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RESUMO 

 
ALVES, Andrea Santos. Análise Compositiva de Imagens: Leitura e Sintaxe Visual. 2017. 
80 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 
Disciplina Desenho Geométrico) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
Este produto acadêmico final apresenta um projeto realizado no Colégio Estadual Jornalista 
Tim Lopes, com o objetivo de investigar procedimentos que pudessem auxiliar os alunos 
quanto à análise da composição de imagens, o estudo dos elementos formais da sintaxe visual 
e das técnicas de composição que constituem a linguagem visual e assim aprimorarem a 
leitura e interpretação do conteúdo imagético das Artes Visuais. 
 
Palavras-chave: Sintaxe Visual. Interpretação de Imagens. Técnicas Compositivas. 
Alfabetização Visual.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT (OPCIONAL) 
 

ALVES, Andrea Santos. Análise Compositiva de Imagens: Leitura e Sintaxe Visual. 
2017. 80 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica 
na Disciplina Desenho Geométrico) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
This final academic product features a project carried out at Jornalista Tim Lopes High 
School, with the objective of investigating procedures that could assist students as 
regards to the analysis of image composition, in the study of formal elements, in the 
visual syntax and in composition techniques which constitute the visual language, for 
improving the reading and interpretation of visual arts’ visual content. 
 
Keywords: Visual Sintax. Interpreting Images. Compositional Techniques. Visual 
Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este produto final apresenta uma prática pedagógica oferecida para alunos do 2º 

ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, localizado em Ramos, 

Rio de Janeiro, RJ. Agregando conteúdos de Arte e de Desenho Geométrico, a pesquisa 

foi encaminhada por meio de um conjunto de atividades que expunha para os alunos 

obras de artes visuais destacando seus aspectos de conteúdo e forma. O que se esperava 

era que, por meio da observação, análise e exercícios, pudessem colocar em prática 

teorias relacionadas à composição de diferentes obras de artes visuais e tivessem o 

entendimento de como as imagens são estruturadas formalmente.  

Para tal, recorreu-se aos processos construtivos e fundamentos do Desenho 

Geométrico no sentido de examinar a estrutura de figuras, as composições imagéticas e 

perceber como são concebidas.  

A pesquisa contou com o apoio teórico e conceitual de Rudolf Arnheim e de 

Fayga Ostrower no âmbito da teoria de percepção visual e relações entre forma, 

conteúdo e espaço e também com o de Donis A. Dondis no que tange à sintaxe e 

alfabetismo visual. No campo do ensino da arte as atividades pedagógicas foram 

formuladas segundo a proposta triangular de Ana Mae Barbosa.  

Segundo Silvino (2012, p.2), atualmente as informações chegam à sociedade 

através de diversos meios como imagens, escrita, sons e ferramentas digitais. Coexistem 

diversas formas comunicativas, nomeadas de multimodais, o que nos direciona a buscar 

novas formas de letramento para absorção do grande volume de informações recebidas. 

Silvino (2012, p.2) ainda afirma: 

O termo multimodalidade surge pela necessidade de explicar os novos 
fenômenos que aparecem diante do aprendizado da leitura e da escrita. 
Surgem, também, frente ao uso da tecnologia durante o processo de ensino e 
aprendizagem. A multimodalidade afirma que o sentido é construído, 
interpretado e expresso não apenas pela linguagem falada ou escrita, mas 
também por vários recursos disponíveis para a produção de sentido – 
imagens, cores, sons, movimentos e gestos. Juntos, estes meios de 
comunicação produzem significados e interferem nas relações de interação e 
aprendizagem dos indivíduos.  

Nesse processo de fornecer informação, o uso da imagem apresenta maior 

eficiência e, nos dias de hoje o indivíduo, além da habilidade de ler e escrever deve lidar 

com as informações visuais disponíveis em todos os ambientes (SILVINO, 2012, p.2). 
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Muita informação visual é disponibilizada, e, no que concerne à educação, os alunos 

não são preparados para adquirirem esse “letramento”.  

Segundo Magda Soares (2004, p.97), letramento é o desenvolvimento de 

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas 

sociais. Diante da demanda atual do surgimento da multimodalidade, a mesma autora 

propôs, num artigo anterior, a expressão no plural - letramentos - para enfatizar a ideia 

de que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições naqueles 

que fazem uso dessas em suas práticas de leitura e de escrita (2002, p.156). Nesta 

mesma perspectiva plural de letramentos, Silvino (2004, p.2) afirma que o indivíduo 

deve possuir a habilidade de utilizar a informação visual, buscando integrar os 

significados que esta informação fornece. 

Para Stokes (2002, p. 10), o letramento visual é definido como a habilidade de ler, 

interpretar e entender a informação apresentada em imagens pictóricas ou gráficas, e 

também de transformá-la em imagens, gráficos ou formas que ajudem a comunicação. 

Letramento visual é a leitura competente de imagens nas práticas sociais (ROCHA, 

2008, p.3), é a capacidade de ver, compreender e, finalmente, interpretar e comunicar o 

que foi esclarecido através da visualização. De um modo geral, o letrado visual olha 

uma imagem cuidadosamente e tenta perceber as intenções da mesma. O letramento 

visual permite que o indivíduo reúna as informações e ideias contidas em um espaço 

imagético colocando-as no seu contexto, determinando se são válidas ou não para a 

construção do seu significado (SILVINO, 2004, p.3). 

Na perspectiva de que imagens podem se constituir como textos é afirmar que, 

antes de tudo, elas se estruturam na forma de um texto visual que pode ser lido 

(BELMIRO, 2014). Nele está registrado um discurso tal como num texto escrito.  

Para compreensão de uma mensagem transmitida pelo emissor é necessário que o 

receptor conheça o código que está sendo utilizado, ou seja, as palavras, as regras de 

sintaxe e gramática. O mesmo ocorre com a linguagem visual, pois os elementos 

formais do desenho e regras de composição são utilizados na produção de um texto 

visual.  

Portanto, reconhecendo que as imagens são a essência da Linguagem Visual, 

neste trabalho foram tratadas como texto visual e os processos de construção das 

formas, técnicas de composição e estruturação das imagens foram investigadas com o 
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auxílio do Desenho Geométrico, entendendo-se analogamente que para a criação de 

uma composição visual, ou seja, de um texto visual é necessário conhecer seus 

elementos constitutivos e as regras de sintaxe e composição utilizadas para a construção 

da mensagem visual desejada. 

O objetivo deste estudo foi mostrar aos alunos a importância do conhecimento e 

da utilização dos elementos básicos da linguagem visual, oferecendo referências que 

permitissem ampliar a capacidade de análise do grande volume de informações 

existente nas imagens que habitualmente recebem.  

Buscando atingir tais objetivos foram ministradas práticas pedagógicas 

constituídas a partir de um sistema básico de aprendizagem, identificação, criação e 

compreensão das mensagens visuais cognoscíveis às pessoas de modo geral. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Alfabetizar o aluno através da sintaxe visual, objetivando o desenvolvimento de 

uma compreensão mais global do mundo e das Artes, que possibilite a formação de 

indivíduos plenos e conscientes capazes de apreciar e emitir juízo a respeito dos bens 

artísticos de distintos povos e culturas, criados ao longo da história e na 

contemporaneidade.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

O aluno, após as atividades previstas no projeto possa/esteja apto para: 

 Identificar os principais elementos da linguagem visual e seus mecanismos 

de atuação.  

 Conceituar elementos e fundamentos da composição (equilíbrio, proporção, 

harmonia, ritmo, movimento, unidade etc.).  

 Fundamentar características e atributos das formas; níveis de representação 

visual, contexto perceptivo e construção de repertório.  

 Aplicar na análise das imagens a metodologia de comparação de pares 

opositivos; 

 Ser um leitor de imagens: apreciador e fruidor, crítico e sensível. 

 Trabalhar com construções geométricas possibilitando aos alunos visualizar, 

elaborar conjecturas, entender e fazer demonstrações. 

 Estudar as figuras (abstratas) relacionando-as com as suas representações 

(que são concretas), concretizando os conhecimentos da Geometria e do 

Desenho.  

 Articular a percepção, a imaginação, a expressão e a reflexão dentro dos 

campos da Arte. 

 Interagir entre os campos das ideias e dos materiais por meio de instrumentos 

e procedimentos técnicos variados. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Nos dias atuais, os sentidos são constantemente impactados por estímulos visuais 

provenientes dos mais diferentes meios de comunicação, pois a sociedade 

contemporânea está imersa num mundo de imagens de todo tipo. Vivemos numa 

sociedade que supervaloriza a imagem, que bombardeia o cidadão comum com uma 

quantidade sem fim de imagens que abrem caminho para indução de gostos, 

preferências e interpretações sem uma cuidadosa análise crítica.  

Refletindo a respeito dos estudos realizados na disciplina Artes, quando são 

apresentados aos alunos a produção imagética de diferentes períodos da História da 

Arte, percebe-se a deficiência no que concerne ao entendimento dos elementos 

fundamentais da linguagem visual.  

Uma pessoa alfabetizada visualmente é capaz de ver além do superficial, de 

compreender significados mais complexos. Semelhantemente à alfabetização verbal, 

onde há aqueles que sabem somente ler e escrever e outros cultos que dominam a 

linguagem existem diferentes níveis de excelência. Entretanto, há também os 

analfabetos que não conseguem interpretar de forma mínima o código linguístico e 

tampouco o visual. Vaz, Andrade e Siqueira (2009, p.599) dizem que na alfabetização 

visual, a cultura é adquirida por meio de educação e aquisição de repertórios. 

A origem desse problema pode estar pautado no processo tradicional de 

aprendizagem humana, no qual o letramento e a alfabetização da língua falada e escrita 

são privilegiados enquanto a alfabetização visual é negligenciada, delegada a um 

segundo plano. Como resultado disso, percebe-se que os alunos apresentam baixo 

desenvolvimento na linguagem visual. Não conseguem analisar criticamente as 

mensagens visuais recebidas – olham, mas não as veem e apresentam dificuldades em 

expressar-se graficamente. No ambiente escolar, encontramos alunos que poderíamos 

considerar como “analfabetos visuais”, sendo necessária uma intervenção para iniciar a 

alteração desse quadro. A esse respeito Dondis afirma: 

Os objetivos do Alfabetismo visual são os mesmos que motivaram o 
desenvolvimento da linguagem escrita: construir um sistema básico para a 
aprendizagem, a identificação, a criação e a compreensão das mensagens que 
sejam acessíveis a todas as pessoas, e não apenas àquelas que foram 
especialmente treinadas, como o projetista, o artista, o artesão e o esteta. 
(DONDIS, 1997, p.3) 

Ainda segundo Dondis, para o aluno ser considerado verbalmente alfabetizado é 

preciso que aprenda os componentes básicos da linguagem escrita - as letras, as 
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palavras, as frases, a organização sintática - ou seja, deve apropriar-se dos códigos 

verbais e gráficos da língua. O mesmo deve ocorrer em respeito aos elementos formais 

do desenho e da sintaxe visual para que a comunicação na linguagem visual também se 

estabeleça.  

As condições encontradas nas escolas estaduais agravam ainda mais esse quadro 

de carência do entendimento dos conteúdos citados, de um “analfabetismo visual”. Nas 

escolas da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro não existe a disciplina 

de Desenho Geométrico, a qual poderia contribuir muito para estimular a percepção do 

aluno quanto às formas espaciais. Parte do conteúdo que deveria ser abordado por essa 

disciplina é transmitido aos alunos pelos docentes de Matemática nas aulas de 

Geometria e pelos professores de Arte. 

Outra questão que deve ser levada em consideração é a maneira como os 

conteúdos básicos da disciplina de Arte são organizados, os quais são fundamentais para 

a percepção estética e desenvolvimento da análise crítica de imagens. A mesma 

disciplina é responsável por abordar todas as linguagens artísticas que são divididas em 

quatro grandes áreas: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. Nas escolas da rede 

estadual do Rio de Janeiro, o professor de Arte pode ter a formação em qualquer uma 

das áreas citadas e cabe a ele apresentar o conteúdo básico de todas elas em suas aulas. 

As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Estadual faculta o professor a 

fazer o planejamento e o desenvolvimento do seu trabalho tendo como referência sua 

área de formação. Como decorrência disso as demais áreas, diferentes da formação do 

professor, têm sua abordagem realizada de modo superficial. 

A quantidade de recursos cada vez mais escassa na Educação devido às atuais 

políticas de governo tem comprometido muito as aulas de Arte. Diferente das escolas 

municipais cariocas, as quais possuem aparelhos de projeção disponíveis nas salas e que 

os alunos recebem um kit básico de materiais para utilização em aula, nas escolas 

estaduais os professores e discentes trabalham com recursos mínimos ou nenhum 

material. Não há instrumentos de desenho e nem ao menos tinta, lápis e papel para 

realização de trabalhos práticos, ficando a cargo do professor o compromisso, a 

disponibilidade financeira do aluno e a boa vontade do gestor da escola, a providência 

dos materiais necessários à disciplina. 

Na conjuntura política atual, o governo propõe uma reestruturação do Ensino 

Médio nas escolas públicas e privadas, cuja proposta, ainda em andamento deverá afetar 

todas as disciplinas e principalmente Artes. Nos colégios estaduais, os alunos só tem a 
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disciplina de Arte oferecida em dois tempos de cinquenta minutos, na grade curricular 

do segundo ano. No ano seguinte realizam o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio 

- e na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias são cobradas linguagens não 

verbais. O conhecimento sobre obras de arte e artistas aparece praticamente em todo o 

exame em diferentes disciplinas, e cabe ao professor de Arte dar conta de sintetizar todo 

o conteúdo de arte exigido na prova neste curto período de tempo.  

Os alunos dos colégios estaduais do Ensino Médio provenientes das escolas 

municipais, apesar de terem tido aulas de Arte nos anos anteriores, chegam com 

conhecimentos muito insipientes no que se refere às Artes, ao Desenho e à percepção 

estética e espacial.  

O aprendizado adquirido nas aulas de Arte Visuais e Desenho contribuem de 

forma expressiva para análise e leitura de imagem frequentemente exigida nas 

avaliações nacionais como o ENEM e demais concursos. Qualquer estudo e documentos 

que corroborem para a valorização destas disciplinas são fundamentais. 

A residente é formada em Artes Visuais e é professora de Arte da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro. Para a elaboração do Produto Acadêmico Final 

foi escolhido um tema que se relacionasse à disciplina Desenho Geométrico e Arte. A 

produção imagética, estudada nas Artes Visuais fornece um vasto material para a 

análise crítica pretendida. 

O desafio do presente estudo foi o de desenvolver nas aulas de Arte, práticas 

pedagógicas de leitura de imagens, análises comparativas de composições visuais de 

diferentes estilos e monitorar a execução de desenhos simples e composições imagéticas 

que privilegiem a apropriação desse saber de modo a fortalecer o repertório visual do 

aluno. O objetivo não foi de formar artistas e sim proporcionar a eles instrumentos 

fundamentais da linguagem gráfica, tendo como foco o desenvolvimento das suas 

potencialidades no que tange à capacidade de análise e resolução de situações-problema, 

com base no método, no raciocínio lógico, na visualização e na criatividade.  

Assim, a partir dessa realidade, algumas atividades foram aplicadas utilizando a 

Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, aliada aos procedimentos didáticos utilizados 

por Fayga Ostrower, à teoria de percepção visual de Arnheim, à sintaxe visual de 

Dondis. Os procedimentos pedagógicos adotados tiveram o apoio dos elementos visuais 

de algumas obras de diferentes períodos da história da arte, fotografias de peças 

publicidade e propaganda, além de material produzido pelos próprios alunos para 

realização de leituras críticas.  
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O projeto visa, com o auxílio da Arte e do Desenho Geométrico, desenvolver um 

olhar mais acurado e uma leitura crítica da imensa oferta de informações visuais que o 

aluno recebe diariamente, promovendo assim, seu processo de alfabetização visual.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Para a estruturação do conjunto de atividades pedagógicas orientadas para o 

favorecimento do processo de alfabetização visual, utilizou-se como viés preceitos que 

coadunassem com os conteúdos das disciplinas de Desenho e Arte. Buscou-se através 

da pesquisa bibliográfica, meios que, sobretudo se apoiassem na análise formal, na 

dissecação dos elementos visuais básicos, na investigação das técnicas compositivas 

adotadas por artistas visuais e na verificação da estrutura de diferentes trabalhos 

artísticos.  

Alguns teóricos nortearam este trabalho: Rudolf Arnheim serviu como referencial 

no estudo da percepção visual e teoria da Gestalt; Fayga Ostrower no que tange às 

questões de arte, criação artística e princípios da linguagem visual; Donis A. Dondis, no 

que diz respeito à Alfabetização Visual, aos elementos básicos e à sintaxe da 

Comunicação Visual e a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa serviu como 

inspiração para a organização das atividades práticas. 

 Elementos Formais 

Qualquer coisa projetada e feita em qualquer formato que seja representada é 

composta por elementos visuais. Os elementos visuais são a essência de tudo que 

vemos. (DONDIS, 1997, p.51) 

Os elementos formais são as partes constitutivas que estão presentes em todas as 

obras. Nem sempre de forma explícita, mas são a base de tudo e estruturam a mensagem 

que o artista quer transmitir para o seu público. Quando combinados promovem a 

experiência estética que nos afeta podendo provocar em nós uma imensa satisfação ao 

observar o belo ou até mesmo uma grande repulsa. Os sentimentos despertados por uma 

obra vão depender muito da intenção do artista, do que este quer provocar no receptor 

de sua mensagem visual. O receptor vai ser impactado pela mensagem, e de acordo com 

a bagagem intelectual e sensória de cada um vai decodificar de forma diferente ou 

análoga a informação visual. 

Para entender como os artistas compõem suas criações, é preciso examinar os 

elementos básicos que são os componentes individuais do processo visual em sua forma 

mais simples. E são eles: o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a 

dimensão, a escala ou proporção e o movimento.  
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O Ponto 

Sobre o ponto, Dondis (1997, p.53) afirma: 

É a unidade mais simples e irredutível. Uma marca feita numa tela ou numa 

prancha ao até mesmo no ar torna-se referência ou indicador de espaço. Tem grande 

poder de atração visual sobre o olho humano.  

Dois pontos são utilizados como referências para medir um espaço no meio 

ambiente ou num projeto gráfico, associados a instrumentos de medição; um conjunto 

de pontos se liga sendo capazes de dirigir o olhar; em grande número justapostos criam 

a ilusão de cor ou de tom. (FIGURA 1) 

 

 

   

Fonte: Dondis, 1997 

 

 

A Linha 

 A linha pode ser definida como um conjunto de pontos, o registro do movimento 

de um ponto ou vários pontos seguindo uma determinada trajetória.  

Segundo Dondis (1997, p. 56): 

Nas artes visuais, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia. 
Nunca é estática; é o elemento visual inquieto e inquiridor do esboço. Onde 
quer que seja utilizada, é o instrumento fundamental da pré-visualização, o 
meio de apresentar, em forma palpável, aquilo que ainda não existe, a não ser 
na imaginação. [...] apesar de sua flexibilidade e liberdade, a linha não é 
vaga: é decisiva, tem propósito e direção, vai a qualquer lugar, faz algo de 
definitivo. [...] pode ser rigorosa e técnica, servindo como elemento 
fundamental em projetos diagramáticos de construção mecânica e de 
arquitetura, além de aparecer em muitas outras representações visuais em 
grande escala ou de alta precisão métrica. 

Fonte: A autora, 2016. 

Figura 1 – O Ponto 
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 Na arte é o elemento essencial do desenho, captura a informação visual e a reduz 

apenas ao essencial. Serve como instrumento em sistemas de notação, como a escrita, 

mapas, símbolos técnicos entre outros. 

 A linha pode assumir uma grande variedade de estados de espírito: pode ser 

imprecisa, indisciplinada, espontânea, delicada, ondulada, nítida, grosseira, hesitante, 

indecisa, manuscrita, um rabisco, fria, mecânica, podendo assumir qualquer forma que 

artista necessitar para emprestar personalidade a sua obra. (FIGURA 2) 

 

 

 

A Forma 

Segundo Dondis (1997, p.57), a linha descreve e articula a complexidade de uma 

forma. As formas básicas (o quadrado, o círculo e o triângulo) têm características 

específicas e a partir de combinações e variações infinitas entre suas formas derivam 

todas as formas físicas da natureza e da imaginação humana. (FIGURA 3) 

Figura 2 –  A Linha 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-Yyz_nobPE0E/TlfUEB5CP_I/AAAAAAAACTI/0ZgNjJfawA0/ 
s1600/Linhas.jpg. Visualizado em 30 ago. 2017. 
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Para se desenhar uma forma por mais complexa que pareça ser, quando analisada 

sua estrutura pode-se perceber que é formada a partir de justaposições, interseções, 

subtrações, aglutinações e diferentes combinações das formas básicas. (FIGURA 4) 

 

 

 

O traçado das formas é que vai determinar o conteúdo imagético de uma 

composição, seja ela abstrata ou figurativa. O desenho figurativo tem a finalidade de 

representar o real, o natural, as formas criadas pela natureza ou pelo homem. Mesmo as 

formas mais orgânicas e/ou complexas podem ser reproduzidas nos desenhos a partir 

linhas de construção e de esquemas gráficos que auxiliam a elaboração da forma final 

(esboço). No esboço, fase preliminar de um desenho, o ponto de partida é o 

delineamento das formas geométricas básicas. (FIGURA 5) 

 

Figura 3 – Formas básicas 

Fonte: Dondis, 1997. 

Figura 4 – Formas básicas combinadas 

Fonte: Dondis, 1997. 
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Direção 

A referência horizontal-vertical constitui a referência primária do homem, 
segundo Dondis (1997, p.60): 

Seu significado mais básico tem a ver não apenas com a relação entre o 
organismo humano e o meio ambiente, mas também com a estabilidade em 
todas as questões visuais. A necessidade de equilíbrio não é uma necessidade 
exclusiva do homem; dele necessitam todas as coisas construídas e 
desenhadas.  

Todas as formas básicas expressam três direções visuais básicas e significativas: a 

horizontal, a vertical e a diagonal. Cada uma delas oferece diferentes significados às 

composições: a horizontal e a vertical oferecem equilíbrio, estabilidade, bem-estar e 

maneabilidade. A direção diagonal tem referência direta a ideia de instabilidade é mais 

provocadora e perturbadora. Têm significados associados à abrangência, a repetição e a 

calidez. Todas as forças direcionais são de grande importância para a intenção 

compositiva voltada para um efeito e um significado definidos. (FIGURA 6) 

 

 

Figura 5 – Esboço a partir de formas geométricas 

Fonte: http://maxmottaillustration.blogspot.com.br/2014/08/a-geometria-espacial-aplicada-no.html . 
Visualizado em 30 ago. 2017. 

Figura 6 - Direção 

Fonte: Dondis, 1997. 
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O Tom 

Na natureza, a trajetória que vai da obscuridade à luz é entremeada por múltiplas 

gradações sutis, que são extremamente limitadas nos meios humanos de reprodução da 

natureza, tanto na arte quanto no cinema. Observando a tonalidade na natureza existem 

centenas de gradações tonais, mas nas artes gráficas estão limitadas a treze gradações 

entre o branco e o negro. 

O mundo que vivemos é dimensional, e o tom e a perspectiva são os melhores 

instrumentos que o desenhista tem disponível para indicar e expressar a 

dimensionalidade. No entanto, a perspectiva utilizada desde o Renascimento para 

simular a distância e profundidade, recorre a artifícios como o ponto de fuga, a linha do 

horizonte, nível do olho do observador, entre outros e cria uma ilusão mais convincente 

da realidade se tiver o uso do tom a ela associada. De acordo com Dondis (1997, p.63): 

O acréscimo de um fundo tonal reforça a aparência de realidade através da 
sensação da luz refletida e sombras projetadas. Esse efeito ainda é mais 
extraordinário nas formas simples e básicas como o círculo, que sem 
informação tonal, não pareceria ter dimensão. (FIGURA 7) 

 

 

 

Continua Dondis (1997, p.63) afirmando sobre o tom: 

A claridade e a obscuridade são tão importantes para a percepção de nosso 
ambiente que aceitamos uma representação monocromática da realidade nas 
artes visuais [...]. A facilidade com que aceitamos a representação visual 
monocromática dá a exata medida da importância vital que o tom tem para 
nós [...] a sensibilidade tonal é básica para a nossa sobrevivência. Só é 
superada pela referência vertical-horizontal enquanto pista visual do 

Figura 7 - Tom 

Fonte: Dondis, 1997. 
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relacionamento que mantemos com o meio ambiente. Graças a ela vemos o 
movimento súbito, a profundidade, a distância e outras referências do 
ambiente. O valor tonal é outra maneira de descrever a luz. Graças a ele, e 
exclusivamente a eles, é que enxergamos. 

 

A Cor 

A cor1 está impregnada de informações e é uma das mais penetrantes experiências 

visuais que todos temos em comum. É uma fonte de valor inestimável para os 

comunicadores visuais. Cada uma das cores têm significados associativos do meio 

ambiente que todos compartilhamos e ainda carrega significados simbólicos: por 

exemplo, o vermelho pode significar perigo, amor, calor e vida, entre outros.  

A cor têm três dimensões que podem ser definidas e medidas: o matiz ou croma, a 

saturação e o brilho. O matiz é a cor em si e existe em número superior a cem. Existem 

três matizes primários ou elementares: o amarelo, o vermelho e o azul. Em sua 

formulação mais simples, a estrutura da cor pode ser ensinada através do círculo 

cromático. Além das primárias já mencionadas, aparecem nesse diagrama as 

secundárias (laranja, verde e violeta). As terciárias são o resultado da mistura de duas 

secundárias e no diagrama cromático, somadas às demais chegam a doze matizes. 

(FIGURA 8) 

 

                                            
1 As informações sobre as cores a seguir, é uma síntese do elemento formal cor e foram retiradas do 
capítulo três do livro Sintaxe da Linguagem Visual de Donis A. Dondis (1997, p. 64-69). 

Figura 8 – Círculo Cromático 

Fonte: http://sitedamulher.com/wp-content/uploads/2017/05/circulo-crom%C3%A1tico.jpg . Visualizado 
em 30 ago. 2017 
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A segunda dimensão da cor é a saturação, que é a pureza relativa de uma cor, do 

matiz ao cinza. Quanto mais intensa ou saturada for uma coloração mais carregado 

estará de expressão e emoção. As cores menos saturadas levam a uma neutralidade 

cromática e até mesmo à ausência de cor, sendo sutis e repousantes. 

A última dimensão é o brilho relativo, do claro ao escuro, das gradações tonais ou 

de valor. É preciso observar e enfatizar que a presença ou ausência de cor não afeta o 

tom que é constante. Cor e tom coexistem na percepção sem se modificarem entre si. 

A cor complementar é a cor oposta no círculo cromático e equivale à cor 

posterior, resultante de um fenômeno visual fisiológico que ocorre quando o olho 

humano após ter-se mantido concentrado e fixado em alguma informação visual, tem 

essa informação substituída por um campo branco e vazio. Vê-se uma imagem negativa 

no espaço vazio. 

Escala ou Proporção 

 A proporção pode ser definida como a justa relação das partes entre si e de cada 

parte com o todo. (OSTROWER, 2003, p.255) A proporção mantém a coerência 

necessária nas representações do mundo real realizadas nos desenhos, pinturas e 

ilustrações. Se o artista não estiver atento às relações e ordenações interiores da forma 

poderá criar uma composição com um diferente estilo expressivo ou mesmo poderá 

parecer o desenho de um leigo. 

 A escala ou proporção é muito usada nos desenhos técnicos e mapas para 

representar medidas relacionadas às reais. No projeto de uma casa ou de um produto 

que será fabricado em série, suas medidas são reduzidas proporcionalmente à realidade 

de modo que seja possível desenhá-los no papel. A medida é parte integrante da escala e 

estão associadas ao tamanho médio das proporções humanas. Apesar da grande 

importância das medidas na escala, a justaposição de elementos num desenho é que vai 

definir o tamanho de um objeto em relação a outro num determinado contexto. 

 Segundo Dondis (1997, p.72):  

Todos os elementos são capazes de se modificar e se definir uns aos outros. 
O processo constitui, em si, o elemento daquilo que chamamos de escala. A 
cor brilhante ou apagada, dependendo da justaposição, assim como dos 
valores relativos passam por enormes modificações visuais, dependendo do 
tom que lhes esteja ao lado ou atrás. E outras palavras, o grande não pode 
existir sem o pequeno. [...] A escala pode ser estabelecida não só através do 
tamanho relativo das pistas visuais, mas também através das relações com o 



28 
 

 

campo ou com o ambiente. Em termos de escala, os resultados visuais são 
fluidos, e não absolutos, pois estão sujeitos a muitas variáveis modificadoras.  

Existem fórmulas de proporção nas quais a escala pode basear-se; a mais famosa é 

a seção áurea grega, uma fórmula matemática de grande elegância visual (FIGURA 9). 

A seção áurea foi usada pelos gregos para conceber a maior parte das coisas que criaram 

e é utilizada até hoje por artistas para organizar proporcionalmente os elementos de uma 

composição. 

 

 

 

Dimensão 

A dimensão existe no mundo real, pode-se vê-la e senti-la. Mas em nenhuma das 

representações bidimensionais da realidade existe uma dimensão real; ela é apenas 

implícita, uma ilusão. São utilizados artifícios para sua representação como a 

perspectiva cavaleira e cônica; a variação tonal; enfatização dramática de luz e sombra; 

Figura 9 – Escala e Proporção  

Fonte: Dondis, 1997. 
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variação no tamanho dos objetos no primeiro plane e no plano de fundo e perspectiva 

atmosférica. (FIGURA 10) 

  

A dimensão real é fundamental no desenho industrial e na engenharia. Para 

produção fabril de um objeto é necessário que nos desenhos do seu projeto as medidas 

sejam representadas em verdadeira grandeza. Para contornar esses problemas de 

representação, no desenho técnico o objeto é detalhado em quantas vistas (frontal, 

superior, inferior, esquerda e direita) forem necessárias para a cotagem de todas as suas 

medidas sem distorções. (FIGURA 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Dimensão (Representação em perspectiva cônica)  

Figura 11 – Dimensão (Representação em perspectiva isométrica e em vistas)  

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-CPCzv--byzg/TWcOn7sWzWI/AAAAAAAAAuQ/k3mFSzcSIq0/s1600/ 
Sem+t%25C3%25ADtulo.gif.  (Visualizado em 30 ago. 2017) 

Fonte: http://www.amopintar.com/wp-content/uploads/perspectiva4.gif (Visualizado em 30 ago. 2017) 
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O Movimento 

Como no caso da dimensão, o movimento também está implícito nos formatos 

visuais bidimensionais. As técnicas, porém podem enganar o olho. A sugestão de movimento 

nas manifestações visuais estáticas só se consegue com pequenas distorções da realidade. 

Ações implícitas se projetam psicológicas e cinestesicamente na informação visual 

estática.  Na animação e no cinema não existe o verdadeiro movimento. Ele só é 

possível graças ao fenômeno fisiológico da persistência da visão no olho humano. A 

película cinematográfica é na verdade uma série de imagens imóveis com ligeiras 

modificações, as quais, quando vistas pelo homem a intervalos de tempo apropriados, 

fundem-se mediante um fator remanescente da visão, de tal forma que o movimento 

parece real. (Dondis, 1997, p.81) 

Ainda segundo Dondis:  

O olho explora continuamente o meio ambiente, em busca dos seus inúmeros 
métodos de absorção das informações visuais. A convenção formalizada da 
leitura segue uma sequência organizada. [...] O olho se move em resposta a 
um processo de medição e equilíbrio através do “eixo sentido” e das 
preferências esquerda-direita e alto- baixo, no ocidente. [...] Fica claro que 
existe ação não somente no que se vê, mas também no processo da visão. 
(FIGURA 12) 

 

 

 

 

Os elementos básicos são a matéria-prima de todas as manifestações visuais, todas 

as imagens que visualizamos são constituídas por eles. Seja um desenho, uma pintura, 

uma gravura, uma imagem digitalizada ou produzida por computadores, realizadas em 

qualquer suporte e em qualquer técnica se utiliza desses elementos para compô-las. 

Figura 12 - Movimento 

Fonte: Dondis, 1997. 
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Os elementos visuais são selecionados e combinados, utilizando-se as mais 

diferentes técnicas de composição visual, com ênfase de alguns e importância 

diferenciada de outros, são manipulados pelos artistas visuais e exibem uma mensagem 

como resposta direta.  

Percepção Visual e Teoria da Gestalt 

A visão é uma capacidade inata do ser humano. Através dela as pessoas podem 

captar milhares de informações visuais ao seu redor.  Mas a percepção vai mais além, é 

a capacidade de distinguir por meio dos sentidos ou da mente as coisas no mundo e em 

nós mesmos. Cientistas, psicólogos e teóricos de artes tem estudado esta temática 

advinda da Psicologia: a Teoria da Gestalt que nos fornece um conjunto de princípios 

científicos que auxilia na interpretação das formas e forças que regem as mensagens 

visuais. Gestalt é uma palavra alemã “intraduzível”, algo como forma ou 

configuração. Como ciência estuda a maneira como nossa mente interpreta os estímulos 

visuais que nos rodeiam. 

Arnheim (1984) afirma que desde suas origens a psicologia da Gestalt ou da 

Forma descobriu que “o todo é maior que a soma das partes”. Ou seja, uma experiência 

não pode ser definida pela enumeração de suas componentes. A apreensão da realidade 

é influenciada por algumas leis da mente humana. Por isso aparece como subtítulo na 

sua mais famosa obra “Arte & Percepção Visual – Uma Psicologia da Visão Criadora”, 

os termos “visão criadora”. Cada pessoa organiza os estímulos que chegam através da 

visão por meio de leis (princípios) comuns: Unidade, Segregação, Unificação, 

Fechamento, Continuidade, Proximidade, Semelhança e Pregnância da Forma. (FIGURA 

13) 
Figura 13 – Princípios da Gestalt 

Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gestalt.svg#filehistory 
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Abaixo, resumidamente 1 - As Sete Leis da Gestalt 

Leis da Gestalt 

UNIDADE: É quando um elemento que se encerra em si mesmo ou também um conjunto de elementos 
percebidos que constituem “um todo”. 

SEGREGAÇÃO: Capacidade perceptiva de evidenciar, destacar, separar uma ou mais unidades na 
composição inteira ou em partes dela. 
UNIFICAÇÃO: Acontece quando existem elementos iguais ou semelhantes distribuídos de forma 
coerente e harmônica. Os princípios básicos da unificação são as leis de proximidade e a lei de 
semelhança. 

FECHAMENTO: Se estabelece para a formação de unidades através da nossa percepção. Nosso cérebro 
interpreta uma forma completa se os elementos estão estruturados de uma forma definida. 

CONTINUIDADE: acontece quando elementos estão próximos e dão a impressão de seguir uma 
determinada direção. Quando existe uma repetição ordenada dos elementos.  

PROXIMIDADE: Se refere a elementos que estão próximos. Elementos próximos uns dos outros tendem 
a se agruparem e são percebidos como um todo ou unidades dentro de um todo. 

SEMELHANÇA: Se refere a elementos semelhantes. Elementos semelhantes tendem a se agrupar 
formando um todo ou unidades dentro de um todo. Essa semelhança pode se dar por meio da cor, forma, 
tamanho, textura, etc. 

PREGNÂNCIA DA FORMA: Essa é a principal lei do Gestalt. Quanto mais evidente for a forma do 
objeto, quanto mais intuitivo e de fácil compreensão é a leitura, maior é o grau de pregnância do objeto. 
Quanto melhor ou mais clara for a organização, maior a pregnância! 

                                        Fonte: https://www.chiefofdesign.com.br/gestalt/ 

De acordo com a Gestalt, a arte se funda no princípio da pregnância da forma. Ou 

seja, na formação de imagens, os fatores de equilíbrio, clareza e harmonia visual 

constituem para o ser humano uma necessidade e, por isso, são considerados 

indispensáveis – seja em uma obra de arte, num produto industrial, numa peça gráfica, 

em um edifício, numa escultura ou em qualquer manifestação visual (FILHO, 2009, p. 

17). 
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Composição: Fundamentos Sintáticos da Alfabetização Visual 

O modo visual não oferece sistemas estruturais definitivos e absolutos. Através da 

sintaxe visual algumas regras são definidas. O artista visual se apropria delas e organiza 

suas composições, mas não há regras absolutas. O que existe é um alto grau de 

compreensão do que vai acontecer em termos de significado, se fizermos determinadas 

ordenações das partes que nos permitam organizar e orquestrar os meios visuais. Das 

investigações no processo da percepção humana derivam muitos dos critérios para o 

entendimento do significado das formas visuais. 

As possíveis variações de uma manifestação visual vão depender da subjetividade 

de cada artista, através da ênfase em determinados elementos em detrimento de outros, e 

da manipulação desses elementos através da opção estratégica das técnicas. O 

significado ainda depende da forma como o receptor com seus conhecimentos prévios 

decodifica a mensagem visual.   

O caráter dinâmico que se percebe nas imagens ao nosso redor e outros elementos 

fundamentais das artes visuais mantém impondo sua presença ubíqua permitindo aos 

receptores das mensagens visuais observarem os vários aspectos da forma, cor, espaço e 

movimento como manifestações coerentes. Arnheim (1984, [p.16] Introdução) afirma 

que “Arte é o produto de organismos e por isso provavelmente nem mais nem menos 

complexa do que esses próprios organismos”.  

Dondis (1997, p.32) afirma que a maior importância tanto psicológica quanto 

física sobre a percepção humana é a necessidade que as pessoas têm de equilíbrio. 

Numa composição visual algumas referências visuais influenciam o entendimento da 

mensagem visual. Além do equilíbrio, destaca mais alguns princípios que envolvem a 

percepção humana e que os artistas cientes deles, os utilizam na organização de seus 

trabalhos: tensão, nivelamento e aguçamento, atração e agrupamento, preferência pelo 

ângulo esquerdo.  

Ainda segundo Dondis (1997, p.32), o equilíbrio é a base consciente e 

inconsciente para fazer avaliações visuais. Assim, o constructo horizontal-vertical 

constitui a relação básica do homem com o seu meio ambiente. Para equilibrar 

diferentes pesos visuais, a equivalência se dá através da utilização de contrapesos. Na 

interpretação visual, esse processo de estabilização impõe sobre todas as coisas vistas e 

planejadas um “eixo” vertical com um referente horizontal secundário, os quais 
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determinam em conjunto, os fatores estruturais que medem o equilíbrio. Este eixo visual 

também é chamado de eixo sentido. Este eixo não é visto, mas é uma constante 

inconsciente que estabelece os fatores estruturais que medem o equilíbrio. (FIGURA 14) 

 

O equilíbrio é o elemento chave de uma composição e pode ser simétrico ou 

assimétrico. (FIGURA 15) 

 
   

  
Simétrico Assimétrico 

   

 

Figura 15 – Tipos de Equilíbrio 

Fonte: Dondis, 1997. 

Figura 14 – Eixo Sentido 

Fonte: Simétrico - https://farm5.static.flickr.com/4058/4422547726_84bbf282cb.jpg 
Assimétrico: http://4.bp.blogspot.com/-1tW_uNlFc04/Tc6-wBZ_CsI/AAAAAAAAA 
M4/h4ZaQqxhjdg/s1600/EQUILIBRIOassimetrico.jpg 
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Tensão ou ausência de tensão é o primeiro fator compositivo que se usa 

sintaticamente em busca da alfabetização visual. Existem coisas que parecem não ter 

estabilidade, como por exemplo, o círculo. O eixo visual determina seu equilíbrio 

enquanto forma (sensação de estabilidade). (FIGURA 16) 

 

 

 

Nas Formas regulares é mais fácil e simples compreender os fatores estruturais 

ocultos ou sentidos, na análise e no estabelecimento do equilíbrio. 

Nas Formas irregulares é mais difícil e complexo compreender os fatores 

estruturais ocultos ou sentidos, na análise e no estabelecimento do equilíbrio. (FIGURA 

17) 

 

Figura 16 – Relação do Eixo Sentido com as formas 

Fonte: Dondis, 1997. 

Figura 17 – Repouso e Tensão 

Fonte: Dondis, 1997. 
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A tensão ocorre quando uma parte da imagem se sobressai fora do eixo sentido. 

(FIGURA 18) 

 

 

 

Numa composição, alguns artistas, para evitar a previsibilidade, utilizam-se de 

técnicas que provoquem efeitos interessantes por exatamente se contraporem à 

harmonia enfadonha. A estabilidade e a harmonia são polaridades daquilo que é 

visualmente inesperado e daquilo que provoca tensões na composição. Em psicologia 

esses opostos são chamados de nivelamento e aguçamento. (FIGURA 19) 

 

 

Nivelamento: harmonia e estabilidade  

 

 

 

Aguçamento: visualmente inesperado, gerador de tensão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 -  

 

Fonte: Dondis, 1997. 

Figura 18 – Relação do Eixo Sentido com as formas 

Um elemento posicionado no centro 
geométrico do traçado estrutural é totalmente 
harmonioso e não provoca nenhuma surpresa. 
Deslocando o ponto se promove o 
aguçamento com clareza de intenção. 

Nesse estado a situação fica 
obscura (ambígua). A 
intenção compositiva não 
fica clara. 

Fonte: Dondis, 1997. 

Figura 19 – Aguçamento 
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O ideal é que as opções compositivas possam: harmonizar ou contrastar; atrair ou 

repelir; relacionar ou chocar. A decisão fica nas mãos do artista, de qual sentimento 

pretende expressar com sua obra. 

Numa composição visual, os elementos posicionados na zona inferior esquerda de 

qualquer campo visual tem sua visibilidade favorecida. Esse favoritismo pela parte 

esquerda do campo visual é uma influência do hábito ocidental de impressão e pelo fato 

de aprendermos a ler da esquerda para direita. 

O ponto focal de maior visibilidade coincide com o centro geométrico da imagem. 

O caminho visual, o trajeto que o olho do observador percorre é dirigido da esquerda 

para a direita, de cima para baixo. (FIGURA 20) 

 

 

 

Obs:  

 Acima-abaixo e esquerda-direita – essas diferenças de peso tem grande valor nas 

decisões compositivas. 

 Os elementos visuais situados em áreas de tensão têm mais peso do que os 

elementos nivelados. 

 O peso ou predomínio visual das formas possui relação direta com sua 

regularidade relativa. 

 Complexidade, instabilidade e irregularidade – Incrementam a tensão visual, 

atraem o olhar. 

 

A força de atração nas relações visuais constitui um princípio da Gestalt: o 

princípio do agrupamento. Elementos com características semelhantes (forma, 

contorno, textura, cor e tom) tendem a se conectar. É uma tendência de a percepção 

Figura 20 – Pontos Focais 

Fonte: Dondis, 1997. 
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humana construir conjuntos inteiros de unidades, formar grupos por similaridade. 

(FIGURA 21) 

 

Os opostos se repelem e os semelhantes se atraem. (FIGURA 22) 

 

 

 

 

Relações entre figura e fundo definem a percepção visual. Uma figura (forma) 

sempre é vista em função ao que a rodeia (fundo). “[...] Sem separação, sem contraste, a 

forma desaparece.” (LUPTON E PHILLIPS, 2008, p.85) O que domina o olho na 

experiência visual é visto como elemento positivo e como elemento negativo seria tudo 

que se apresenta de uma forma mais passiva. 

A harmonia entre figura e fundo nas artes visuais é almejada pelo artista e sempre 

se beneficiam dessa relação para organizar o espaço da composição. Porém, a tensão 

entre figura e fundo adiciona energia visual à imagem. (FIGURA 35) 

 

Figura 21 – Forças de Atração 

Figura 22 – Forças de Atração 

Fonte: Dondis, 1997. 

Fonte: Dondis, 1997. 
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DONDIS (1997, p.48) ainda afirma que devido a fenômenos psicofísicos da visão 

humana, é maior o que aparece mais próximo dentro do campo visual. A distância relativa é 

ainda mais claramente determinada pela sobreposição. Elementos claros sobre um fundo escuro 

parecem maiores e elementos escuros sobre fundos claros parecem diminuir de tamanho. 

(FIGURA 24) 

 

 

 

Figura 24 – Figura e Fundo 

Fonte: Dondis, 1997. 

Fonte: Dondis, 1997.

Figura 23 – Positivo e Negativo 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 O presente trabalho registra os conhecimentos construídos e partilhados por esta 

docente e os discentes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Jornalista Tim 

Lopes nos anos de 2016 e 2017.  

No início do programa ainda não estava claro para a residente qual a temática que 

iria pesquisar. Mas, sempre a afligiu a leitura superficial que um grande número de 

alunos fazia das imagens discutidas em sala de aula, mesmo os alunos do Ensino Médio. 

Cabe salientar que a docente atua em comunidades de baixa renda, onde há pouco ou 

nenhum acesso à educação e principalmente à Arte. O principal contato que os alunos 

têm com a Arte se restringe à televisão aberta e aos conteúdos trazidos pelos próprios 

professores da disciplina Arte. Visitas a museus, galerias de arte e cultura, 

disponibilidade de internet e TV a cabo não fazem parte da realidade da grande maioria.  

Sensível a essa realidade, o tema escolhido para ser desenvolvido no PRD foi a 

investigação de procedimentos que pudesse auxiliar os alunos quanto à análise da 

composição de imagens, o estudo dos elementos que constituem a linguagem visual e 

assim aprimorarem a leitura e interpretação do conteúdo imagético. 

Para produção deste projeto, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

que reuniu diversas fontes tais como livros, artigos de periódicos acadêmicos e 

legislação, nos quais se buscou fundamentação teórica no que concerne à percepção 

visual, elementos formais do desenho geométrico e das artes visuais, elementos da 

comunicação, sintaxe visual, composições imagéticas, alfabetização e letramento visual 

e verbal.  

Conjuntamente com a pesquisa bibliográfica foi realizada uma pesquisa de caráter 

descritivo baseada num conjunto de ações pedagógicas oferecido aos alunos, 

inicialmente de sondagem e sequenciado por atividades práticas dirigidas, relacionadas 

ao tema proposto.  

A sequência de atividades programadas foi dividida em 46 tempos de 50 minutos 

de aula, com dois tempos por semana – iniciadas em setembro de 2016, conforme os 

planos de aula. (Apêndice A) 

A aplicação das atividades práticas relacionadas a esse projeto se deram de forma 

atípica devido a uma série de eventos que marcaram o ano de 2016: Olimpíadas, 
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instabilidade no governo nas esferas municipal, estadual e federal deflagradas por 

escândalos de corrupção e principalmente o extenso período de greve que se desenrolou 

nas escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro (de março a julho). As propostas 

didáticas relacionadas ao projeto tiveram que ser aplicadas de forma coordenada com o 

plano de curso do 2º ano do Ensino Médio. Algumas das aulas descritas ocorreram no 

ano de 2016 e adentraram 2017 no período de reposição das aulas não ministradas no 

período de greve.  

A descontinuidade de aplicação do conjunto de atividades programadas 

comprometeu um pouco o trabalho. Além da precariedade habitual de materiais para as 

aulas de arte, já mencionada, o agendamento das aulas não pôde ser feito conforme as 

necessidades do projeto, já que as aulas de praticamente todas as disciplinas tiveram que 

ser repostas dentro de um curto período de tempo, após as férias de final de ano - em 

fevereiro de 2017 - e a grande maioria dos alunos assistiu às aulas sem os materiais 

necessários para realização a contento das tarefas. 

No entanto, se esse panorama desfavoreceu a aplicação das atividades 

pedagógicas, propiciou um tempo maior para a pesquisa bibliográfica. Buscou-se 

referencial teórico não somente para os assuntos referentes às disciplinas de Arte e 

Desenho Geométrico, mas também na pedagogia e na educação, fundamentais para o 

trabalho. Também as palestras e minicursos oferecidos pelo PRD, a leitura dos teóricos 

e as experiências trocadas com os demais professores promoveram mudanças 

significativas no exercício do trabalho docente da residente. 

As práticas pedagógicas foram realizadas com os alunos em meio a esse período 

turbulento e interrompidas pela série de eventos mencionados - agravado mais ainda 

pela violência na comunidade onde a escola está situada, com suspensão de aulas, 

inclusive. 

Outro fato a ser considerado, é que nessa ocasião a docente participou do processo 

seletivo de candidatos ao Programa de Mestrado Profissional em Práticas da Educação 

Básica no Colégio Pedro II e foi selecionada. As leituras sugeridas para o certame foram 

de grande ajuda para este projeto. Somadas às leituras propostas pelos professores nas 

aulas já iniciadas do mestrado em 2017, trouxeram mais informações relevantes no que 

tange à atuação do professor e às práticas educativas. 
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Furlani (1988) em seu livro “Autoridade do Professor: meta, mito ou nada disso?” 

deixa como sugestão para uma prática docente democrática, a importância de conhecer 

o aluno, ouvi-lo, colocar-se no seu lugar, conhecer seu perfil, suas necessidades e 

condições de vida. Tendo em vista as metodologias que propõe momentos de 

descoberta, tanto para o aluno quanto para o professor, buscou-se uma reavaliação do 

planejamento e dos recursos utilizados, propondo atividades que utilizassem os recursos 

que os alunos e a escola tinham disponível naquele momento.  

Este trabalho resulta do conjunto de informações recolhidas na pesquisa de campo 

realizada com grupo dos alunos, que no ano de 2016, cursaram o 2º ano do ensino 

médio da escola Jornalista Tim Lopes e o aporte teórico adquirido na pesquisa 

bibliográfica realizada por esta docente no que tange educação, alfabetização visual, 

letramento, análise formal e desenho geométrico.  

Dessa forma, observado o percurso que envolveu todo o trabalho, destaca-se aqui 

como um importante ganho as reflexões da residente no que diz respeito ao modo como 

são cotidianamente encaminhados os assuntos abordados nas aulas. As possíveis 

reavaliações que são feitas no decorrer do exercício da profissão de docência são fruto 

de reconfigurações que se apresentam em função do movimento contínuo de aquisição 

de novos conhecimentos e experiências.  

As atividades se concentraram principalmente em exercícios de composição e 

sintaxe dentro da linguagem visual. 

O objetivo geral foi o de realizar uma série de atividades que pudesse favorecer o 

processo de construção do olhar e pensamento crítico do aluno, a partir da análise de 

imagens e objetos artísticos.  

Foram realizadas sete atividades. A primeira proposta foi a apreciação de uma 

pintura e teve a finalidade de observar como estava o nível de percepção dos alunos 

sobre análise e interpretação de imagens, o objeto da pesquisa, visando conhecer o 

grupo de alunos e adequar o trabalho às situações de aprendizagem. 

A segunda atividade foi uma aula externa no Museu de Arte do Rio de Janeiro 

(MAR) e teve a intenção de sensibilizar os estudantes para a pesquisa e proporcionar um 

contato real com os objetos que passariam a analisar.  
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Na terceira atividade, os alunos que foram ao MAR dividiram suas impressões 

relativas a visita com os demais colegas e se realizou uma aula expositiva e dialogada 

sobre os elementos básicos da comunicação visual e fundamentos básicos do 

alfabetismo visual.  

Na quarta atividade, o grupo realizou releituras de obras de artes conhecidas com 

a intenção de investigar e experimentar os elementos básicos da comunicação visual, 

técnicas e materiais. 

Na quinta, na sexta e na sétima atividades os alunos conheceram e vivenciaram 

técnicas de comunicação visual e estratégias de comunicação. Foram introduzidos a 

temática numa aula expositiva e dialogada, fizeram composições com cápsulas de café e 

um ensaio fotográfico com seus próprios celulares ilustrando as técnicas de 

comunicação visual.  

 

Procedimentos Didáticos:  

Atividade 1: Apreciação da pintura “Almoço na Relva” 

 A aula começou com uma pergunta: “Quantos de nós veem”? O intuito foi 

provocar os alunos no que tange à percepção das mensagens contidas nas imagens. Toda 

imagem carrega uma grande quantidade de informações e é passível de leitura.  

De acordo com Dondis: 

Expandir nossa capacidade de ver significa expandir a nossa capacidade de 
entender uma mensagem visual, e, o que é ainda importante, de criar uma 
mensagem visual. A visão envolve algo mais que o mero processo de ver ou 
de que algo nos seja mostrado. É parte integrante do processo de 
comunicação, que abrange todas as considerações relativas às belas-artes, às 
artes aplicadas, à expressão subjetiva e à resposta a um objeto funcional. 
(DONDIS, 1997, p.13) 

Dondis (1997, p.16) ainda afirma que criar e compreender mensagens visuais é 

natural até certo ponto, mas a eficácia em ambos os níveis só pode ser alcançada através 

do estudo. Os elementos formais, a anatomia das mensagens contidas nas imagens, as 

técnicas de composição e os métodos que envolvem a linguagem visual tem sido 

estudado por muitos fotógrafos, artistas gráficos e demais profissionais envolvidos com 

as Artes Visuais. Investigar como são estruturadas as composições visuais ajudam a 

desenvolver um olhar mais crítico contrapondo com a percepção generalizada das 

imagens enquanto meio de entretenimento desprovido de significados ideológicos. 
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Os estudantes responderam à questão inicial, de forma lógica: todos veem, menos 

os cegos. Avançando na discussão e através da demonstração de exemplos, os alunos 

puderam observar que o ato de “ver” é muito mais complexo e que precisamos aprender 

a ver. O caminho para definir o alfabetismo visual como algo além do simples enxergar, 

segundo Dondis (1997, p.227): 

[...] implica compreensão, e meios de ver e compartilhar o significado a um 
certo nível de universalidade. A realização disso exige que se ultrapassem os 
poderes visuais inatos do organismo humano, além das capacidades intuitivas 
em nós programadas para a tomada de decisões visuais numa base mais ou 
menos comum, e das preferências pessoais e dos gostos individuais.  

Tendo como apoio a composição pictórica de Manet, na aula além de serem 

introduzidas informações referentes à Alfabetização Visual, foi proposta a atividade de 

análise da pintura referida. 

 

 

 

  

“Almoço na Relva” (FIGURA 25) - Pintura de gênero Impressionista em óleo 

sobre tela da autoria de Édouard Manet, pintado entre 1862 e 1863, com dimensões de 

2,08m x 2,64m. Acervo do Museu de Orsay, Paris, França. 

A imagem da obra foi projetada no Datashow, juntamente com releituras mais 

atuais da tela, e no debate sobre a temática da pintura foram estabelecidas conexões 

Figura 25 – Pintura “Almoço na Relva” de Édouard Manet 

Fonte: Manet, Édouard. Almoço na Relva, 1863. RMN (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 
(https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/-/twELHYoc3ID_VA?hl=pt-BR) 
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entre a representação da mulher no quadro de Manet e a imagem da mulher da 

atualidade, retratada nos diferentes suportes, mídias e propagandas.  

Foi discutido sobre a superexposição que a mulher ainda sofre hoje em dia, 

julgamentos pejorativos que recebe ao expor seu corpo, que muitas vezes chegam até 

mesmo à violência. Também foi promovida uma discussão sobre as impressões 

causadas pela obra de Manet no contexto histórico em que foi criada, estabelecendo 

comparações com as percepções causadas no público de hoje. 

Complementando essa primeira abordagem foi proposta aos alunos uma atividade 

de avaliação individual - “Lendo uma Imagem” - a ser realizada em casa a partir das 

imagens apresentadas e da discussão feita em sala de aula. Foi sugerido ainda que 

pesquisassem um pouco mais sobre a obra, que observassem os seus aspectos 

semânticos e sintáticos, respondessem algumas perguntas levantadas na aula e 

elaborassem um texto com suas impressões pessoais sobre a pintura citada. Essa 

atividade buscou identificar do grau de familiarização que o grupo de alunos tinha com 

a análise de imagens e obras de artes visuais.  

Os alunos trouxeram na aula seguinte seus trabalhos e apesar das falas realizadas 

no debate em sala terem sido interessantes, os trabalhos escritos não tiveram resultados 

relevantes. As análises em sua maioria foram muito superficiais confirmando a 

necessidade de realização de novos exercícios para começarem a desenvolverem essa 

competência. (Duração da atividade: 4 tempos de 50 minutos) 
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Atividade 2 - Aula Externa: Visita à exposição “A cor do Brasil” no Museu de Arte 
do Rio e Arte Urbana da Orla Conde (Boulevard Olímpico) 

 A saída pedagógica ocorreu em (6) seis períodos de 50 minutos, no dia 15 de 

setembro de 2016. Estiveram presentes 42 alunos - limite de assentos do ônibus cedido 

pelo museu para o transporte dos alunos -, a residente Andrea Alves, a professora de 

Português da unidade escolar da residente, Fernanda Samel López e mais 2 (dois) guias 

do museu. As atividades propostas para esse encontro foram realizadas no Museu de 

Arte do Rio de Janeiro (MAR), à Praça Mauá, nº 5 – Centro, Rio de Janeiro.  

Integrada ao Projeto “Partiu Mar” consistiu na visita à exposição “A cor do 

Brasil”, onde o grupo foi dividido em subgrupos para facilitar o acesso às obras da 

exposição. Os alunos tiraram fotos das obras permitidas e tiveram explicações feitas 

pelas professoras e os guias sobre as obras expostas. No próprio museu e no ônibus, o 

grupo se reintegrou e foram debatidas as primeiras impressões da visita. O objetivo da 

foi levar os alunos a conhecer o espaço do museu e as obras de arte produzidas por 

artistas, pois nenhum dos alunos tinha visitado o Museu de Arte do Rio e a grande 

maioria nunca tinha ido sequer a um espaço como esse. O contato que tinham com 

algumas das pinturas eram através de ilustrações de livros didáticos. As imagens que 

comumente tinham acesso eram as provenientes de impressos diversos e da televisão.  

Como a proposta da experiência didática era a leitura de imagens, a residente 

achou importante oportunizar aos alunos a experiência da observação “ao vivo” de 

obras de arte. Viram de perto as obras, foram impactados pelas cores, pelo formato, 

pelas diferentes técnicas de pintura e execução de obras, pelos diferentes suportes, pelo 

ambiente do museu.  

A atividade realizada no museu foi muito gratificante, pois para muitos dos alunos 

foi a primeira oportunidade que tiveram de ir a uma mostra de artes. A clientela dos 

alunos da escola é de alunos de baixa renda provenientes da comunidade do Complexo 

do Alemão e não são incentivados pelos seus pais a frequentar esses espaços pelas 

próprias diferenças sociais e muito provavelmente por falta de informação. 

A aula externa no museu foi em setembro de 2016 e promoveu ainda a 

oportunidade dos alunos visitarem a exposição “A Cor do Brasil”, que foi montada para 

que o público do mundo inteiro que veio às Olimpíadas do Rio de Janeiro pudessem 

apreciar produções emblemáticas de artistas brasileiros e/ou com a temática brasileira 
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em diferentes momentos da nossa história. Uma resposta muito estimulante a essa 

atividade no museu foram declarações posteriores de alguns alunos que após a visitação, 

começaram a frequentar os museus do Rio. 

Nessa visita ainda foi possível conjugar a ida do grupo ao Boulevard Olímpico 

para contemplar algumas obras de arte urbana: o grafite produzido pelo Kobra (Mural 

“Etnias”), a instalação do fotógrafo francês JR Paris (Projeto Inside Out), o grafite da 

Panmela Castro entre outros incríveis trabalhos de grafite, ressaltando a importância 

destas manifestações de arte. Apesar de a Orla Conde ser um local público, apenas 2 

(dois) alunos do grupo haviam tido acesso ao espaço nas comemorações das Olimpíadas 

de 2016. (FIGURAS 26 E 27) 

Para a atividade, foram utilizados lápis e papel para anotações, máquinas 

fotográficas e celulares para o registro das imagens. A seleção de grupos de 7 (sete) 

alunos por turma que foram ao museu foi realizada pela professora e por eles próprios. 

Os estudantes que participaram da aula externa ficaram responsáveis por transmitir para 

os demais colegas o resultado de sua experiência e posteriormente as turmas foram 

organizadas em grupos responsáveis cada qual pelo desenvolvimento de uma atividade 

prática: a releitura de uma obra de arte utilizando materiais recicláveis. (Plano de curso - 

APÊNDICE A) 
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Figura 26 – Aula Externa Museu de Arte do Rio (MAR) 

Fonte: A autora, 2016. Fotos retiradas da Exposição a Cor do Brasil. 
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Figura 27 – Aula Orla Conde (Boulevard Olímpico) 

Fonte: A autora, 2016. 
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Atividade 3: Elementos básicos da Comunicação Visual e fundamentos básicos do 
Alfabetismo Visual 

Nos dois encontros seguintes à saída pedagógica, em sala de aula, foram 

realizados debates e, o que foi vivenciado, compartilhado com os demais colegas que 

não puderam ir ao museu. Os alunos mostraram para os colegas as fotos que tiraram no 

museu, contaram suas impressões sobre as experiências vividas na aula externa. O 

retorno e os comentários entusiasmados feitos pelo grupo reiteram a importância de 

promover uma abordagem diferenciada aos diferentes assuntos nas disciplinas. As aulas 

externas em museus, galerias, em diferentes espaços artísticos, históricos e de memória 

criam a oportunidade para os alunos observarem de perto as obras de artes visuais e 

aprenderem muito mais sobre as técnicas e materiais utilizados na composição das 

obras, criando ainda a possibilidade de se ver as obras nas dimensões reais. 

Araújo (2016, p.2) comenta no seu artigo que a educação formal tem como lócus 

básico a escola, que continua sendo o espaço sistematizado do saber na formação dos 

indivíduos, mas que todo o ser humano tem capacidade de aprender em outros lugares 

de forma até mais eficiente e prazerosa. As aulas externas em museu proporcionam isso. 

Aguçam a curiosidade do aluno, deixando-os muito mais predispostos para aprender. 

Apesar de muitas dificuldades encontradas para a realização desse tipo de aula 

(dificuldade de transporte, necessidade de autorizações, disponibilidade dos professores 

saírem da escola, controle do grupo fora do ambiente escolar), a ida ao museu foi muito 

importante para a pesquisa. 

Ainda nesses encontros foram introduzidas informações referentes aos elementos 

básicos da Comunicação Visual, técnicas de composição e fundamentos do Alfabetismo 

Visual.  

Segundo Dondis (1997, p.51), uma lista básica de elementos visuais constitui a 

substância vital de qualquer coisa que é projetada e feita, esboçada e pintada, 

desenhada, rabiscada, construída, esculpida ou gesticulada. Esta lista tem um número 

reduzido de elementos: o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a 

dimensão, a escala e o movimento.  

Sobre os elementos básicos, Dondis (1997, p.23) especifica:  

O ponto, a unidade visual mínima, o indicador e marcador de espaço; a 
linha, o articulador fluido e incansável da forma, seja na soltura vacilante do 
esboço seja na rigidez do projeto técnico; a forma, as formas básicas, o 
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círculo, o quadrado, o triângulo e todas as suas infinitas variações, 
combinações, permutações de planos e dimensões; a direção, o impulso de 
movimento que incorpora e reflete o caráter das coisas básicas, circulares, 
diagonais, perpendiculares;  

Dondis (1997, p.23), continua descrevendo: 

[...] o tom, a presença ou a ausência de luz, através da qual enxergamos; a 
cor, a contraparte do tom com o acréscimo do componente cromático, o 
elemento visual mais expressivo e emocional; a textura, óptica ou tátil, o 
caráter de superfície dos materiais visuais; a escala ou proporção, a medida 
e o tamanho relativos; a dimensão e o movimento, ambos implícitos e 
expressos com a mesma frequência.  

Nas Artes Visuais, os artistas compõem uma imagem selecionando os elementos 

visuais, organizando-os, relacionando suas formas através de semelhanças e contrastes, 

seguindo alguns princípios e técnicas, visando através de suas obras expressarem seus 

sentimentos e sua visão do mundo. Segundo Ostrower (2003, p. 213), as ordenações 

compositivas dos artistas visuais implicam em consequências específicas, formais e 

expressivas. De acordo com suas escolhas, quando os elementos da composição são 

arranjados de forma semelhante o artista introduz sequências rítmicas e harmoniosas. Se 

sua opção for pelo contraste, articula tensões espaciais. Quando predominam 

visualmente os aspectos rítmicos, o caráter expressivo da obra tende para o lírico, ou 

também épico, ao passo que as tensões determinam o conteúdo dramático da obra. 

De acordo com as técnicas de composição empregadas e da maneira como estes 

elementos são selecionados e combinados se estruturam todas as obras das Artes 

Visuais. Segundo Dondis (1997, p. 29), o processo de composição é determinante para o 

significado da manifestação visual e têm fortes implicações com relação ao que é 

recebido pelo espectador. O que o artista pretende comunicar ou como quer se expressar 

vai depender de suas escolhas compositivas. Na sintaxe visual, diferente da sintaxe 

linguística, não existem regras definidas e significa disposição ordenada de partes que 

nos permitam organizar e orquestrar os meios visuais. A decisão compositiva fica a 

cargo do artista e a mensagem resultante vai depender do conhecimento e da habilidade 

do artista ao usar estas técnicas. 

O artista é o emissor de mensagens visuais, e no seu processo criativo, deve 

aplicar seu conhecimento técnico para trabalhar com os elementos formais para 

expressar suas ideias. Mas deve considerar também como o seu público vai ver o seu 

trabalho, que é o outro passo distinto da comunicação visual.  
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O sentido da visão é a capacidade que o organismo humano tem de absorver a 

informação visual. Para o artista visual criar um trabalho de qualidade deve ter noções 

de como funcionam os princípios da percepção humana. Dessa forma, ao compor uma 

imagem, o artista deve ter ciência de que no processo da visão, o olho humano avalia o 

grau de diferenciação entre os fenômenos, detectando semelhanças e contrastes, que é 

um processo básico da percepção. Tudo que percebemos é efeito da diferenciação 

promovida pelo contraste. Segundo Ostrower (2003, p. 216): 

Na realidade tudo que percebemos não deixa de ser contrastante, pois tudo é 
feito por diferenciação; até mesmo as semelhanças implicam uma 
diferenciação. Se não fosse assim, nosso campo visual não passaria de uma 
única imagem nebulosa. O que fazemos é correr a vista rapidamente, 
instintivamente, pelas várias diferenciações existentes, comparando-as entre 
si e comparando-as também ao máximo de contraste presente. Este se destaca 
no campo visual, chamando nossa atenção e nos servindo de parâmetro, pois 
é a partir de sua presença que se desencadeia, em cada caso, um novo 
processo de graduações (o que pode ocorrer em frações de segundo). 

Ostrower (2003, p.217) ainda acrescenta: 

Diante de contrastes maiores (acumulados, ou contrastes entre elementos) os 
contrastes menores se unem, fazendo-nos perceber, prioritariamente um fator 
comum entre eles. [...] Percebendo-o, classificaremos (por exemplo), as 
linhas verticais como semelhantes entre si, como variações formais. Na 
percepção, as semelhanças passam a constituir um “fundo” (menos 
diferenciado), ao passo que os contrastes (mais diferenciados) denotam 
“figura”. 

Os fundamentos estudados nessa aula serviram de base para o desenvolvimento 

das atividades seguintes. De cunho mais prático, os alunos tiveram nesse momento a 

oportunidade de exercitarem e vivenciarem o uso das técnicas apresentadas. A criação 

de uma mensagem visual seja ela um desenho, uma pintura ou uma fotografia, apesar de 

parecerem executadas de forma intuitiva, envolve a utilização dos princípios básicos do 

desenho, conhecimento mínimo das técnicas de composição e fundamentos do 

alfabetismo visual, para que seja efetiva a percepção do seu significado.  

O tempo utilizado na prática pedagógica foi de 4 (quatro) períodos de 50 minutos. 
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Atividade 4: Releitura de Obras de Arte 

Este trabalho foi realizado em grupos com uma média de (7) sete integrantes, e foi 

proposta a realização de uma atividade prática de releitura de uma obra de arte 

previamente escolhida pelos alunos. A partir da pintura escolhida, cada grupo realizou 

uma pesquisa (atividade desenvolvida em casa) sobre a obra selecionada: qual o artista 

que a elaborou, quando, quais técnicas foram utilizadas, qual estilo artístico pertencia, 

em que museu, galeria de arte ou acervo se encontrava nos dias de hoje. Com esses 

dados, fizeram sua nova interpretação utilizando materiais reciclados. Essa tarefa teve a 

duração de 20 (vinte) períodos de 50 minutos. 

Nesta atividade, os alunos tiveram a oportunidade de observar nas obras 

selecionadas, as escolhas compositivas feitas pelos artistas e foram desafiados a 

produzirem uma reinterpretação da obra escolhida utilizando a técnica de 

Assemblagem. 

Assemblagem ou Assemblage é um termo francês e significa montagem. Foi 

incorporado às artes, em 1953, pelo pintor e gravador francês Jean Dubuffet. Esta 

técnica consiste na criação de colagens com objetos e materiais diversos. 

Para produção dos trabalhos, os alunos tiveram que em conjunto analisar 

detalhadamente as obras para criarem suas interpretações: examinar as cores, as 

texturas, formas, entre outros elementos formais, técnicas de composição e de sintaxe 

visual utilizados pelos artistas. A maneira como o artista seleciona, organiza e cria suas 

composições resulta em produções imagéticas com formas, estilos e significados 

diferentes. Toda composição, ainda que seja feita pelo mesmo artista é única.  

Várias disciplinas têm abordado a questão do significado das obras de artes 

visuais, como e o que elas comunicam. Para despertar nossa capacidade inata de 

entender através dos olhos, Arnheim, um dos principais estudiosos da Gestalt 2 na Arte, 

sugere que a melhor maneira é manusear lápis, pincéis, bisturis e até câmeras. Para de 

fato compreender as mensagens visuais temos que lançar sobre elas um olhar 

                                            
2 Gestalt. A palavra Gestalt, não possui um equivalente exato em português, sendo geralmente traduzido 
como forma ou configuração. De acordo com a psicologia da Gestalt, o todo é diferente da soma de suas 
partes. Com base nesta crença, psicólogos da Gestalt desenvolveram um conjunto de princípios para explicar a 
organização perceptiva, ou a forma como a mente agrupa pequenos objetos para formar outros maiores. Estes 
princípios são muitas vezes referidos como as "leis da organização perceptiva".(Fonte: 
http://www.linguagemvisual.com.br/gestalt.php. Acesso em: 30 de jul. de 2017) Os teóricos da Gestalt propuseram a 
demonstrar que a aparência de qualquer elemento depende de seu lugar e de sua função num padrão total.  
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minucioso, “ir além da primeira página”, penetrar em uma obra de arte até os limites 

mais impenetráveis. (ARNHEIM, 1984, [p.15] Introdução)  

O principal interesse dos psicólogos da Gestalt tem sido os princípios da 

organização perceptiva, o processo de configuração de um todo a partir das partes. 

(DONDIS, 1997, p. 22) 

Para estudar as partes que constituem uma obra de arte, temos que partir de seus 

elementos formais. Dondis (1997, p.23) ainda afirma que a caixa de ferramentas de 

todas as comunicações visuais são os elementos básicos, a fonte compositiva de todo 

tipo de materiais e mensagens visuais além de objetos e experiências: o ponto, a linha, a 

forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala ou a proporção, a dimensão e o 

movimento. A partir desses elementos é que se manejam e expressam todas as 

variedades de manifestações visuais.  

A palavra Gestalt, substantivo comum alemão, usada para configuração ou forma 

tem sido aplicada desde o início do século passado a um conjunto de princípios 

científicos extraídos principalmente de experimentos de percepção sensorial. 

(ARNHEIM, 1984, [p. 18] Introdução) 

Nessa releitura, os alunos examinaram nas obras quais os elementos formais que 

foram utilizados, como estes se relacionavam entre si e com toda a pintura, quais 

técnicas compositivas, etc. Foi importante os alunos refazerem alguns passos 

necessários para elaboração de uma obra, seja ela linear ou pictórica, para observarem 

como o artista seleciona os elementos e combina os elementos numa obra de arte visual. 

Como as obras escolhidas foram composições figurativas, passaram pela fase de esboço 

para dimensionamento e posicionamento dos elementos que constituíam a obra. 

Nesta etapa foi fundamental a observação dos princípios do Desenho Geométrico. 

Todos os grupos partiram de imagens em tamanho reduzido das obras obtidas na 

internet ou de fotos que tiraram nos seus celulares no museu. Para elaboração dos 

esboços de cada obra tiveram que utilizar técnicas de ampliação para sua reprodução no 

tamanho solicitado pela docente (os trabalhos tinham que ser feitos no tamanho 

aproximado de 100 cm x 80 cm).  

Apesar de terem partido de composições prontas, eram interpretações das obras e 

tiveram que selecionar outras técnicas compositivas para finalizarem seus trabalhos.  
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Na preparação do esboço, necessitaram trabalhar com os elementos básicos da 

comunicação visual. Partiram do ponto como unidade mínima e puderam observar sua 

utilização para medição e determinação de espaços; para dirigir olhares, para criar 

ilusões de tom e de cores ao serem colocados justapostos. Quanto mais próximos entre 

si, os pontos aumentam a sensação de direção e se transformam num outro elemento 

visual, a linha, que dependendo de suas características e trajetória emprestam diferentes 

significados ao desenho, ao contorno, criando formas, texturas etc. Com as linhas 

conseguimos delimitar áreas, criando as formas e definir os diferentes elementos da 

composição.  

Na realização do desenho inicial foi observada muita dificuldade dos alunos no 

desenho das formas ampliadas conservando suas proporções, na organização dos 

elementos no “espaço” da folha em branco, na definição da escala na organização dos 

elementos justapostos na composição, no equilíbrio entre os elementos, no equilíbrio do 

peso visual, na combinação de cores etc. 

O trabalho em grupo facilitou a superação das dificuldades, de modo que em 

conjunto e auxiliados pela docente conseguiram elaborar trabalhos muito interessantes. 

A técnica de geometrização das formas, partindo do traçado simplificado de cada um 

dos elementos, das linhas gerais que determinam a forma e as proporções das figuras 

para posteriormente desenhar os detalhes, foi demostrada pela professora aos grupos. 

É interessante salientar que os alunos que não tem iniciação em desenho 

dificilmente começam um esboço utilizando essa técnica. Na grande maioria se 

preocupam desde o início com os detalhes do “contorno” da imagem que pretendem 

copiar, perdendo a noção do conjunto, das relações entre figura e fundo, das proporções 

existentes entre cada detalhe da figura em si. Desconhecendo as técnicas básicas de 

desenho normalmente se frustram, pois muitas vezes não são muito pacientes. Sem 

terem controle de todos os elementos que compõem a ilustração, acabam desenhando de 

forma destorcida e ficam desmotivados a continuar o desenho. 

Essa dificuldade observada nos alunos é devido a pouca importância dada a 

Alfabetização Visual. As crianças não evoluem na representação gráfica porque param 

de ser estimuladas a desenhar quando começam a alfabetização verbal (escrita e falada). 

A atividade de desenhar muitas vezes não é levada a sério pelos professores e pais, pois, 

considerada como brincadeira, deixa de ser incentivada. Só continuam a desenhar 
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aqueles que se destacam naturalmente e interessam muito pela prática. É comum ver 

adultos desenharem como crianças, pois quando solicitados, acabam voltando a 

desenhar as mesmas garatujas que faziam na infância quando tiveram o 

desenvolvimento dessa competência interrompido pelo letramento verbal. 

O ensejo de utilizar materiais inusitados (reciclados) instigou ainda mais os 

estudos dos princípios formais para realização da composição. Após a conclusão dos 

trabalhos, houve uma aula na qual se realizou a análise sintática dos elementos 

utilizados na constituição das obras e suas releituras. Em conjunto cada grupo de alunos 

relatou aos demais as experiências que tiveram na elaboração do trabalho. Cabe ainda 

salientar que ficaram satisfeitos e orgulhosos com os trabalhos que realizaram. Alguns 

até surpresos com a qualidade do trabalho que fizeram. (FIGURA 28) 

A finalização desta proposta didática foi uma exposição dos trabalhos realizados 

pelos alunos no TIM MIX, um evento anual da escola, onde toda comunidade escolar se 

mobiliza para apresentações de trabalhos artísticos e esportivos. (Plano de aula - 

APÊNDICE A) 
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Figura 28 – Trabalhos elaborados pelos alunos na atividade 3 

Fonte: A autora, 2016. 
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Atividade 5: Técnicas de Composição e Sintaxe Visual – Dinâmicas do Contraste  

Aula expositiva e dialogada, cujo propósito foi introduzir informações referentes 

às técnicas de composição utilizadas pelos artistas, designers, desenhistas, ilustradores e 

até fotógrafos para organizar os elementos que constituem uma obra de arte visual.  

Segundo Dondis (1997, p. 132): 

A composição é o meio interpretativo de controlar a reinterpretação de uma 
mensagem visual por parte de quem a recebe. O significado se encontra tanto 
no olho do observador quanto no talento do criador. O resultado final de toda 
experiência visual, na natureza e, basicamente, no design, está na interação de 
polaridades duplas: primeiro, as forças de conteúdo (mensagem e significado) 
e da forma (meio e ordenação); em segundo lugar, o efeito recíproco do 
articulador (designer, artista ou artesão) e do receptor (público). 

Para o artista visual transmitir sua ideia é importante que conheça técnicas que o 

auxiliem a selecionar quais elementos e meios utilizar para combinar o conteúdo de sua 

mensagem de modo que seja única e facilmente entendida pelo seu público. A técnica 

utilizada para organizar os elementos formais altera o conteúdo da mensagem visual. 

Dondis (1997, p. 132) afirma que a forma é afetada pelo conteúdo; e o conteúdo é 

afetado pela forma. 

Nessa aula foram apresentados além dos elementos formais (ponto, linha, forma, 

direção, tom, cor, textura, escala, dimensão e movimento) que estruturam as imagens, 

algumas das técnicas visuais utilizadas para dar expressão e promover a comunicação 

visual de diferentes conteúdos. A composição é de importância fundamental em termos 

informacionais. Conhecer suas técnicas aumenta a eficácia da informação emitida para o 

receptor e o repertório visual do articulador.  

A força maior da linguagem visual está em seu caráter imediato, depende 

diretamente das técnicas compositivas escolhidas pelo designer. A mensagem deve ser 

clara e sem a necessidade de decodificação. O conhecimento de estratégias 

compositivas para manipulação dos elementos visuais soluciona problemas de “beleza” 

e funcionalidade e reforçam o equilíbrio mútuo entre forma e conteúdo. 

Uma das técnicas, a do contraste, torna as estratégias compositivas mais visíveis. 

De acordo com a natureza da mensagem que o artista desejar transmitir com o seu 

trabalho, Dondis (1997) sugere a utilização das seguintes técnicas de comunicação 

visual, com abordagens antagônicas de significado:  
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Quadro 2 – Técnicas de Comunicação Visual com abordagens antagônicas 

Harmonia  Contraste Harmonia  Contraste 

1. Equilíbrio Instabilidade 11. Neutralidade  Ênfase 

2. Simetria  Assimetria 12. Transparência  Opacidade 

3. Regularidade  Irregularidade 13. Estabilidade  Variação 

4. Simplicidade  Complexidade 14. Exatidão  Distorção 

5. Unidade  Fragmentação 15. Planura  Profundidade 

6. Economia  Profusão 16. Singularidade  Justaposição 

7. Minimização  Exagero 17. Sequencialidade  Acaso 

8. Previsibilidade  Espontaneidade 18. Agudeza  Difusão 

9. Estase  Atividade 19. Repetição  Episodicidade 

10. Sutileza  Ousadia    

Fonte: Dondis, 1997. 

 

Assim, as atividades propostas após a explanação da professora objetivaram criar 

produções imagéticas a partir da seleção e arranjo dos elementos formais, utilizando 

técnicas de composição de imagens da linguagem visual, explorando principalmente a 

técnica do contraste. 
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Atividade 6: Composição com Cápsulas de Café 

Após explicação sobre os elementos formais, sobre como as técnicas de 

comunicação visual podem atribuir sentidos as mensagens visuais e a apresentação de 

exemplos, foi proposta aos alunos uma atividade cujo objetivo foi criar uma composição 

visual utilizando cápsulas de café como elemento básico. 

 Ostrower (2003, p. 99) aponta que: 

[...] os elementos visuais não têm significados preestabelecidos, nada 
representam, nada descrevem, nada assinalam, não são símbolos de nada – 
nada antes de entrarem num contexto formal. Precisamente por não 
determinarem nada antes, poderão determinar tanto depois. 

As cápsulas de café foram utilizadas como unidade formal mínima (o ponto) e as 

técnicas de comunicação visual com abordagens antagônicas foram empregadas para 

delinear formas e criar composições visuais.  

Da constituição de formas simples até a criação de composições visuais 

complexas, constituídas por diferentes elementos visuais, faz-se necessário recorrer aos 

estudos da Gestalt a respeito das questões relacionadas às totalidades e as partes nas 

ordenações perceptivas. Num traçado simples ou na simples disposição de unidades 

elementares (cápsulas de café), os movimentos visuais projetados no plano estão 

articulando o espaço e tornando visível uma totalidade espacial com um determinado 

equilíbrio. Um, entre muitos outros também realizáveis. Os possíveis arranjos e formas 

obtidas, independentes do seu valor artístico, apresentam uma lógica no proceder. Cada 

ordenação sempre tem consequências. A determinação de critérios, adoção de princípios 

e sequências rítmicas regulam a apreensão de totalidades nas formas visuais. 

(OSTROWER, 2003, p.25) 

Unidades mínimas justapostas, os pontos são capazes de dirigir o olhar e se ligam 

criando a ilusão de linhas, formas e tons. Quanto maior for a complexidade da obra ou 

quando a intenção for dar mais definição a uma forma, será necessário maior número de 

pontos na sua constituição. (FIGURA 29) 
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Dondis (1997, p. 55) afirma: 

Quando os pontos estão tão próximos entre si que se torna impossível 
identificá-los individualmente, aumenta a sensação de direção, e a cadeia de 
pontos se transforma em outro elemento visual distintivo: a linha. Também 
poderíamos definir a linha como um ponto em movimento, ou como a 
história do movimento de um ponto, pois quando fazemos uma marca 
contínua, ou linha, nosso procedimento se resume a colocar um marcador de 
pontos sobre uma superfície e movê-lo segundo uma determinada trajetória, 
de tal forma que as marcas assim formadas se convertam em registro. 

As técnicas visuais funcionam como aglutinadores. Através do seu uso e da 

energia empregada pelo artista dão forma e significado as soluções visuais. Entre as 

variadas técnicas visuais sempre há uma que estabelece melhor conexão entre a intenção 

e a representação imagética que o artista pretende realizar. 

Ordenando as cápsulas em sequência, os alunos criaram linhas que descreveram 

formas. As linhas articularam a complexidade da forma. A quantidade de cápsulas 

utilizada influenciou na definição das imagens. As dimensões espaciais articuladas por 

cada elemento organizado de forma específica caracterizaram as diferentes formas. 

Distintas combinações foram formuladas: sequências rítmicas contínuas, sequências 

intervaladas, mudanças de direção (inversão direcional), variações de cor etc. 

Organizadas utilizando as técnicas de contraste (técnicas visuais com abordagens 

antagônicas) empreenderam diferentes qualidades expressivas. 

Segundo Ostrower (1997, p. 85):  

Expressamos e recebemos mensagens visuais em três níveis: o 
representacional – aquilo que identificamos com base no meio ambiente e na 
experiência; o abstrato – a qualidade cinestésica de fato visual reduzido a 
seus componentes visuais básicos e elementares, enfatizando os meios mais 
diretos, emocionais e mesmo primitivos da criação de mensagens, e o 
simbólico – o vasto universo de sistemas de símbolos codificados que o 

Figura 29 – Composição com pontos 

Fonte: A autora, 2016. 
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homem criou arbitrariamente e ao qual atribuiu significados. Todos esses 
níveis de resgate de informações são interligados e se sobrepõem, mas é 
possível estabelecer distinções suficientes entre eles, de tal modo que possam 
ser analisados tanto em termos de seu valor como tática potencial para a 
criação de mensagens quanto em termos de sua qualidade no processo da 
visão. 

Podemos observar a seguir (FIGURAS 30 e 31), algumas das soluções 

compositivas criadas pelos alunos e identificar algumas técnicas utilizadas para 

concepção das imagens. 

Na figura 30A, utilizaram o nível simbólico e tentaram reproduzir o ícone hippie 

“Paz e Amor”, mas cometeram um erro e não representaram a parte central das três 

linhas presentes na parte interna do símbolo. Para criação da forma, utilizaram a técnica 

da Unidade – equilibrando adequadamente elementos diversos em uma totalidade que 

se percebe visualmente. Promoveram a junção de muitas unidades que se harmonizaram 

de forma que passaram a ser considerada uma coisa única. 

Na figura 30B, também no nível simbólico, foi utilizada a técnica de 

Sequencialidade – dispondo as cápsulas numa organização sequencial de ordem lógica 

criaram colcheias duplas. A mesma técnica foi utilizada na 30F. 

Na figura 30C, no nível representacional, as cápsulas foram organizadas 

utilizando a Simetria - uma formulação visual em que cada unidade situada de um lado 

de uma linha central é rigorosamente repetida do outro lado. A mesma técnica foi 

utilizada nas figuras 30D, 30E e 31A. 

Nas figuras 31C e 31D, a ordem contribui enormemente para a síntese da 

Simplicidade. A técnica escolhida nessa composição envolve a imediatez e a unidade 

da forma elementar, livre de complicações ou elaborações secundárias.  

Nas figuras 31B e 31F, usam a técnica da Regularidade nas quais o 

favorecimento da uniformidade dos elementos se baseia na ordenação constante baseada 

em algum princípio em praticamente toda a composição. Mas podemos na mesma 

composição encontrar a estratégia da Irregularidade ao utilizar alguns elementos em 

cores contrastantes. 

Na figura 31E a técnica utilizada foi o equilíbrio. O elemento mais importante das 

técnicas visuais. Sua importância fundamental baseia-se no funcionamento da percepção 
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humana e na enorme necessidade de sua presença tanto no design quanto na reação 

diante de uma manifestação visual. 

Os alunos, mesmo orientados, mas também de forma intuitiva, buscaram a 

harmonia, o equilíbrio, a simetria como técnicas visuais para estruturarem suas 

composições. Nos trabalhos realizados pôde-se observar que a quantidade de cápsulas 

utilizadas na composição interferiu positivamente na definição da imagem.  

O trabalho foi realizado por grupos com 6 (seis) alunos em média e a avaliação 

feita a partir de fotos (com celulares) que os alunos fizeram das composições criadas. 

As imagens foram enviadas para a professora e depois projetadas no datashow para que 

a turma visualizasse as soluções apresentadas. Nesse momento os trabalhos foram 

analisados e discutidos conjuntamente com os estudantes. (Plano de curso - APÊNDICE A) 
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Figura 30 – Composições com Cápsulas de Café 

Fonte: A autora, 2016. 
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Figura 31 – Composições com Cápsulas de Café 

Fonte: A autora, 2016. 
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Atividade 7: Técnicas de Comunicação Visual - Composição fotográfica 

De acordo com DONDIS (1997, p. 22), tudo o que vemos e criamos compõe-se 

dos elementos visuais básicos que representam a força visual estrutural, de enorme 

importância para o significado das mensagens visuais.  

Nesta atividade também foram trabalhados os elementos visuais e técnicas de 

composição. O seu objetivo foi estudar como as técnicas visuais com sentidos 

antagônicos (descritas no quadro 2) podem ser utilizadas para representar as ideias 

emprestando-lhes mais clareza. Para explicitar as informações de uma mensagem visual 

pode-se utilizar uma técnica com ideia contrária a que se deseja transmitir como 

mensagem principal, para valorizar e explicitar o entendimento do seu conteúdo. 

Segundo DONDIS (1997, p.23):  

Os elementos visuais são manipulados com ênfase cambiável pelas técnicas 
de comunicação visual, numa resposta direta ao caráter do que está sendo 
concebido e ao objetivo da mensagem. A mais dinâmica das técnicas visuais 
é o contraste que se manifesta numa relação de polaridade com a técnica 
oposta, a harmonia.  

Numa aula expositiva foram exibidas imagens (obras de arte, peças publicitárias, 

das artes gráficas etc.) nas quais as técnicas de composição visual com sentidos 

antagônicos foram utilizadas. A partir da discussão e análise de exemplos foi proposto 

aos alunos que, divididos em grupos, saíssem pela escola com as câmeras de seus 

celulares em punho para investigar e fazer registros fotográficos que pudessem servir 

como exemplo da ocorrência dessas técnicas compositivas e utilizar a arte da fotografia 

para criar composições imagéticas.  

O objetivo da atividade foi interligar as explicações teóricas a exercícios práticos 

para facilitar o entendimento das noções compositivas. Executar experimentos que 

pudessem introduzir de maneira mais natural certos aspectos da percepção do espaço e 

da constituição das imagens.  

Os celulares estão presentes na vida de todas as pessoas na sociedade atual, 

inclusive nas escolas que tem estudantes de baixa renda. Apesar de algumas instituições 

de ensino ainda manterem severas restrições no seu uso por rivalizarem com o professor 

pela atenção do discente, uma forma de educar o aluno na utilização sensata do celular é 

usufruir da acessibilidade de seus aplicativos e funções para fins pedagógicos. Dessa 

forma, aproveitando os saberes dos alunos e a tecnologia disponível por eles já 
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dominada, a câmera dos celulares foi utilizada para a produção imagética. As máquinas 

fotográficas digitais ofereceram aos alunos a possibilidade de experimentarem a técnica 

de “desenhar com a luz” (fotografia) proporcionando-lhes possibilidades diferentes de 

expressão. Num ambiente de escolas públicas do Estado, onde temos pouquíssimos 

materiais, deve-se lançar mão de todos os recursos que os alunos dispõem.  

A fotografia amplia os recursos de representação e diminui as restrições 

normalmente postas por alguns alunos pelo pouco hábito de desenhar. Negam-se a 

chance de desfrutar o prazer de desenhar ao fato de não se acharem “dotados” de tal 

habilidade, sem considerarem que habilidade requer estudo e prática. Os recursos de 

alguns softwares de desenho, também aumentaram a gama de possibilidades de 

representações gráficas, mas sem dúvidas, os celulares na palma das mãos tornaram a 

possibilidade de representar graficamente, utilizando a luz, ao alcance de quase todos.  

Superados os problemas com o traçado, outra vantagem da proposição da 

fotografia como técnica de representação na atividade é salientar a sua importância 

como forma de expressão. Os mesmos conhecimentos das técnicas de composição e das 

regras de sintaxe visual utilizados no desenho, na ilustração e na pintura tradicional se 

fazem necessários numa fotografia de qualidade. Fotógrafos profissionais, designers 

gráficos já há muito tempo trocaram o lápis pela caneta ótica, mouse, tablet e câmeras 

fotográficas na criação de seus trabalhos.  

Ao fazer a análise crítica de uma imagem ou criar uma composição visual de 

qualidade devemos conhecer os princípios básicos atuantes na linguagem visual: os seus 

elementos básicos, as técnicas de representação composição das mensagens visuais e a 

sintaxe visual. 

Segundo Ostrower (2013, p.19): 

[...] para avaliar objetivamente o fenômeno da arte em nossos dias, era 
preciso compreender os conteúdos expressivos a partir de critérios de 
linguagem artística [...]. Quer dizer, as obras de arte também contém 
significados psicológicos, sociológicos, históricos, filosóficos, sociais, às 
vezes políticos, mas sem levar em consideração o fator de linguagem como 
prioritário, perde-se justamente a qualidade nessas obras, os significados 
artísticos que ampliam nossa sensibilidade e nosso ser consciente diante do 
mundo. 

O objetivo da atividade foi interligar as explicações teóricas a exercícios práticos 

para facilitar o entendimento das noções compositivas. Executar experimentos que 
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pudessem introduzir de maneira mais natural certos aspectos da percepção do espaço e 

da constituição das imagens.  

Além de ter sido discutidas e apresentadas as técnicas de composição para a 

fotografia foi debatida a questão da responsabilidade de autoria de uma fotografia. Não 

pode se banalizar o ato de fotografar e tirar foto de tudo: das pessoas sem a devida 

autorização da imagem, dos lugares sem que sejam respeitadas as questões de 

privacidade etc. Toda a imagem tem uma intenção, uma mensagem a ser transmitida e 

na sua formulação tem que ter todo o cuidado ético e técnico: estudar o tema, respeitar a 

privacidade dos personagens caso haja etc.  

Os alunos usando seus celulares aproveitaram seus “conhecimentos de fotografia 

com celulares” e cientes de que deveriam controlar seu afã juvenil de fotografar tudo 

que está a sua volta e a qualquer momento, foram convidados a sair da sala de aula e na 

parte comum do colégio, em grupos de 6 (seis) integrantes, registraram “flagrantes 

compositivos” das técnicas visuais com sentidos antagônicos. 

Foi importante o entendimento que tiveram de que independente da técnica 

gráfica utilizada para criação de imagens o uso da sintaxe visual se faz presente e 

necessária para comunicação de ideias. 

Também foi aberta a possibilidade de montarem situações que ilustrassem o tema, 

alguns grupos utilizaram seus próprios corpos como elemento da composição, 

utilizando suas próprias noções de corporeidade, utilizando seus próprios corpos para 

representar seu entendimento sobre a temática proposta.   

Ainda com o celular, usando aplicativos de edição de imagens, os alunos 

identificaram as técnicas, organizaram as fotos das situações criadas relacionando-as 

com as respectivas técnicas e montaram pares opositivos. (FIGURAS DE 32 A 36) 

Após a edição dos trabalhos, as imagens foram passadas para a professora e 

apresentadas no Datashow para toda a turma, que discutiu sobre as imagens produzidas 

e trocaram experiências vivenciadas na execução do trabalho.  

A seguir, alguns exemplos os trabalhos realizados pelos alunos: 
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Figura 32 – Técnicas de Comunicação Visual: Equilíbrio e Instabilidade 

Figura 33 – Técnicas de Comunicação Visual: Transparência e Opacidade 

Fonte: A autora, 2016. 

Figura 34 – Técnicas de Comunicação Visual: Atividade e Estase 

Fonte: A autora, 2016. 

Fonte: A autora, 2016. 

Fonte: A autora, 2016. 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade foi realizada em 6 (seis) tempos de 50 minutos, teve boa receptividade 

dos alunos e avaliação positiva da docente em relação aos trabalhos apresentados. 

(Plano de curso - APÊNDICE A) 

 

 

Figura 35 – Técnicas de Comunicação Visual: Complexidade e Simplicidade 

Figura 36 – Técnicas de Comunicação Visual: Sutileza e Ousadia 

Fonte: A autora, 2016. 

Fonte: A autora, 2016. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Os resultados obtidos no presente estudo são oriundos de uma sequência de 

ações pedagógicas realizadas com os alunos do 2ª ano do Colégio Estadual 

Jornalista Tim Lopes, no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. 

As ações pedagógicas foram divididas em atividades de sensibilização, 

fruição e fazer artístico. Nas atividades de sensibilização, a ida dos alunos ao 

museu conseguiu despertar o interesse em parte dos alunos de se tornarem 

possíveis frequentadores. Um resultado muito positivo foi que alguns deles 

afirmaram que voltaram ao museu depois do encontro que realizamos e ainda 

foram a outros por iniciativa própria. Como a comunidade escolar é formada por 

alunos de baixa renda, poucos são estimulados pelos seus familiares e amigos a 

irem a museus ou a outros ambientes que promovem experimentações artísticas.  

Uma pesquisa realizada com o grupo de 270 alunos do 2º ano do Ensino 

Médio (6 turmas da docente na instituição), foram levantados os seguintes dados 

relacionados à frequência em museus: nunca foram a nenhum museu (Grupo A); 

foram a algum museu levados pela escola (Grupo B); foram ao museu levados 

pelos pais (Grupo C); foram ao MAR - Museu de Arte do Rio (Grupo D). 

 

 

A arte infelizmente ainda é vista como um “artigo de elite” e apesar do Rio 

de Janeiro dispor de vários museus que são gratuitos para alunos de escola pública, 

muitos não frequentam porque não tem esse hábito ou desconhecem a gratuidade. 

É muito importante promover a formação de público nos museus. São espaços 

pedagógicos onde é possível trabalhar de forma interdisciplinar vários temas da 
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atualidade e históricos abordados nas mais diferentes disciplinas. Para os alunos de 

arte é muito importante ver de perto as obras de arte, os materiais, as técnicas de 

pintura e desenho, os diferentes suportes, os diferentes estilos artísticos 

desenvolvidos desde a arte clássica até a contemporânea.  

Para apreciar arte é necessário ter contato com ela. Para entender que os 

artistas se expressam em suas obras sobre si e o mundo, tem que senti-las de perto. 

Para conhecer os artistas e começar a compreender a arte contemporânea tem que 

apreciá-la nos museus, galerias e espaços culturais. Para desenvolver a 

sensibilidade e acuidade visual dos alunos deve-se promover com mais frequência 

este tipo de aula externa. 

A pesquisa iniciou um processo, o desenvolvimento de uma observação mais 

crítica sobre a leitura imagens. Começaram a perceber que as imagens não são 

meramente decorativas, elas tem um conteúdo próprio que pode ser interpretado. 

Junto a textos reproduzem o que foi dito, ambientam as histórias, situam no tempo, 

atribuem características aos personagens, marcam suas expressões, complementam 

o que não foi dito no texto. Começaram a entender que as imagens por si só, 

podem ser entendidas como textos visuais e podem contar toda uma história.  

A primeira atividade de leitura de imagens proposta, não mostrou resultados 

relevantes. As leituras falaram superficialmente do óbvio e algumas vezes ainda 

deixaram de mencionar o óbvio. 

Com o desenvolvimento das demais atividades, na releitura das obras de arte 

que selecionaram, pesquisaram sobre a obra, analisaram sua estrutura com o 

auxílio dos princípios do Desenho Geométrico, fizeram seus esboços, analisaram 

suas técnicas compositivas e nos debates posteriores onde foram trocadas 

experiências sobre o desenvolvimento dos trabalhos realizados foi possível 

perceber maior fluência na percepção dos detalhes e mensagens transmitidas pelas 

obras. 

Como escolheram livremente as obras trabalhadas, ainda foi possível a todos 

os alunos das turmas conhecerem mais obras e artistas. No final de cada atividade 

prática, os temas foram debatidos, após a apresentação dos trabalhos desenvolvidos 

por eles.  
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As atividades originaram uma produção bastante interessante e 

proporcionaram experiências que certamente favoreceram o repertório visual do 

aluno. Experiências que decorreram da observação dos aspectos formais e 

expressivos das imagens e de técnicas e fundamentos utilizados por artistas nas 

obras de artes visuais.  As atividades práticas realizadas em grupo pelos alunos 

propiciaram ainda a experimentação de técnicas de desenho e composição.  Os 

ganhos, de modo geral foram um maior empenho, melhor apreensão do conteúdo 

através das vivências, concentração na execução dos trabalhos, colaboração entre 

eles na divisão das tarefas e conquistas nas esferas individual e do grupo. 

Os trabalhos promoveram melhora na autoestima dos alunos, que 

inicialmente não queriam apresenta-los nem na própria turma. Porém, no final 

ficaram muito satisfeitos em mostrar seus trabalhos numa exposição para toda a 

comunidade escolar no TIM MIX, um evento que o colégio organiza todos os anos, 

no qual os alunos participam de atividades culturais e esportivas. Além desse 

evento, a pesquisa de campo do produto final do PRD também abriu espaço para a 

criação de uma sala de exposições que oferecerá mostras de trabalhos realizados 

pelos alunos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo, este projeto trouxe um ganho muito grande para a docente. Foi uma 

oportunidade de revisão de sua prática e mudou de forma considerável sua postura 

como profissional. As inquietações advindas do ambiente de sala de aula já haviam feito 

a docente buscar a formação continuada para adquirir outros conhecimentos e aprimorar 

sua prática. Cursar o PRD instigou-a ainda mais e fez com que tivesse novas 

perspectivas no seu trabalho diário: tornar-se uma professora pesquisadora.  

 Como decorrência disso, a docente já está cursando o mestrado profissional em 

Práticas da Educação Básica no Colégio Pedro II dando prosseguimento ao tema da 

pesquisa iniciado no PRD. 

O trabalho do professor é processual, nunca finaliza e a cada dia é desafiado por 

novas demandas trazidas pelos alunos. Com frequência o docente tem que se 

reestruturar e procurar novas formas de abordagem dos assuntos de sua própria 

disciplina. Essa realidade reafirma a necessidade constante de pesquisa, troca de 

experiências com outros pares e produção de material que possa contribuir para a 

prática docente de forma mais efetiva visando a construção de conhecimento por parte 

dos alunos. 

Cursar o PRD mudou consideravelmente a forma de abordagem dos conteúdos da 

sua disciplina, enfatizando no ensino da Arte sua característica de linguagem, pois a 

docente acredita que assim a Arte fica mais próxima do cotidiano do aluno. É 

importante aumentar seu repertório visual e despertar a sensibilidade do aluno quanto às 

diferentes produções artísticas dos mais variados momentos históricos e estabelecer 

relações com sua própria realidade. Fazendo-o perceber que a Arte não está apartada de 

seu cotidiano e que o estudo da Arte pode promover o desenvolvimento de seu senso 

crítico frente às concepções artísticas e o universo de produções imagéticas que recebe o 

tempo todo no seu dia a dia. Pois, mais crítico, espera-se que perceba essas produções 

como mensagens que devem instigá-lo a tentar interpretá-las. Novos repertórios, novos 

conhecimentos favorecem uma melhor compreensão de si mesmo e do mundo.   

O PRD foi uma excelente oportunidade de formação. A convivência com os pares, 

as trocas de experiências e os ensinamentos obtidos nas palestras e nos minicursos 

forneceram ferramentas que são facilmente replicadas em sala de aula. A pesquisa é 
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fundamental para nossa prática. Seja bibliográfica ou de campo, deve ser exercitada 

pelo professor, mantendo-o constantemente atualizado.  

A formação obtida no PRD, associada às vivências do mestrado profissional que a 

docente iniciou em 2017, trouxe mais reflexões sobre sua prática docente, de modo que 

a residente agradece a oportunidade oferecida por este programa e por todos os 

desdobramentos positivos advindos da experiência que ele proporcionou. 
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APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 

Apêndice A – Planos de Curso 

I. Plano de Curso Fase 1 
Data: ano de 2016/2017 

II. Dados de Identificação: 
Docente: Andrea Santos Alves 

III. Tema: 
Análise Compositiva de Imagens: Leitura e Sintaxe Visual 

IV. Objetivos: 
Objetivo Geral: 

 Articular a percepção, a imaginação, a expressão e a reflexão dentro dos campos da 
Arte. 

 Estabelecer um canal de comunicação para a transmissão da linguagem gráfica, 
interligando as demais disciplinas e possibilitando a compreensão de desenhos em geral 
e a resolução de questões de natureza prática do cotidiano. 

 Desenvolver uma visão global do mundo e das Artes que possibilite a formação de 
indivíduos plenos e conscientes capazes de apreciar e emitir juízo a respeito dos bens 
artísticos de distintos povos e culturas, criados ao longo da história e na 
contemporaneidade.  

 Alfabetizar o aluno através da sintaxe visual, buscando o entendimento, a coordenação e 
utilização dos elementos visuais e das técnicas manipulativas.  

 Trabalhar com construções geométricas possibilitando aos alunos visualizar, elaborar 
conjecturas, entender e fazer demonstrações. 

 Estudar as figuras (abstratas) relacionando-as com as suas representações (que são 
concretas), concretizando os conhecimentos da Geometria. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar os principais elementos da linguagem visual e seus mecanismos de atuação.  

 Conceituar elementos e fundamentos da composição (equilíbrio, proporção, harmonia, 
ritmo, movimento, unidade etc.).  

 Fundamentar características e atributos das formas; níveis de representação visual, 
contexto perceptivo e construção de repertório.  

 Fazer a leitura de imagens nos seus aspectos formais e expressivos, relacionando 
inclusive construções espaciais e seus respectivos períodos na História da arte; 

 Aplicar na análise das imagens a metodologia de comparação de pares opositivos; 

 Ser um leitor de imagens: apreciador e fruidor, crítico e sensível. 
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V. Conteúdo: 
Atividade 1: Apreciação da pintura “Almoço na Relva” de Édouard Manet 

Atividade 2: Aula Externa: Visita a Exposição “A Cor do Brasil”, no Museu de Arte do Rio (MAR) 
e Arte Urbana da Orla Conde (Boulevard Olímpico) 

Atividade 3: Elementos básicos da Comunicação Visual e fundamentos básicos do Alfabetismo 
Visual 

Atividade 4: Releitura de Obras de Arte 

Atividade 5: Técnicas de Composição e Sintaxe Visual – Dinâmicas do Contraste 

Atividade 6: Composição com Cápsulas de Café 

Atividade 7: Técnicas de Comunicação Visual – Composição fotográfica 

 

VI. Recursos Didáticos:  
Apresentação multimídia “O que você vê? ”, Datashow, notebook, foto da pintura “Almoço 
na Relva”, papel almaço, caneta. 

Ônibus para transporte dos estudantes, máquina fotográfica ou celular com câmera 

Fotos de obras de arte diversas, materiais recicláveis, papel cartão ou cartão paraná (1m x 
0,80m), cola branca, cola quente refil, pistola de cola, tesoura, lápis preto, borracha, régua, 
tinta guache 

Apresentação multimídia “Alfabetização e Letramento Visual” 

Cápsulas de Café 

Celular com aplicativo para edição de imagens 

 

VII. Avaliação: Diagnóstica e Processual 
 

Atividades de Avaliação 

 Respostas às perguntas-problema durante o debate sobre o tema 

 Discussão de roteiro 

 Compreensão de gravuras 

 Elaboração de texto com reflexão crítica sobre obra analisada 

 Posicionar-se oralmente sobre a experiência vivida 

 Participação na aula externa e produção de Relatório da Visita 

 Criação do Cartaz com interpretação feito com materiais recicláveis 

 Criação de Composição com Cápsulas de Café 

 Elaboração de Composição fotográfica 
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Critérios adotados para correção das atividades: 

 Respondeu corretamente x questões;  
 Aplicou os conceitos de forma adequada;  
 Propôs soluções plausíveis para os problemas apresentados etc.  
 Elaborou trabalhos práticos com aplicação prática dos conceitos. 
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