ensino de artes visuais. Para tanto, são apresentados apontamentos sobre os processos de 

aprendizagem autônomos possíveis por meio de ferramentas tecnológicas educacionais, por 

meio das ideias discutidas por Ramos (1999), que considera as novas formas de apropriação do 

conhecimento e de aprendizagem desenvolvidos a partir do uso da tecnologia nos sistemas 

educacionais. Além disso, considera-se também o discurso apresentado por Loyola e Pimentel 

(2013) que tratam dos “novos conceitos de percepção do tempo e espaço na relação entre 

humano e máquina” (LOYOLA; PIMENTEL, 2013, p.1). Os autores também discutem o 

conceito de tecnologia na arte em outras épocas e como o mesmo pode ser abordado na sala de 

aula na atualidade. Ao final da discussão teórica, serão apresentadas algumas considerações, a 
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título de conclusão, que proponham novas reflexões e estratégias de ensino aos docentes em 

artes visuais. 

Em seguida, apresenta-se o produto educacional elaborado a partir das discussões 

desenvolvidas ao longo desta pesquisa com a intenção de propor a utilização de um fórum de 

discussão por meio da plataforma Moodle como uma ferramenta tecnológica, de modo que se 

proporcione mais um espaço de aprendizagem. Auxiliando, desta maneira, o ensino de artes 

visuais por meio de atividades mais lúdicas e dinâmicas, de modo a contribuir para uma 

formação estética dos alunos de forma significativa, aproximando o mundo da arte de sua 

realidade sociocultural. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Muitos esforços têm sido feitos por professores de artes visuais para que os alunos 

possam aprender formas distintas de ver e criar arte. No sentido de incentivá-los a buscarem 

suas próprias formas de representação através dessa linguagem e a partir dela.  

Promover nas escolas um espaço para os educandos se colocarem, se representarem, 

representarem sua cultura, sua origem e, concomitantemente, conhecer e apreciar a cultura do 

outro. Mais do que isto, na verdade, quando nos deparamos com imagens oriundas de uma 

cultura distinta da nossa ou daquilo que já nos é familiar, ocorre um estranhamento, comum e, 

também, necessário para reconhecermos “o outro”. 

  Ao analisar o ensino de artes visuais, de uma forma geral, observa-se que ainda persiste 

um caráter muito formal, ou seja, os assuntos abordados nas aulas ainda estão voltados, em sua 

maioria, a um fazer técnico ou à história da arte, o qual se distancia do bombardeio imagético 

ao qual os alunos são submetidos diariamente. Percebe-se que muitos alunos chegam à segunda 

etapa do ensino fundamental acostumados com um ensino de arte voltado a reproduzir modelos 

e seguir muitas regras que, consequentemente, acabam negligenciando a percepção e a 

compreensão dos jovens em relação à arte. 

Nota-se, inclusive, que é comum a presença de imagens nas aulas, porém, é preciso 

pensar e articular sobre como essas produções visuais devem ser abordadas no espaço escolar 

para auxiliar a alfabetização visual. Como tem se desenvolvido a relação estética entre estes 

objetos artísticos e os alunos no contexto do ensino escolar? A partir deste problema, esta 

pesquisa buscará estudar concepções de leitura de imagens que permitam a construção de um 

trabalho voltado para a educação do olhar, de modo que cada indivíduo envolvido no processo 

de ensino e aprendizagem em artes visuais possa desenvolver sua capacidade de interpretar. 

 Entretanto, é válido ressaltar que a reflexão acerca das concepções teóricas que podem 

permear e motivar mudanças na ação pedagógica dos docentes sobre a leitura de imagens, 

também deve considerar as complexidades e desafios encontrados nas diversas realidades 

escolares dos sistemas educacionais. É habitual que o tempo dedicado às aulas de artes nos 

currículos seja, muitas vezes, insuficiente, e que a abordagem dos conteúdos comuns 

obrigatórios à disciplina seja priorizada de forma tradicional, o que acarreta em pouco tempo 

para se dedicar às atividades de produção ou de análise e interpretação de imagens, ainda que 

relacionadas ao assunto estudado. 
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Neste sentido, considera-se essencial a promoção de atividades extraclasse, com o 

intuito de amenizar a carência desses momentos de discussão em torno da arte que são 

dificultados de serem desenvolvidos em sala de aula por conta de questões sistemáticas da 

realidade escolar. Mas como motivar a leitura, a interpretação de imagens e o debate entre os 

alunos fora do espaço educacional? 

Ao refletir sobre as possibilidades de desenvolver este tipo de estratégia de 

aprendizagem, apresenta-se a necessidade de um produto educacional que atenda às demandas 

de observação, análise e discussão em momentos distintos da sala de aula e de modo que, 

garanta a participação de todos os estudantes, mesmo que de forma assíncrona.  Logo, foi  

pensado e desenvolvido um fórum de discussão, através do qual todos os alunos de uma 

determinada turma dos anos finais do ensino fundamental, poderão ter acesso a um ambiente 

virtual de aprendizagem, através da Plataforma Moodle, onde o professor irá propor 

semanalmente uma atividade de leitura de imagens relacionada aos conteúdos abordados e que 

estimule o compartilhamento das diferentes interpretações e debate entre os participantes do 

fórum. 

Com isto, a presente pesquisa se faz necessária não somente para conhecer distintas 

concepções e metodologias de leitura de imagens, mas, inclusive, para alimentar o leque de 

possibilidades e estratégias que podem enriquecer o processo de aprendizagem em artes visuais 

tanto no espaço físico das salas de aula bem como através dos ambientes virtuais, como no caso 

do produto educacional desenvolvido. A fim de permitir a construção de uma formação estética 

crítica e autônoma, atenta aos discursos refletidos pelas múltiplas imagens que circulam no 

mundo da arte e cotidiano. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Estudar concepções e práticas de leitura de imagens que podem auxiliar o docente em 

artes a contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento estético e cultural dos alunos 

de anos finais do ensino fundamental na escola. 

3.2 Objetivos Específicos 

● Analisar e discutir diferentes abordagens e metodologias de leitura de imagens; 

● Observar ferramentas tecnológicas que auxiliem no processo de aprendizagem 

em artes visuais; 

● Propor a construção e aplicação de um produto educacional: um fórum de 

discussão em uma plataforma digital, que possibilite a interação dos alunos com 

atividades de leitura de imagens. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Arte como linguagem 

 

4.1.1 Arte e comunicação 

Ao pensar sobre o ensino de artes e seus desdobramentos ao longo da história, é possível 

sintetizar que, há poucas décadas atrás, o mesmo se caracterizava por uma ênfase no fazer 

artístico, ora com uma finalidade mais mecânica e tecnicista, representada pela famosa 

metodologia das cópias de modelos, ora com uma intenção mais subjetiva de liberdade de 

criação, conhecida como laissez faire. Poucas eram as oportunidades em que os alunos 

apreciassem um trabalho artístico por uma perspectiva que permitisse uma interpretação 

particular, ou até mesmo coletiva, mas que possibilitasse, de alguma forma, que estes indivíduos 

olhassem para uma obra de arte com uma visão de quem se interessa em entender a história que 

aquela imagem pode contar. 

Desta forma, o ensino de arte nas escolas atualmente não se trata mais de somente 

distribuir materiais aos alunos e pedir que façam um lindo desenho para enfeitar o mural como 

outrora foi feito. Torna-se necessário um planejamento que possibilite uma aprendizagem 

significativa em artes, isto é, que o aluno possa estabelecer relações entre os novos 

conhecimentos apreendidos e aquilo o que já sabe, tornando-o capaz de compreender a sua 

realidade e o mundo. Para tanto, é preciso entender um dos mais importantes papéis da arte: a 

sua capacidade de comunicação, pois “as linguagens artísticas são alguns dos principais modos 

que o ser humano criou para significar o mundo e a si mesmo” (SCHROEDER, 2011, p. 78). 

Através da arte, em suas diversas linguagens, é possível exprimir ideias, sentimentos e 

emoções sem usar palavras, mas sim traduzir estes pensamentos utilizando outros códigos, 

como os elementos plásticos, no caso das artes visuais, por exemplo. Assim, permite-se 

entender a arte como uma forma de linguagem, capaz de dar voz à subjetividade e ao potencial 

criador de cada um e, por isso, se mostra repleta de infinitas possibilidades, uma vez que cada 

sujeito desenvolve o seu modo de significar esse código, como afirma Schroeder: 

 

Como a arte (com exceção das artes literárias) não trabalha com 
palavras que possuem significados mais cristalizados, com outros 
materiais (sons, formas, cores etc.), sua esfera significativa é muito 
ampla, quase ilimitada. Por isso, dizemos que a arte é polissêmica ou 
aberta a muitas significações. Não há uma única nem uma melhor 
maneira de se interpretar uma obra de arte. Não há um único nem 
melhor modo de criar uma obra de arte. Os caminhos são sempre 
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múltiplos e os resultados, bem como suas possibilidades de leitura, 
infinitos. (SCHROEDER, 2011, p. 81). 

 

 

Com isto, ao entender a arte como linguagem, torna-se mais efetiva a discussão acerca 

do ensino de artes visuais na atualidade. Uma vez que os estudos relacionados à educação tem 

priorizado o processo de aprendizagem do aluno, bem como as abordagens e estratégias 

pedagógicas que podem ser realizadas em prol da construção do conhecimento que considere 

também a sua formação cultural. Por este viés, torna-se essencial a presença de imagens nas 

aulas de artes. Não apenas para ilustrar determinados conteúdos, porém para desenvolver a 

leitura visual, tanto para reconhecimento dos aspectos formais como para uma interpretação 

mais ampla, que torne possível compreender as mensagens contidas direta ou indiretamente 

nestas imagens. 

Entretanto, para que crianças e jovens estudantes lancem mão das artes visuais como 

uma linguagem distinta para se comunicar, é necessário que se apropriem da mesma como 

forma de comunicação e interação com o outro, já que “é condição de apropriação de qualquer 

linguagem a possibilidade de estabelecer interlocução” (SCHROEDER, 2011, p. 82). É 

importante que este processo de apropriação das artes visuais se constitua por meio de situações 

concretas de aprendizagem, que promovam o conhecimento de diversas poéticas imagéticas, 

contemplando a leitura de imagens de diferentes naturezas e épocas, bem como a produção 

artística individual e coletiva, experimentando variados meios plásticos. 

Outro aspecto a ser considerado com relação a arte como linguagem é a possibilidade 

de representação cultural que uma obra de arte ou imagem pode oferecer. A partir da ideia de 

que toda produção artística traduz um determinado valor simbólico, é válido destacar que estas 

significações podem variar conforme a leitura de cada indivíduo. Todavia, esta interpretação 

não se comporta como uma verdade absoluta, homogênea e nem uma resposta pronta. A 

vivência e realidade de cada aluno proporcionará múltiplas observações e leituras sobre a 

cultura representada, como aponta Schroeder: 

 

 

Além das funções de comunicação, interação e expressão, toda 
linguagem permite ainda um modo de leitura do mundo da cultura. 
Criados socialmente como formas de significar esse mundo, os sistemas 
simbólicos, ao serem incorporados, instrumentalizam o ser humano 

para que o compreenda melhor. No caso específico da arte, esse 
atrelamento à cultura faz que sua apreensão e sua compreensão só sejam 
possíveis de modo contextualizado. As obras em si não nos fornecem a 
chave de sua leitura, são necessários, além de uma vivência intensa com 
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o universo artístico, conhecimentos contextuais, para que essa leitura 
vá além de reações psicofisiológicas... (SCHROEDER, 2011, p. 79) 

 

 

Assim, ensinar artes visuais tornou-se um processo tão complexo quanto a própria arte, 

uma vez que “não se trata mais de perguntar o que o artista quis dizer em uma obra, mas o que 

a obra nos diz, aqui e agora em nosso contexto e o que disse em outros contextos históricos a 

outros leitores” (BARBOSA, 2008, p.18).   

 

  

4.1.2 Comunicação entre obra e espectador 

 

Ao considerar, portanto, a arte como uma linguagem e sua relevância para a formação 

cultural dos indivíduos, é válido refletir acerca das relações sociais que se estabelecem através 

do circuito artista – obra – espectador, pois “a arte é o lugar de produção de uma socialidade 

específica” (BOURRIAUD, 2008, p.22). Ao realizar a leitura de uma obra de arte é comum que 

se busque compreender quais foram as intenções do artista com determinadas representações, 

relacionando geralmente estas questões a sentimentos ou ideias próprias do artista. Entretanto, 

cabe analisar que, ao permitir uma leitura mais aberta e interpretativa, em muitos casos, a 

capacidade expressiva do autor por meio da linguagem estética representa o sentimento de toda 

a humanidade, como se falasse com, e, por todos nós. 

Deste modo, segundo Bourriaud (2008), a arte é passível, ao mesmo tempo, de reflexões 

referentes ao universo individual e coletivo, caracterizando um espaço de trocas de 

significações entre obra e espectador: 

 

A exposição é o local privilegiado onde surgem essas coletividades 
instantâneas, regidas por outros princípios: uma exposição criará, 
segundo o grau de participação que o artista exige do espectador, a 
natureza das obras, os modelos de socialidade propostos ou 
representados, um “domínio de trocas” particular. E esse “domínio de 
trocas” deve ser julgado de acordo com critérios estéticos, isto é, 
analisando-se primeiro a coerência de sua forma e depois o valor 

simbólico do “mundo” que ele nos propõe, da imagem das relações 
humanas que ele reflete. (BOURRIAUD, 2008, p.24).  
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Assim, ao abordar a leitura de imagens em sala de aula, deve-se priorizar, além da leitura 

formal, o desenvolvimento de uma leitura estética, que valorize a interação social com a obra 

de arte ao invés da percepção apenas. A partir disto, se torna necessário avaliar e refletir também 

o currículo que é ofertado ao aluno, de modo que se promova a contextualização tanto dos 

conteúdos como das imagens e obras de artes a serem estudadas por esta perspectiva, garantindo 

uma maior aproximação com este espaço de trocas. 

Desta forma, é possível apontar que a arte produzida na atualidade não é mais uma obra 

prima, ou ainda, um produto acabado a ser contemplado. Na realidade, muitas questões de obras 

de arte contemporânea estão mais voltadas para uma relação com o público ou para questões 

que envolvem sentimentos ou ações presentes no mundo do que a sua simples representação 

por meio de alguma técnica ou estilo.  Em certa medida, os trabalhos produzidos por artistas 

contemporâneos, tornam-se mais envolvidos em um processo de construção e desconstrução de 

ideias, que podem se concretizar plasticamente ou não, e que se relacionam com diferentes áreas 

do conhecimento, dentro ou fora do campo da arte, pois: 

 

Observando as práticas artísticas contemporâneas, deveríamos falar mais em 
“formações” do que em “formas”: ao contrário de um objeto fechado em si 

mesmo graças a um estilo e uma assinatura, a arte atual mostra que só existe 
forma no encontro fortuito, na relação dinâmica de uma proposição artística 
com outras formações, artísticas ou não. (BOURRIAUD, 2009, p.29) 

 

Por este viés, torna-se possível ampliar a oferta de possibilidades de leitura e 

interpretação dos alunos, pois um leque maior de trabalhos artísticos envolvendo relações 

sociais e questionamentos pertinentes ao mundo contemporâneo poderá ser cultivado em sala 

de aula. Cabe ressaltar que não é intenção desta pesquisa defender apenas a produção 

contemporânea como referencial para o desenvolvimento do ensino de artes visuais nas escolas. 

Ao contrário, é ideal que este ensino tome como referência imagens de naturezas diversas, desde 

diferentes momentos da história da arte, bem como a cultura visual, que será apresentada e 

discutida no próximo capítulo, no sentido de contribuir para a formação estética e cultural dos 

estudantes. 

Contudo, a maneira como estes assuntos são abordados e trabalhados em sala de aula é 

que deve ser revista através de um olhar que reflita uma concepção e linguagem 

contemporâneas de entender e interpretar a arte, porque “agora ela se apresenta como uma 



23 
 

duração a ser experimentada, como uma abertura para a discussão ilimitada” (BOURRIAUD, 

2008, p.20). E, ao se apresentar assim, favorece o desenvolvimento de práticas de leitura de 

imagens que auxiliem no complexo processo de aprendizagem e apropriação da linguagem da 

arte, de modo que não se perca ou ignore a diversidade de experiências entre aluno e objeto 

artístico. 

           4.2 Exercendo a linguagem: leitura de imagens nas aulas de artes 

4.2.1 Por que ler imagens? 

Pode parecer redundante a ideia de uma quase obrigatoriedade ter imagens nas aulas de 

artes visuais, uma vez que as metodologias e concepções de ensino costumam estudar através 

delas para criar novas imagens. Porém, se faz necessária uma reflexão acerca das necessidades 

envolvidas com a presença da imagem na escola. A princípio, um olhar mais ingênuo apontaria 

para uma simples forma de “ilustrar” o conteúdo a ser abordado, pois muitos modelos de 

currículos atuais estão comumente ligados a um ensino voltado para a construção de um olhar 

cultural, pautado no conhecimento da história da arte.  

Por esta perspectiva, a leitura de imagens passa a ser constituída por meio da apreciação 

de obras de arte de diferentes épocas, enfatizando a observação das características que 

determinam diferentes classificações em estilos e movimentos. Contudo, é preciso estar atento 

à significação destes modos de ensinar e da “curadoria” de imagens que são levadas às salas de 

aula, pois, em grande parte, acabam fortalecendo um caráter hegemônico do ensino, focado em 

uma cultura ocidentalizada, conforme Sardelich aponta ao comentar os estudos de Richter:  

 

 

... as práticas visuais nas escolas do país costumam estar imbuídas dos 
códigos hegemônicos norte-americanos e europeus, com uma 
supervalorizada visualidade desenvolvida por brancos, do sexo 
masculino, europeus ou de origem europeia, segundo os cânones 
formais da modernidade, o que acaba excluindo aquela visualidade não 

condizente com esse padrão (SARDELICH, 2006, P.464) 
 

 

 Outro aspecto a ser considerado sobre a presença das imagens, seria por uma razão mais 

objetiva, já que possibilita o exercício pragmático do olhar, permitindo que se desenvolva a 

percepção do aluno, tornando-o capaz de reconhecer e identificar os elementos formais de 

diferentes produções artísticas. Assim, a prática de leitura auxilia na aprendizagem do código 

visual, através da qual é possível apreender o uso dos meios plásticos como linha, pontos, cores, 
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planos, entre outros, reforçando o conceito de “alfabetização visual” defendido por Dondis, que 

criou: 

...um sistema básico para a aprendizagem, identificação, criação e 

compreensão de mensagens visuais acessíveis a todas as pessoas, e não 
somente àquelas especialmente formadas como projetistas, artistas e 
estetas. Apoiando-se no sistema proposto por Dondis para uma 
“alfabetização visual”, alguns professores começaram a aplicar um 
esquema de leitura de imagens fundamentado na sintaxe visual, que 
mostra a disposição dos elementos básicos, como ponto, linha, forma, 
cor, luz, no sentido da composição. (SARDELICH, 2006, p.454) 

 

Além disso, segundo Barreti, há uma concepção de ensino que defende a total ausência 

de imagens nas aulas de artes, pois estas podem influenciar negativamente o desenvolvimento 

dos alunos por inibir a criatividade e o potencial poético natural de cada indivíduo. Entretanto, 

para a autora a análise de imagens produzidas tanto por artistas como pelos próprios colegas de 

classe podem contribuir como ferramenta de aprendizagem, pois ampliam o repertório 

imagético dos alunos ao apresentar diferentes soluções encontradas para resolver problemas 

referentes às diferentes possibilidades de composição. Por esse aspecto, a leitura de imagens, 

além de trabalhar uma educação do olhar, pode promover avanços no desenvolvimento do fazer 

artístico, já que:  

 

...muitas outras habilidades podem ser ampliadas por meio da leitura, 
como o conhecimento das temáticas da linguagem da arte, da 
organização estética das imagens, dos elementos de produção (linhas, 
formas, cores, texturas, ritmo, etc.), das técnicas e usos de materiais, da 

percepção expressiva, do estilo, e assim por diante. (BARRETI, 2016, 
p. 31) 

  

Por outro lado, ao refletir a visualidade do mundo contemporâneo, destaca-se um motivo 

distinto para se abordar a leitura de imagens na escola, que é justamente uma forma de 

desenvolver essa análise de modo contextualizado, considerando as influências e relações da 

cultura visual. É fato de que atualmente múltiplas imagens de diferentes universos circulam em 

todos os ambientes físicos ou virtuais em que as pessoas convivem e, em sua maioria, são 

advindas dos meios de comunicação de massas. Contudo, grande parte destas imagens trazem 

consigo uma carga que vai além da informação, na verdade, traduzem modos de pensar e agir, 

influenciando comportamentos, reforçando estereótipos e induzindo padrões de consumo, 
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porque “na medida em que é também construtora e propagadora de imaginários, a mídia serve 

de referencial para a produção das identidades” (GOMES, 2001, p.194). 

De acordo com Gomes, a cultura contemporânea encontra-se marcada por uma 

exacerbação das imagens e, principalmente, de ícones, personagens ou ídolos que estampam 

produtos de uso cotidiano ou estrelam propagandas, programas e filmes na televisão, no cinema 

ou nas redes sociais. Para a autora, este quadro revela que somos o reflexo daquilo o que 

consumimos, tornando-nos “sujeitos do consumo”, sem perceber ou questionar aquilo que é 

imposto como modelo ideal através destas imagens que, implicitamente, ditam as regras. 

Transpondo esta concepção para o campo da educação escolar, cabe ressaltar que este 

deve ser um espaço para discutir com os alunos essas relações de consumo que são 

intencionalmente determinadas através das imagens que circulam no cotidiano. Assim, é 

possível desenvolver um olhar mais crítico em relação à essa cultura visual, problematizando e 

conscientizando os educandos a respeito desse consumismo exagerado ao qual estão sujeitos a 

todo o instante, pois: 

 

Na medida em que as referências dos alunos e até dos próprios 
professores fundamentam-se nas informações circulantes pelos meios 
de comunicação de massa, a prática pedagógica contemporânea nos 
mostra que uma educação que não dialogue diretamente com estas 
informações é quase impossível. Contudo, o problema maior surge na 
medida em que, ao invés de promover o diálogo, a educação apenas 
reproduz o discurso da mídia, reforçando um modo de saber as coisas 

em que a informação compacta e a fórmula de fácil reconhecimento são 
privilegiadas em relação à reflexão crítica e à criação de conhecimentos 
singulares. (GOMES, 2001, p.196) 

  

Desta maneira, torna-se fundamental que professores de artes visuais estejam atentos à 

demanda de imagens diversas que podem e devem circular permanentemente nas aulas, não 

apenas para torná-las mais convidativas ou dinâmicas aos alunos, mas para contribuir, através 

da prática de leitura, com uma consistente formação estética e crítica destes indivíduos.  

 

4.2.2 Aprendendo a ler: abordagens e metodologias para a prática de leitura de imagens 

Conforme já foi discutido, é recorrente o uso de imagens variadas nas aulas de artes com 

diferentes propósitos: contribuir para a formação estética e cultural, para o conhecimento da 
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história da arte, desenvolver a alfabetização visual para o conhecimento dos aspectos formais, 

ampliar o repertório imagético dos alunos para desenvolver o fazer artístico, bem como 

apreender a cultura visual de forma crítica e contextualizada. Contudo, qual a maneira mais 

eficaz de realizar a prática de leitura de imagens nas aulas de artes visuais, especificamente com 

alunos dos anos finais do ensino fundamenta?  

A seguir, apresenta-se e discute-se distintas concepções e métodos de leitura de imagens 

que podem ser desenvolvidas nas aulas de artes visuais, considerando diversos objetivos e 

aspectos a serem abordados no processo de ensino, de forma a propiciar uma aprendizagem 

significativa. É válido esclarecer que esta pesquisa não tem a intenção de apontar alguma 

metodologia como único caminho a ser seguido, nem como manual correto para a realização 

desta prática. Pelo contrário, espera-se que esta discussão sirva como ponto de partida para uma 

reflexão aprofundada sobre a prática dos docentes em artes visuais, contribuindo para que cada 

professor experimente vivenciar uma ou mais propostas de trabalho, buscando novas estratégias 

que atendam a realidade de seus alunos. 

Em momento anterior, já foi ressaltada a importância da leitura de imagens para uma 

educação do olhar. Para este propósito foi desenvolvida uma tendência de cunho formalista, 

embasada na teoria da Gestalt, que entende a experiência estética como uma atividade de 

percepção. A imagem é composta por um código visual que possui elementos com diferentes 

significados. Para “ler” uma imagem, é necessário conhecer e compreender este código. Assim, 

“a proposta da leitura de imagens de tendência formalista fundamenta-se em uma 

“racionalidade” perceptiva e comunicativa que justifica o uso e desenvolvimento da linguagem 

visual para facilitar a comunicação” (SARDELICH, 2006, p.454).  

De acordo com estudos da autora, a abordagem de leitura de imagens por um viés formal 

foi elaborada por Rudolf Arnheim, em 1957, e consistia em diferentes categorias visuais como 

cor, luz, equilíbrio e espaço, por exemplo, que deveriam ser identificadas pelo espectador. Após 

esse reconhecimento dos aspectos formais, o espectador era estimulado a compreender as 

qualidades expressivas que as relações entre essas categorias construíam através de uma 

configuração visual. Desta maneira, como a tendência de leitura formalista trabalha com a 

relação entre códigos, ela possibilita dois tipos de significações nas imagens: uma de caráter 

objetivo e outra que permite uma abertura à individualidade do espectador, uma vez que: 
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 A faceta semiótica introduziu no modelo de leitura da imagem as 
noções de denotação e conotação. A denotação refere-se ao significado 

entendido “objetivamente”, ou seja, o que se vê na imagem 
“objetivamente”, a descrição das situações, figuras, pessoas e ou ações 
em um espaço e tempo determinados. A conotação refere-se às 
apreciações do intérprete, aquilo que a imagem sugere e/ou faz pensar 
o leitor. (SARDELICH, 2006, P.456) 

 

Assim, é possível dizer que esta proposta de leitura dialoga, em certa medida, com a 

ideia de interpretação subjetiva discutida anteriormente. Apesar de ser fundamental o 

reconhecimento dos aspectos formais para a leitura de objetos artísticos, o modo como cada 

indivíduo concebe a configuração visual formada por esses elementos não é unívoco e, tão 

pouco indissociável da visão de mundo do leitor. Podendo, neste caso, uma mesma produção 

artística ser percebida e lida por visões diferenciadas. 

Segundo Rossi (2003), a leitura de caráter formalista vem sendo amplamente utilizada 

nas escolas. A autora critica este modelo, pois considera que há uma ênfase na percepção dos 

elementos formais, herdada pela fase modernista da arte, limitando a compreensão estética a 

partir destes aspectos e ignorando a capacidade de interpretação individual dos educandos, já 

que “essa tendência desconsidera os contextos (de produção e de leitura da obra) e demonstra 

a crença na objetividade embutida na obra de arte” (ROSSI, 2003, p. 50). Todavia, Rossi 

defende que um ensino de arte que atenda as demandas da contemporaneidade precisa abrir 

espaço para atividades de leitura que possibilitem crianças e jovens desenvolverem capacidades 

interpretativas, pois: 

 

Precisamos perguntar não como as crianças vêem as coisas, mas qual o 
significado que atribuem a elas. Quais são as capacidades 
interpretativas que elas têm e como elas compreendem arte. É 
pertinente, então, que se pense em como mudar de um enfoque 
modernista (formalista) para um enfoque interpretativo, que dê conta 
das exigências do ensino contemporâneo de artes. (ROSSI, 2003, p. 50)  

  

Ao longo de uma pesquisa realizada com grupo de alunos de uma escola brasileira de 

ensino fundamental, Rossi desenvolveu uma metodologia que destaca a importância de 

promover discussões estéticas frequentes, estimulando os alunos a criarem suas próprias 

proposições referentes aos objetos artísticos observados, estabelecendo uma relação com os 

mesmos, pois, mais do que uma descrição do que viam, os indivíduos eram motivados a expor 
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suas impressões e julgamentos a respeito, além de discuti-las com o grupo, comparando as 

diferentes ideias e teorias intuitivas elaboradas por cada um. 

A partir disto, a autora apresenta dados relevantes sobre o desenvolvimento estético dos 

alunos ao longo das séries do ensino fundamental. Ressalta que nos anos iniciais, as crianças 

desenvolvem uma leitura voltada à narrativa, buscando relacionar o que encontram nas imagens 

com a sua realidade, tentando descrever uma possível cena. Enquanto, nos anos finais do ensino 

fundamental, que é o grupo de interesse desta pesquisa, os educandos passam a realizar uma 

leitura mais metafórica e subjetiva, refletindo a construção de um certo amadurecimento 

estético, uma vez que, nesta fase, “a interpretação revela o sentido abstrato da obra e o leitor, 

de posse da consciência de sua capacidade reflexiva, sabe que está atribuindo um significado 

entre outros possíveis, ponderando os argumentos e lidando com possibilidades” (ROSSI, 2003, 

p.61). 

Desta forma, para se construir uma compreensão estética nas aulas de artes, torna-se 

necessário não somente a já comentada alfabetização do olhar, que permita o aluno traduzir o 

código visual, mas essencialmente promover a discussão e reflexão dos significados atribuídos 

por cada integrante do grupo, de tal modo que “os alunos deixam de sentir-se como decifradores 

das intenções do artista, para trazer à tona a própria interpretação” (ROSSI, 2003, p.66). 

Por outra visão, há uma tendência que vem conquistando força também em outra área 

que não a artística, de caráter historicista que trata a imagem como documento, ou melhor, como 

fonte de pesquisa histórica. Uma das maiores críticas a esta prática de leitura é a resistência de 

alguns teóricos em aceitar a subjetividade da arte como instrumento para argumentação do 

conhecimento (SARDELICH,2006).  

Apesar desta premissa, Sardelich destaca que nenhuma imagem é descontextualizada 

historicamente, uma vez que foi pensada para traduzir uma determinada realidade. Ainda que 

esta realidade possa apresentar alterações produzidas pelo artista, a imagem traz elementos que 

remetem a este contexto histórico específico, como as roupas, objetos e modos de agir da época. 

Além disso, em muitos dos casos, a própria técnica empregada na confecção da obra revela um 

determinado período. Com isso, “Ler uma imagem historicamente é mais do que apreciar o seu 

esqueleto aparente, pois ela é construção histórica em determinado momento e lugar, e quase 

sempre foi pensada e planejada” (SARDELICH, 2006, p.457). 

É muito comum professores de artes e, inclusive de história, empregarem uma leitura 

de imagem com um olhar voltado para a compreensão de distintas épocas ou fatos históricos. 

Neste sentido, emprega-se uma leitura iconográfica e narrativa, pois busca-se decifrar os 
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elementos visuais a partir de seu significado simbólico e de sua sequência narrativa. Ao analisar 

este formato de leitura de imagens para a educação escolar, é possível afirmar que o mesmo 

possibilita uma reação de encantamento dos alunos por conhecer visualmente diferentes cenas 

do passado. Entretanto, é válido ressaltar que deve se ter o cuidado para realizar a leitura dessas 

obras de forma que seja permitido compreender o contexto histórico em que foram produzidas, 

bem como as relações entre os envolvidos na produção destas imagens. 

Outra metodologia de leitura de imagens que influencia a prática de professores é a 

abordagem crítica. Desenvolvida por Kellner (1995), está relacionada aos Estudos Culturais e 

considera a existência de uma “pedagogia da imagem” que, segundo Sardelich (2006, p.459) 

considera a imagem como um mecanismo educativo presente nas instâncias sociais, pois “As 

imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas também de educar e 

produzir conhecimento” (SARDELICH, 2006, p.459). 

Por esta perspectiva, as múltiplas identidades e valores sociais são definidos por uma 

diversidade de imagens e discursos presentes, inclusive, na publicidade, influenciando e ditando 

modos de agir socialmente, modas e estereótipos. Deste modo, é preciso que o trabalho com a 

leitura visual na escola possibilite desenvolver um olhar crítico sobre as imagens, refletindo 

suas influências no comportamento dos indivíduos, já que:  

 

A partir dessa compreensão da pedagogia da imagem, Kellner 

argumenta ainda que ler criticamente implica aprender a apreciar, 
decodificar e interpretar as imagens, analisando tanto a forma como elas 
são construídas e operam em nossas vidas, como o conteúdo que 
comunicam em situações concretas. (SARDELICH,2006, p.459) 
 

 

Também partindo dos Estudos Culturais, o conceito de Cultura Visual vem sendo 

amplamente discutido e pesquisado por professores e arte-educadores. Considerando a 

visualidade do mundo contemporâneo, esta abordagem abarca imagens de múltiplas naturezas, 

sendo elas relacionadas às experiências cotidianas, como embalagens de produtos, moda, 

personagens ou ídolos, fotografias ou montagens que circulam nas redes sociais e um vasto 

número de outros tipos de imagens que, em certa medida, se relacionam com os valores e 

identidades construídos a partir dessa visualidade. A princípio, para entender de forma mais 

clara a cultura visual é necessário diferenciar as noções de visão e visualidade, segundo 

Sardelich (2006, p.462): 
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Não há diferença entre o sistema ótico de um brasileiro, de um europeu 
ou de um africano, mas sim no modo de descrever e representar o 

mundo de cada um, pois eles têm maneiras próprias de olhar para o 
mundo o que, consequentemente, dá lugar a diferentes sistemas de 
representação. (SARDELICH, 2006, P. 462) 

 

 

Desta forma, a cultura visual busca compreender os diferentes significados que são 

construídos a partir da exploração excessiva da imagem na vida contemporânea, onde encontra-

se uma “visualização da existência”, pois “a cultura visual dá prioridade à experiência cotidiana 

do visual, interessasse pelos acontecimentos visuais nos quais o consumidor busca informação, 

significado e/ou prazer conectados com a tecnologia visual” (SARDELICH, 2006, p.462). Este 

estudo e abordagem se torna fundamental no espaço escolar, tendo em vista a vasta carga de 

imagens as quais somos submetidos no mundo atual, em especial crianças e jovens, estudantes 

dos anos finais do ensino fundamental, que se veem refletidos nas imagens circundantes na 

mídia, nos espaços virtuais, nas propagandas e produtos que transitam na rotina diária. 

É possível constatar que essa presença massiva de imagens relacionadas à vida de modo 

fluido acaba por determinar atitudes, comportamentos, gostos, e visões de mundo, atrelados à 

esfera do consumo. Conforme já foi destacado anteriormente, discutir essas relações nas aulas 

de artes visuais através das imagens pode ser uma ferramenta indispensável no sentido de 

contribuir para a formação cultural e crítica dos alunos, uma vez que faz parte da prática docente 

orientar e promover o questionamento a respeito das referências que compõe a visualidade do 

mundo contemporâneo, porque: 

 

 É necessário conhecimento para que os sujeitos consigam lidar com o 
cabedal de referências imagéticas oferecidas pela cultura 
contemporânea. Sem uma formação visual adequada, a maioria das 
pessoas deixa seu olho seguir o fluxo das tendências copiando ao invés 

de criar, reproduzindo o que é visto, em vez de singularizar a visão. 
(GOMES, 2001, p 197) 

 

Por este viés, aponta-se como mais uma estratégia de trabalho com imagens em sala de 

aula a abordagem crítica da cultura visual. Fundamentada por Hernandez (2000), utiliza os 

termos “representações” e “artefatos visuais” quando se refere às “imagens’, e apresenta uma 

proposta ampla que se estrutura por meio dos significados culturais que estes artefatos 

representam. De acordo com o autor, “um estudo sistemático da cultura visual pode 

proporcionar uma compreensão crítica do seu papel e de suas funções sociais, como também 
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de suas relações de poder, indo além da apreciação ou do prazer que as imagens nos 

proporcionam” (SARDELICH, 2006, p.466). 

A abordagem desenvolvida por Hernandez, a ser realizada no espaço escolar, está 

pautada na constituição de projetos de trabalho. Por esta razão, exige mudanças na forma como 

professoras/es organizam o ensino, pois tem como principal objetivo a compreensão crítica das 

imagens presentes no cotidiano destes alunos. Desta maneira, capas de cadernos, revistas, jogos, 

músicas e programas de televisão fazem parte das representações que devem ser estudadas. 

Constituindo, portanto, um processo de construção do conhecimento através do qual diferentes 

aspectos referentes a estes artefatos visuais são questionados e pesquisados, de modo a entender 

o contexto e as significações envolvidas que os geraram, como razões políticas, sociais, 

religiosas e tradições. 

Portanto, é válido ressaltar que todas as abordagens e metodologias até aqui 

apresentadas e discutidas foram de extrema importância para a elaboração do produto 

educacional que será descrito posteriormente. Espera-se ainda que este debate provoque uma 

reflexão sobre as práticas pedagógicas de professores de artes visuais na atualidade, 

promovendo uma ação transformadora que permita o planejamento e desenvolvimento de novas 

estratégias de ensino de artes visuais com um olhar voltado para o processo de aprendizagem 

do aluno. 

 

4.3 Ensino de artes e seus desafios na contemporaneidade 

4.3.1 Arte e tecnologia na sala de aula 

 É fato que muitos estudos tem sido realizados acerca da forte presença dos 

sistemas tecnológicos e digitais no cotidiano das pessoas na atualidade. Desde tarefas diárias 

mais simples, como ler um jornal ou até operações mais complexas, como fazer uma inscrição 

em um curso, por exemplo, e até mesmo estudar, tornaram-se atividades mediadas por um 

ambiente virtual e interativo, onde as relações entre espaço e tempo adquirem novas 

configurações. 

Neste sentido, entender os novos processos de comunicação priorizados através da 

interatividade e potencialização da visualização de informações e dados, contribui, em certa 

medida, para compreender as mudanças nas relações da cultura contemporânea, envolvendo 

novos paradigmas, uma vez que a existência de ambientes virtuais gera novas formas de se 

localizar no espaço e no tempo. Com isto, discutir e pesquisar sobre a participação da tecnologia 
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na arte, e até mesmo, no seu ensino contribui para contextualizar e organizar o pensamento 

pedagógico voltado para distintas formas de aprendizado e significações. 

A arte enquanto reflexo da cultura na qual está inserida, também se relaciona com a 

tecnologia, ampliando as possibilidades de criação e interação com objetos artísticos. O termo 

tecnologia é comumente compreendido no mundo contemporâneo apenas como o instrumento 

tecnológico mais recente como as mídias digitais, aparelhos eletrônicos e sistemas de 

telecomunicações que invadiram as atividades diárias. Entretanto, diferentes tecnologias 

sempre foram utilizadas no meio artístico em diferentes momentos da história, considerando 

todo aparato técnico que possibilitava criar representações de forma inovadora e 

transformadora, pois “no campo da arte também não é diferente e os equipamentos e 

dispositivos tecnológicos sempre foram empregados como mediadores nas criações e 

manifestações artísticas de cada época” (LOYOLA; PIMENTEL, 2013, p.2). 

Desta maneira, é possível considerar que a aproximação entre arte e tecnologia não se 

trata de um fenômeno recente, pois todo instrumento inovador para a sua época poderia ser 

tratado como tecnológico, já que permitiria uma reformulação das técnicas e características 

estéticas vigentes em favor de uma arte que refletisse seu próprio tempo, pois: 

 

Se na atualidade muitas pesquisas refletem sobre a relação com o 
tempo, com o espaço e com experiências de simulação e interatividade 
virtual, em quase toda a história da arte a apropriação de tecnologias 
pelos artistas também esteve acentuada. Como, por exemplo, nas 
pesquisas sobre o movimento, na passagem da imagem estática para a 
imagem animada no século XIX, e nas proposições estéticas do 
futurismo no início do século XX. (LOYOLA&PIMENTEL, 2013, P.4) 

 

  

A partir do exemplo apontado acima, os autores destacam duas produções artísticas do 

período moderno para ressaltar como arte e tecnologia podem dialogar sobre a relação espaço-

tempo: Nu descendo a escada, de Marcel Duchamp e o zootrópico, instrumento mecânico capaz 

de dar movimento aos desenhos. Ao analisar estes trabalhos, Loyola e Pimentel abordam 

aspectos técnicos e estéticos que refletem as condições das relações iminentes entre humano e 

máquina. No caso da obra de Marcel Duchamp, Nu descendo a escada, a repetição mecânica 

da imagem de uma pessoa descendo uma escada obtida por meio da técnica de cronofotografia, 

faz alusão ao movimento de uma máquina, estabelecendo uma espécie de metáfora em que 
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homem e máquina praticamente confundem-se, como se anunciasse a transformação 

tecnológica da vida contemporânea que estaria por vir.  

Em um segundo momento, Loyola e Pimentel propõem como estratégia de ensino para 

abordar o processo tecnológico na sala de aula a construção de um zootrópico (um cilindro 

giratório) com os alunos, no intuito de abordar a imagem em movimento, pois este instrumento 

permite animar uma sequência de desenhos de forma simples e mecânica, apresentando-se 

como uma possibilidade acessível de se discutir tanto o conceito de tecnologia em diferentes 

períodos da história como o seu emprego para se expressar artisticamente até hoje. Deste modo: 

 

 ... o surgimento de novas tecnologias nunca elimina as tecnologias 

precedentes, pelo contrário, vem se acrescentar a elas como uma 
sequência tecnológica adicional, como um acréscimo para uma 
tecnologia mais aperfeiçoada ou atualizada. E em todos os períodos e 
tecnologias inauguradas sempre estiveram presentes os artistas e suas 
mentes inquietas. (LOYOLA; PIMENTEL, 2013, P.8) 

  

Com isso, é fundamental que a prática de professores esteja atenta às imagens 

produzidas por estes equipamentos tecnológicos e aquelas que circulam nos ambientes virtuais, 

permitindo novas formas de interação. Essa nova configuração da visualidade, frequentemente, 

tem despertado mais o interesse de crianças e jovens do que aqueles modelos tradicionais 

encontrados nas salas de aula.  

Assim, ressalta-se a importância de flexibilizar os conteúdos e metodologias trabalhados 

nas aulas de artes visuais de forma que se aproxime o uso das tecnologias presentes na vida 

cotidiana da realidade escolar. Em outras palavras, é necessário que se integrem as novas 

tecnologias à dinâmica escolar, não somente para garantir o emprego dos equipamentos ou 

imagens digitais, mas para significar as possibilidades de produção artística, ou ainda, de leitura 

de imagens frente às questões que permeiam a contemporaneidade. 

 

4.3.2 Autonomia e cooperação no processo de aprendizagem significativa 

Após toda a discussão até aqui desenvolvida, considera-se ainda ser de extrema 

relevância analisar algumas concepções que reportam aos aspectos da aprendizagem que se 

relacionam com as questões abordadas ao longo desta pesquisa. Na verdade, acredita-se que os 

conceitos de autonomia e cooperação sejam essenciais para desenvolver qualquer projeto ou 
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trabalho em artes visuais atento à contemporaneidade, que vise uma formação estética e cultural 

crítica dos alunos, tornando-os capazes não só de ler e interpretar imagens do mundo da arte 

como também aquelas presentes no cotidiano, respeitando suas vivências pois “as escolas 

precisam abrir espaços para a história e o projeto pessoal do aluno, unindo saberes e 

experiências” (FRANGE, 2008, p. 36). 

Para tanto, acredita-se que “é preciso desenvolver uma postura autônoma e crítica de 

aprendizado sobre a tecnologia. Precisamos de uma educação que permita ao homem enfrentar 

um mundo em transformação constante” (RAMOS, 1999, p.2), uma vez que a revolução 

tecnológica imposta ao mundo contemporâneo obriga os indivíduos a acompanharem mudanças 

contínuas, muitas das vezes, sem saber a razão pela qual essas transformações ocorrem. 

A partir desta ideia, se torna necessário pensar sobre o aprendizado e, 

consequentemente, investigar estratégias eficazes de “como” ensinar, buscando, segundo 

Ramos (1999, p.2), a “qualidade do pensamento” ao invés de uma quantidade excessiva de 

informações, priorizando o estudo sobre os processos cooperativos. Modelos de ensino 

tradicionais pautados na reprodução e transmissão de informações permanecem até hoje, 

negligenciando as mudanças nos processos de aprendizagem diante dos novos paradigmas que 

surgiram juntamente com a invasão das inovações tecnológicas.  

Para conhecer melhor os processos cooperativos, Ramos apresenta seus estudos 

pautados em concepções da psicologia.  O autor destaca, portanto, o pensamento de Jean Piaget 

que entende que a autonomia só pode surgir em um ambiente que propicie relações 

cooperativas, pois “ser autônomo significa estar apto a cooperativamente construir  o sistema de 

regras morais e operatórias necessárias à manutenção de relações permeadas pelo respeito 

mútuo” (RAMOS, 1999, p.5). Deste modo, a aprendizagem é tratada não como uma sistema 

que depende do estímulo externo para se desenvolver, mas sim como um processo interno de 

transformações estruturais que geram uma nova consciência ou conhecimento aos indivíduos. 

Logo, a autonomia somente se constitui a partir da relação com o outro, pois:  

 

Autonomia, então, não significa isolamento. Autonomia é, pelo 
contrário, a capacidade de superação dos pontos de vistas, de 
compartilhamento de escalas de valores e de sistemas simbólicos, de 
estabelecimento conjunto de metas e estratégias, que está presente nas 
relações cooperativas. (RAMOS, 1999, p.8) 
 

 

Se retomarmos a discussão da leitura estética proposta por Rossi, por exemplo, é 

possível perceber esta relação de valores apontada por Ramos através da psicologia. Para que 
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os alunos pudessem se tornar, ao longo de alguns anos, leitores críticos e autônomos acerca do 

conhecimento estético, foi desenvolvida a capacidade de apresentarem seus pontos de vista, 

ouvindo os dos colegas e, a partir disto, dialogarem em torno do objeto artístico observado. 

Assim, o compartilhamento de ideias e interpretações foi de singular importância para que cada 

indivíduo construísse a sua autonomia. 

Ao analisar o aprendizado cooperativo a partir do âmbito escolar, observa-se que as 

aulas de artes costumam se destacar neste sentido, pois a proposição de trabalhos coletivos é 

mais recorrente do que em outras áreas do conhecimento, além de permitir e estimular, a partir 

das estratégias que foram debatidas até aqui, a interação e troca de posicionamentos estéticos, 

bem como diferentes resoluções para a produção visual.  

Com isso, uma das reflexões a serem feitas por professores de artes visuais sobre sua 

prática docente, deve estar relacionada à promoção do trabalho em grupo, possibilitando uma 

constante interação entre os participantes, para que lhes seja permitido experimentar 

coletivamente situações de avaliação e tomada de decisões e, desta maneira, construir uma 

aprendizagem autônoma e cooperativa, porque: 

 

Num sentido amplo, o aprendizado cooperativo sempre envolve o 
trabalho em grupo para a solução de alguma tarefa ou de algum 
problema, e deve promover o aprendizado individual através de um 

processo de colaboração no grupo. O aprendizado em grupo pode 
resultar em produtos grupais que não seriam facilmente obtidos se as 
pessoas estivessem trabalhando sozinhas. E pode haver também 
produtos individuais que são conseguidos pela ajuda que um membro 
do grupo presta aos outros. O trabalho em grupo tem uma grande 
dimensão social; por isso deve levar aprendizados que não são 
considerados acadêmicos, tal como o aumento da competência em 

trabalhar com os outros, autoconfiança, etc. (RAMOS, 1999, p.8) 
 

  

Ramos ainda considera alguns cuidados e condições necessários para o desenrolar do 

aprendizado cooperativo, como os critérios para a formação dos grupos, por exemplo, de forma 

que seja garantida não somente a interação entre os indivíduos mas, também, a possibilidade de 

os mesmos refletirem e desenvolverem a consciência do motivo pelo qual estudam e de como 

trabalham juntos. Essa capacidade de realizar esta espécie de autoavaliação fortalece ainda mais 

o aprendizado pois “o esforço comunicativo exigido pelo trabalho em grupo promove que 

estruturemos e organizemos melhor o que sabemos, torna-nos conscientes sobre o que sabemos, 

e sobre como chegamos a saber” (RAMOS, 1999, p.9).  
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A partir disto, o autor reforça que ao trabalhar cooperativamente, é preciso proporcionar 

frequentes formas de comunicação, permitindo diversos modos de falar e se expressar, não só 

por falas formais, mas, inclusive, por meio de desenhos, esquemas e bate-papos informais. 

Através da análise dessas falas é possível avaliar a interação do grupo e, com isso, é possível 

resolver conflitos que possam ocorrer e, ainda, apontar soluções para a tarefa a ser resolvida 

pelo grupo. 

Contudo, o trabalho cooperativo revela vantagens significativas aos educandos, pois 

permite a troca de ideias e informações, interação interpessoal, compartilhamento de soluções 

práticas, novas habilidades de comunicação, capacidade de desenvolver argumentos e perceber 

a realidade através do olhar do outro. Assim, torna-se possível construir uma aprendizagem 

autônoma e significativa, abrindo espaço para o conhecimento construído coletivamente, 

através de um caminho processual em que as diferentes vozes possam ser ouvidas, respeitadas 

e analisadas para a compreensão da realidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de estudar concepções e práticas de leitura 

de imagens que podem auxiliar o docente em artes visuais a contribuir de maneira significativa 

para o desenvolvimento estético e cultural dos alunos de anos finais do ensino fundamental na 

escola.  

Ao realizar a pesquisa, percebeu-se que um ensino que pretenda motivar transformações 

no modo de aprender e tratar a arte do ponto de vista estético deve, em um primeiro momento, 

entendê-la como uma forma de linguagem. Através da arte, portanto, é possível comunicar 

ideias e pensamentos, bem como expressar sentimentos e emoções.  

Em um segundo momento, apontou-se que entre espectador e objeto artístico são 

estabelecidas relações sociais, uma vez que nenhuma manifestação artística é isolada, inserindo 

e, de certa forma, refletindo um contexto cultural determinado. Ao praticar a leitura de imagens 

com os educandos, concluiu-se ser importante considerar não somente o exercício de 

decodificar os elementos visuais, mas também a interpretação pessoal do aluno, que surge a 

partir de sua interação entre a obra de arte e seus conhecimentos já construídos. 

Também foram apresentadas diferentes razões e motivações para se organizar o ensino 

de artes visuais a partir da prática de leitura de imagens. Foi visto que, a priori, abordar os 

conteúdos por meio de imagens possibilita capacitar o aluno a reconhecer e identificar o código 

visual, definindo, assim, uma ideia de alfabetização do olhar. Por outro lado, destacou-se 

também que apresentar e analisar imagens de produções visuais de artistas ou, até mesmo, dos 

colegas de classe, pode contribuir para ampliar o repertório imagético do estudante. 

 Deste modo, é possível construir um vasto e diversificado leque de referências e 

resoluções para o fazer artístico. Além disso, observou-se que estratégias de aprendizagem que 

utilizem a leitura de imagens possibilitam o desenvolvimento de um pensamento crítico, no 

sentido de permitir que o aluno questione e compreenda as transformações que o forte apelo 

visual apresentado pela mídia vem causando ao modo de vida contemporâneo.  

Ainda em relação a leitura de imagens, foram apresentadas e discutidas distintas 

abordagens e metodologias: a metodologia formalista, que visa uma leitura objetiva, ligada ao 

reconhecimento dos elementos visuais, enfatizando a constituição do valor estético pela 

qualidade da configuração visual conferida à obra de arte. Apresentou-se também uma 

abordagem que prioriza o caráter interpretativo da leitura, permitindo que os leitores elaborem 
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suas deduções intuitivas, relacionando-se diretamente com o objeto artístico e com as 

interpretações dos colegas e, desta forma, construir uma compreensão estética e autônoma sobre 

a arte. 

Da mesma forma, foi analisada a leitura a partir da cultura visual, de tendência crítica, 

por meio da qual engloba-se imagens presentes no cotidiano da vida contemporânea, como 

produtos, ícones, vídeos, imagens digitais oriundas de espaços virtuais e redes sociais, que 

modificam os modos de consumir, pensar e viver.  

Posteriormente, discutiu-se a respeito dos desafios encontrados no ensino de artes 

visuais, enfatizando a crescente presença das novas tecnologias na sala de aula. Deste modo, 

buscou-se entender como se definem as novas formas de comunicação na sociedade atual e 

como a tecnologia vem se relacionando com a arte em diferentes períodos da história, 

compreendendo de forma ampla o conceito de tecnologia. Além disso, foram analisadas as 

mudanças na relação entre espaço e tempo com o desenvolvimento da tecnologia que se 

refletem na arte e, ainda, as possibilidades de utilização de instrumentos tecnológicos nas aulas 

de artes, priorizando não o seu simples emprego neste espaço, mas problematizando as 

produções que podem ser desenvolvidas a partir dos mesmos. 

Por fim, foram apresentados os conceitos de autonomia e cooperação com o intuito de 

refletir estratégias de ensino voltadas para uma aprendizagem significativa. Com isto, entendeu-

se que para auxiliar os estudantes na construção de sua autonomia é preciso que o professor 

promova atividades em que o trabalho em grupo seja priorizado, pois o aprendizado cooperativo 

só se constrói por meio da interação e compartilhamento de ideias e informações. Assim, 

verificou-se que um indivíduo autônomo é aquele capaz de interagir e dialogar com o grupo do 

qual faz parte e avaliar sua própria aprendizagem de forma consciente. 

A partir desse estudo e das reflexões construídas ao longo deste trabalho, desenvolveu-

se um produto educacional: um fórum de discussão sobre imagens relacionadas aos conteúdos 

abordados e discutidos nas aulas, auxiliando o professor, como um instrumento de apoio ao 

ensino de artes visuais possibilitando que os alunos dos anos finais do ensino fundamental 

possam vivenciar diferentes experiências de leitura de imagens, baseadas nas metodologias aqui 

estudadas, através de um ambiente virtual de aprendizagem, aproximando, assim, escola, arte e 

tecnologia. 

De um modo geral, a presente pesquisa permitiu mais do que conhecer metodologias de 

leituras de imagens, mas refletir sobre os desafios contemporâneos encontrados na prática 
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docente, visando uma aprendizagem significativa dos alunos e, assim, contribuir para que novas 

ações e estratégias de ensino sejam planejadas por professores de artes visuais. Desta maneira, 

conhecer a realidade dos alunos, seus interesses e a forma como aprendem através das imagens 

mostrou-se de extrema importância para motivar a elaboração e o desenvolvimento de novas 

experiências no espaço destinado a arte na escola, dando maior atenção à formação estética e 

crítica dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da Arte. São Paulo: 
Cortez, 2008. 

BARRETTI, Maria Carolina Cossi Soares; IAVELBERG, Rosa. Do ler ao fazer: o papel da leitura 

nas situações de produção de imagens em sala de aula. In: ARANHA, C.S.G.; IAVELBERG, R. 
(orgs.). “Espaços da Mediação: A arte e suas histórias na educação”. São Paulo: MAC USP, 2016, pp. 
27-36. Disponível em: http://www.usp.br/pgeha/livros/Espacos-
daMediacao_A_Arte_e_suas_historias_na_educacao--.pdf Acesso em: 23 out. 2018. 

BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

FRANGE, Lucimar Bello P. Arte e seu ensino, uma questão ou várias questões?. In: BARBOSA, 
Ana Mae Tavares Bastos (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da Arte. São Paulo: Cortez, 2008. 

GOMES, Paola B. M. B. Mídia, imaginário de consumo e educação. In: Educação & Sociedade, ano 
XXII, nº 74, abril/2001. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/%0D/es/v22n74/ a11v2274.pdf. 
Acesso em 12 fev 2019. 

LOYOLA, Geraldo Freire; PIMENTEL, Lucia Gouvêa. Ensino de arte e tecnologias 

contemporâneas: considerações sobre a simulação e a percepção de tempo e espaço nas relações 

humano-máquina. 12° Encontro Internacional de arte e tecnologia (#12.ART): Prospectiva poética. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2013. Disponível em: 
https://art.medialab.ufg.br/up/779/o/GeraldoLoyola.pdf Acesso em: 20/01/2019. 

RAMOS, Edla Fausti. O Papel da Avaliação Educacional nos Processos de Aprendizagem 

Autônomos e Cooperativos. In LISIGEN, Irlan, et. al. Formação do Engenheiro: Desafios da Atuação 
Docente, Tendências Curriculares e Questões da Educação Tecnológica. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 1999, p. 207 - 228. 

ROSSI, Maria Helena W. A estética no ensino das artes visuais. In: Educação & Realidade. v. 30 n. 

2. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade /article/ view/12415/7345. Acesso 
em 20 nov 2018. 

SARDELICH, Maria Emilia. Leitura de imagens, Cultura Visual e Prática Educativa. Departamento 
de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana – BA. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 128, 
p. 451-472, maio/ago. 2006  

SCHROEDER, Silvia Cordeiro Nassif. A arte como linguagem: um olhar sobre as práticas na 

educação infantil. Artigos. Junho de 2011 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

Myrna Stefanie de Faria Trotta Silva 

 

 

 

 

 

 

DISCUTINDO IMAGENS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II: 

Olhar e interpretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 

  



42 
 

Myrna Stefanie de Faria Trotta Silva 

 

 

 

 

 

 

DISCUTINDO IMAGENS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II: 

Olhar e interpretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 2019 

  



43 
 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como principal objetivo verificar como a utilização de novas tecnologias 

atreladas às diferentes práticas de leitura de imagens podem auxiliar o docente em artes visuais 

a contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento estético e cultural dos alunos de 

anos finais do ensino fundamental na escola. A razão desse estudo refere-se à relevância de 

haver uma orientação ao uso de ferramentas tecnológicas na sala de aula bem como das diversas 

concepções e abordagens de leitura de imagens no ensino de artes visuais. A partir desta visão, 

reflete-se as diferentes possibilidades de interpretação dos discentes, de modo que se promova 

a interação e compartilhamento de ideias, de forma colaborativa, mesmo em espaços e 

momentos distintos. Deste modo, a presente pesquisa trata de questões que contribuam para 

uma reflexão a respeito dos processos de construção do conhecimento em artes visuais, por 

parte dos docentes, visando uma aproximação entre a linguagem da arte com as novas 

tecnologias e espaços virtuais de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino de Artes visuais. Leitura de Imagens. Interpretação. Discussão.  
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1 INTRODUÇÃO 

Ao refletir sobre os desafios encontrados nas aulas de artes visuais na escola e 

seus respectivos questionamentos, incomodou-me o fato de a prática de leitura de imagens 

ser uma atividade comum atualmente, porém realizada, em muitos casos, de forma 

equivocada, sem ocorrer uma discussão ou planejamento em relação a qual a melhor 

maneira de abordar esta prática, não somente tratando-a como uma metodologia de ensino 

de artes visuais, mas como uma estratégia que auxilie a aprendizagem dos alunos, bem 

como o desenvolvimento de um olhar crítico e uma formação estética. 

 Por outro lado, sabemos que outro desafio presente nas salas de aula, é o frequente 

uso das novas tecnologias de comunicação por crianças e adolescentes que, em certa 

medida, vem transformando as diferentes relações sociais e, até mesmo, de aprendizagem, 

pois: 

 

O fato é que o surgimento e o desenvolvimento das tecnologias 
digitais, das telecomunicações e da informática muda de forma 
constante as maneiras de pensar e conviver no mundo. A 
interação das pessoas com a tecnologia tornou-se algo 
indispensável na vidacontemporânea...(LOYOLA&PIMENTEL, 
2013, p.2) 

 

A partir da discussão desenvolvida ao longo desta pesquisa, vimos que, neste 

sentido, é necessário refletirmos em “como” ensinar no mundo contemporâneo, diante de 

tantas demandas interativas que permeiam o cotidiano dos alunos fora da escola. Com 

esta visão é que este produto educacional foi desenvolvido. Acredito que a utilização de 

uma plataforma educacional on line pode auxiliar o professor a elaborar atividades de 

leitura de imagens que proporcione aos alunos uma interação e interpretação não apenas 

de obras de arte distintas, mas de imagens de diversas naturezas, como campanhas 

publicitárias, estampas de rótulos de produtos, ícones midiáticos entre outras.  

 Este produto foi pensado como um ambiente virtual de aprendizagem, como uma 

atividade extra classe, fora do momento da aula, ainda que possa ser utilizado durante a 

mesma, mas seu objetivo maior é proporcionar aos estudantes não somente a leitura e 

interpretação das imagens, como também o compartilhamento de suas apreensões, 

oportunizando uma construção de conhecimento de forma coletiva através da interação 

com as diferentes leituras desenvolvidas pelos colegas.  

Com isto, acredita-se que através das atividades propostas por meio da plataforma, 

o ensino das artes visuais se aproxime dos alunos, não somente pela facilidade de ter 

acesso a qualquer instante e em um espaço distinto da sala de aula, mas inclusive por 

utilizar um modelo de ferramenta tecnológica que se encontra cada vez mais presente na 

realidade dos indivíduos. 
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Lendo e discutindo imagens em um ambiente virtual de aprendizagem 

Conforme já refletimos ao longo desta pesquisa, os novos paradigmas referentes 

ao ensinar, relacionam-se diretamente com as transformações ocorridas devido à presença 

massiva das novas tecnologias e meios de comunicação no cotidiano dos indivíduos. 

Desta maneira, podemos afirmar que o modo como os alunos aprendem hoje é diferente 

de alguns anos atrás, uma vez que todas essas mudanças nas relações interpessoais e em 

relação à circulação de informações no mundo contemporâneo acabaram por desenvolver 

distintas maneiras de se aprender, pois: 

 

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas 
fundamentais que envolvem a linguagem, a sensibilidade, o 
conhecimento e a imaginação inventiva. A escrita, a leitura, a 

escuta, o jogo e a composição musical, a visão e a elaboração das 
imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, 
reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão 
ingressando em novas configurações sociais. (LÉVY, 1998, 
p.17). 

 

 Assim, destaco, mais uma vez, a relevância de se pensar o uso das novas 

tecnologias pela escola, em qualquer área do conhecimento, mas inclusive nas aulas de 

artes visuais, não apenas para a produção de imagens e trabalhos práticos como é comum, 

porém para a construção e desenvolvimento de estratégias de ensino que aproximem essas 

novas formas de aprender, e estabelecer relações com as diversas linguagens, no espaço 

escolar.  

Este produto educacional foi pensado como uma ferramenta que pudesse auxiliar 

professores e alunos neste processo de inclusão de ações pedagógicas desenvolvidas em 

ambientes virtuais, já que, segundo Loyola e Pimentel “a interação das pessoas com a 

tecnologia tornou-se algo indispensável na vida contemporânea” (Loyola; Pimentel, 

2013, P.2). 

 Contudo, também destacou-se durante esta pesquisa, que estas novas 

configurações de aprendizagem e comunicação podem se tornar mais eficazes no 

processo de ensino, se propiciarem atividades em que a construção coletiva do 

conhecimento seja priorizada e organizada, de tal forma que os estudantes possam 

desenvolver suas apreensões individuais, entretanto a partir de experiências e problemas 

resolvidos em grupo, de modo colaborativo, como nos aponta Ramos: 

 

Num sentido amplo, o aprendizado cooperativo sempre envolve 
o trabalho em grupo para a solução de alguma tarefa ou de algum 
problema, e deve promover o aprendizado individual através de 

um processo de colaboração no grupo... O trabalho em grupo tem 
uma grande dimensão social; por isso deve levar aprendizados 
que não são considerados acadêmicos, tal como o aumento da 
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competência em trabalhar com os outros, autoconfiança, etc. 
(RAMOS, 1999, p.8) 
 

 

Por este olhar, ao trazer todas estas questões para o campo do ensino das artes 

visuais, percebemos a necessidade de buscar uma ferramenta pedagógica que atendesse, 

ao mesmo tempo, à demanda da leitura de imagens como ponto de partida para uma 

formação estética e cultural dos alunos, bem como ao novo formato das relações entre 

ensinar e aprender, contemplando a interação com a tecnologia e o trabalho em grupo.  

Assim, desenvolvemos a ideia deste produto educacional, oportunizando não 

somente a leitura formal de imagens que contribuam para a apreensão dos conteúdos 

abordados nas aulas, mas também promovendo discussões entre o grupo de alunos através 

de um ambiente virtual de aprendizagem. 

 

2 O Produto Educacional 

Este produto foi desenvolvido a partir de necessidades e reflexões acerca do 

ensino de artes visuais na escola, destinando-se aos alunos de anos finais do ensino 

fundamental, justamente por ser uma faixa etária que encontra-se frequentemente 

envolvida com o uso das tecnologias e novas ferramentas de comunicação. Neste sentido, 

propõem-se a utilização da plataforma Moodle para a realização de diversas atividades de 

leitura de imagens, através de algumas ferramentas de aprendizagem que apresentaremos 

mais adiante. 

 Contudo, a ferramenta que mais nos interessa é o fórum, pois possibilita a 

discussão entre os alunos, ainda que em momentos diferentes no ambiente virtual, a partir 

de suas apreensões e interpretações referentes às imagens abordadas através dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Caso algum aluno encontre dificuldades para 

acesso à internet fora da escola, é possível oferecer a utilização da plataforma em 

ambientes escolares especializados que geralmente possuem computadores para 

pesquisas pedagógicas a serem desenvolvidas com e pelos estudantes, como laboratórios 

de informática ou bibliotecas. 

A escolha da plataforma moodle foi motivada por ser um software livre e gratuito, 

que já é muito utilizado por escolas e universidades que oferecem cursos a distância, 

semipresenciais ou como um modo de complementar as aulas presenciais. Este ambiente 

virtual de aprendizagem possui diversas formas de organização e sua edição é fácil, 

tornando o trabalho mais prático para o professor e também de melhor compreensão pelos 

alunos. 

O acesso ao software é simples e rápido, pois pode ser executado em qualquer 

computador gerenciado por sistemas comuns como Windows e Linux, por exemplo, além 

de permitir que se acesse a plataforma a partir de aparelhos smartphone.  Para garantir o 

acesso ao ambiente virtual de forma segura, é possível criar login e senha para todos os 
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usuários, incluindo alunos e professores. Além disso, o moodle possibilita a inclusão de 

diversos recursos multimídia como vídeos, imagens, links, áudios e slides em diferentes 

formatos de arquivos como Word, Power Point, PDF, entre outros. 

 

2.1 Como criar um Fórum de discussão na plataforma Moodle 

Para ter acesso e utilizar a plataforma moodle é preciso de uma hospedagem de 

algum site. Em geral, escolas particulares e determinadas instituições públicas como 

universidades, por exemplo, possuem sites próprios. Caso você não se enquadre neste 

perfil, como professores de escolas públicas municipais ou estaduais, há sites que 

oferecem esta hospedagem gratuitamente, como o “Ensine on line” que é um projeto que 

promove ações que incentivem e tornem possível a utilização de novas tecnologias 

digitais por professores e estudantes de escolas que não possuem recursos financeiros 

para isto. A única exigência é que você forneça o endereço de uma conta de e-mail ativa. 

O primeiro passo é realizar o cadastro no site www.ensineonline.com.br, 

preenchendo dados simples e criar um nome de usuário e senha. Em poucos instantes, um 

e-mail para confirmar o cadastro é enviado, basta clicar no link de confirmação e acessar 

a plataforma. Com isto, basta customizar a sua área de trabalho que, no moodle, é 

chamada de “Painel”, onde você irá visualizar o seu Perfil, os “Cursos” cadastrados, os 

“usuários” (alunos) on line e um calendário.  

Assim, na parte superior do painel você encontrará o seu nome e um botão com a 

forma de uma engrenagem e uma seta, ao clicar neste botão, surgirão algumas opções: 

clique na primeira, “modificar perfil” para personalizar o seu perfil, permitindo anexar 

imagens ou, ainda, modificar o nome que aparece no perfil como podemos observar na 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Personalizando o “Perfil”, como anexar uma imagem 

Fonte: https://www.ensineonline.com.br/professor/user/edit.php?id=53307&course=1. Acesso em: 

24/fev/2019 

https://www.ensineonline.com.br/professor/user/edit.php?id=53307&course=1
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O próximo passo é “criar um curso” clicando no botão vermelho na parte superior 

direita do painel. Uma nova página será aberta, onde alguns campos são de preenchimento 

obrigatório e outros opcionais. Entretanto, nesta página é ´possível configurar o curso de 

uma forma geral, incluindo seu nome, definido seu tempo de duração, fazer uma breve 

descrição das atividades a serem desenvolvidas e incluir arquivos como verificamos 

abaixo.  

Um campo importante a ser configurado para que a proposta deste produto 

educacional ocorra efetivamente, é o “formato do curso”, que deve ser preenchido com a 

opção “formato social” para que disponibilize o recurso do fórum, que é o espaço 

essencial para que se desenvolvam as discussões entre os alunos. Após preencher todos 

os campos necessários, basta clicar no botão “Salvar e mostrar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Configurando o Fórum 

Logo em seguida, será carregada uma nova página onde já se apresenta a opção 

de incluir um tópico para discussão no Fórum. Ao clicar neste botão, uma nova tela será 

aberta, onde teremos o campo para preenchimento de um novo tópico para discussão no 

fórum. Entretanto, antes de incluir um tópico, é importante configurar o Fórum, clicando 

na seta ao lado do botão de engrenagem à direita e selecionar a opção “editar 

configurações”. Nesta formatação, é possível nomear o fórum e incluir uma breve 

descrição do mesmo, bem como definir o tamanho máximo para os arquivos a serem 

Figura 2: Configurando o curso. 

 

Fonte: https://www.ensineonline.com.br/professor/course/edit.php?category=1. Acesso em: 

24/fev/2019 

https://www.ensineonline.com.br/professor/course/edit.php?category=1
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anexados ou, ainda, configurar restrições de acesso. Ao finalizar a configuração de todos 

os itens, basta clicar em “Salvar e mostrar”. O próximo passo será cadastrar os alunos 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Cadastrando os usuários 

Ao clicar no botão azul “Cadastrar aluno”, será possível cadastrar o nome de 

usuário do aluno e solicitar uma senha que será enviada para o e-mail do aluno cadastrado 

pelo professor. O aluno será orientado a conferir o recebimento desse e-mail e acessar o 

link que consta no mesmo para alterar a senha ao acessar a plataforma pela primeira vez.  

Ao preencher todos os dados e campos necessários, basta clicar em “Criar usuário” para 

salvar as configurações. Em seguida, deve se repetir este processo para cada aluno a ser 

cadastrado. 

 

 

 

 

Figura 3: Configurando o Fórum.  

 

Fonte: https://www.ensineonline.com.br/professor/mod/forum/view.php?f=6614. Acesso em: 

24/fev/2019 

https://www.ensineonline.com.br/professor/mod/forum/view.php?f=6614
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Após ter cadastrado todos os alunos, deverá ser feita a inclusão dos mesmos no 

curso, para que eles tenham acesso ao Fórum. Para tanto, é preciso acessar a opção “Meus 

cursos” no menu grafite da lateral esquerda do Painel, e em seguida o nome do curso, 

neste caso, “Discutindo Imagens”. Feito isto, neste mesmo menu aparecerá a opção 

“Participantes” que deve ser selecionada para abrir uma nova tela onde haverá o botão 

“Inscrever Usuários”. Ao acessar o mesmo, uma pequena janela será aberta onde haverá 

um campo para selecionar o usuário e inscrevê-lo.  

Em poucos instantes, a interface do curso será atualizada, constando como 

participantes o professor e o aluno inscrito. Concomitantemente, o aluno poderá 

visualizar o curso em sua plataforma como seu curso disponível. Repita o processo até 

inscrever todos os alunos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cadastrando os alunos.  

 

Figura 5: Inscrevendo os alunos como usuários no curso. 

 

Fonte: https://www.ensineonline.com.br/professor/user/editadvanced.php. Acesso em: 24/fev/2019 

Fonte: https://www.ensineonline.com.br/professor/user/index.php?id=4157. Acesso em: 24/fev/2019 

https://www.ensineonline.com.br/professor/user/editadvanced.php
https://www.ensineonline.com.br/professor/user/index.php?id=4157
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 2.4 Criando um novo tópico de discussão 

Com todos os alunos inscritos, é hora de começar a utilizar o Fórum. Para isso, 

basta acessar o ícone do fórum na aba direita da tela, onde há a opção atividades sociais 

– Fórum (neste caso, nomeamos o fórum com o título “Olhar e Interpretar”). A seguir, 

clique em “acrescentar um novo tópico de discussão” para abrir uma nova tela onde será 

permitido preencher o campo “mensagem”, através do qual o professor pode desenvolver 

as perguntas, orientações ou “provocações” para que se desenvolva a discussão. Neste 

mesmo campo, é possível e fundamental, para atender ao propósito do Fórum levantado 

nesta pesquisa, inserir imagens e até mesmo vídeos. Após preencher todos os campos 

necessários, clique em “Enviar mensagem ao Fórum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Construindo as atividades de leitura de imagens e discussão na plataforma 

Moodle 

Este produto educacional foi planejado com o intuito de auxiliar os professores de 

artes visuais em estimular a prática de leitura de imagens pelos alunos de modo que se 

permita a construção de um olhar crítico e sensível em relação às imagens do mundo da 

arte e da cultura visual. Assim, consideramos que a utilização de uma ferramenta 

tecnológica pode tornar esta prática mais interessante e participativa para os estudantes.  

Conforme já foi discutido anteriormente nesta pesquisa, a leitura de imagens pode 

ser estruturada de diversas formas de acordo com o seu propósito em relação a construção 

Figura 6: Criando um novo tópico de discussão no Fórum. 

 

Fonte: https://www.ensineonline.com.br/professor/mod/forum/post.php?forum=6614. Acesso em: 

24/fev/2019 

https://www.ensineonline.com.br/professor/mod/forum/post.php?forum=6614
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do conhecimento e formação estética dos estudantes. Desta maneira, acredito que seja 

essencial que as atividades de leitura e interpretação contemplem diferentes abordagens 

e metodologias, que podem ser definidas pelo professor a partir do seu planejamento e do 

currículo a ser desenvolvido. Cabe ao docente, portanto, definir quais concepções podem 

ser experimentadas para atender aos objetivos do grupo ao utilizar este ambiente virtual 

de aprendizagem. 

Contudo, para efeito de exemplificação, apresentaremos a descrição de um 

possível tópico de discussão no Fórum utilizando imagens relacionadas a um determinado 

conteúdo e que estimulem não apenas a leitura e interpretação dos alunos, mas também 

um debate a respeito de suas apreensões. Iremos propor uma discussão para o 8º ano do 

Ensino Fundamental, a partir da leitura de duas obras com o mesmo título: “Primeira 

Missa no Brasil”, de Victor Meirelles, e “Primeira Missa no Brasil”, de Glauco Rodrigues. 

Para nortear e estimular o debate entre os alunos, apresentamos no conteúdo da mensagem 

quatro tópicos com perguntas abertas que possibilitem cada aluno construir um discurso 

ou comentário a respeito dessas imagens: 

- As duas imagens tratam do mesmo tema? 

- Com relação à forma de pintar, quais as diferenças que você percebe entre as duas? 

- E sobre os elementos representados nas duas obras, comente o que você achou, 

comparando-as. 

- Em sua opinião, qual teria sido a intenção de cada artista ao produzi-las dessa forma? 

 Apesar da participação dos estudantes no Fórum não acontecer de forma síncrona, 

é permitido que cada aluno visualize as respostas dos demais colegas, promovendo assim, 

a abertura ao debate, de forma que possam comentar o posicionamento uns dos outros. 

Além disso, a qualquer momento ao longo da discussão, o professor pode se manifestar, 

no sentido de mediar e conduzir, em certa medida, o debate entre os alunos. 

Assim, apresentamos este produto educacional buscando contribuir para um 

melhor desenvolvimento do ensino de artes visuais nas escolas de anos finais do Ensino 

Fundamental, auxiliando docentes e discentes a interpretar e discutir diversas produções 

artísticas através das imagens, permitindo, ainda, a utilização de uma ferramenta 

tecnológica de forma colaborativa e dinâmica, tornando o processo de aprendizagem mais 

significativo para todos os envolvidos.  
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