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RESUMO 

 

RIBEIRO, Marcella Lima. Agentes da História: a arte enquanto caminho. 2018. 52 f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Neste trabalho propôs-se aos alunos da 2ª série do Ensino Médio a elaboração de uma 

exposição ao fim do 4º bimestre, com fotografias realizadas por eles, que expressassem 

a identidade de cada um. Além disso, foi proposto que selecionassem pinturas do século 

XIX do Brasil, que, na opinião deles, retratassem também a identidade do país. O 

trabalho com este conceito esteve aliado ao conteúdo de identidade nacional e Brasil no 

século XIX. Iniciado no 3º bimestre, com a realização das fotografias, a atividade se 

estendeu para o 4º bimestre, no qual os alunos selecionaram pinturas do século XIX do 

Brasil para apresentarem em sala, com uma ficha de informações previamente preparada 

pela professora. A escolha por uma expressão artística ocorreu pelo fato de se 

considerar esta uma atividade na qual os alunos não estariam preocupados com erros e 

acertos, embora tenham seguido orientações específicas para as fotografias e a 

organização da exposição. Pautados na Abordagem Triangular proposta por Ana Mae 

Barbosa, os alunos se dedicaram a observar obras de arte, contextualizar produções do 

período estudado e a produzirem arte por meio de fotografias. A participação intensa 

dos alunos indicou o modo pelo qual a oportunidade de se expressarem em sala 

ressignificando o conteúdo trabalhado a partir de suas próprias experiências, tal qual 

Paulo Freire propunha, é necessário para que o ambiente escolar seja um espaço de 

trocas e não de imposições de atividades com as quais o aluno não consegue dialogar 

com o professor e com os outros colegas.  

 

 

Palavras-chave: Arte-educação. Fotografias. Identidade. Brasil no século XIX. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Produto Acadêmico Final (PAF) foi realizado a partir do desejo de 

estimular os estudantes a serem mais ativos nas aulas de história e proporcionar um 

espaço no qual pudessem se sentir mais à vontade para expressarem suas reflexões a 

respeito da própria vida e sua atuação na sociedade. Para isso, foi proposta a elaboração 

de uma exposição de fotografias produzidas por alunos da 2ª série do Ensino Médio. Tal 

proposta teve como embasamento o uso da arte no ensino de história e os modos pelos 

quais a interação dos alunos com a produção artística poderia auxiliar no interesse dos 

estudantes pelo que é feito no ambiente escolar. 

A ideia para este trabalho surgiu a partir de duas inquietações enquanto 

educadora e historiadora. A primeira refere-se ao cotidiano de violência com o qual os 

alunos lidam quase que diariamente, seja nas ruas ou em casa. Especificamente no 

Colégio Estadual Bangu, localizado no bairro Bangu, em que há dias que não se pode ir 

às aulas devido a tiroteios e ao medo de helicópteros que às vezes passam atirando para 

baixo. Esta violência que adentra a escola sem pedir licença gerou questionamentos a 

respeito de como a arte pode ter um impacto direto nesta realidade e no modo como os 

alunos agem/reagem em sala de aula. 

 A segunda inquietação refere-se ao desinteresse dos estudantes pelas aulas de 

história e a leitura e escrita em geral. Motivada pelo debate da associação da 

aprendizagem de história apenas pelo viés da cultura da escrita e leitura1, sendo esse um 

problema básico da educação que se enfrenta na rede pública, a proposta constituiu na 

utilização da arte, primeiramente como um “chamariz”, com os usos da imagem em sala 

de aula, do que propriamente baseada em questões teóricas que surgiram de fato com a 

leitura de textos e da participação nas atividades ao longo do PRD. 

De modo geral, a orientação teórica para o trabalho está pautada nas ideias de 

Paulo Freire a respeito de uma educação que deve promover o senso crítico a partir das 

diferentes realidades dos alunos, enfatizando sempre seu caráter de agente no processo 

de aprendizado. Optou-se como um caminho para este objetivo o uso da arte em sala, e 

neste caso, os conceitos fundamentais se pautaram nas propostas feitas pela arte-

educadora Ana Mae Barbosa, cuja abordagem direciona para o fato de que o aluno deve 

ter direito a fruir arte, conhecer arte e produzir arte. O modo pelo qual esse processo 

                                            
1ROCHA, Helenice Aparecida Bastos. “A escrita como condição para o ensino e a aprendizagem de 

história”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 30, n. 60, p. 121-142, 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n60/a07v3060.pdf Acesso em: 7 ago 2017. 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n60/a07v3060.pdf
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ocorre é o que permite ao aluno construir uma visão mais crítica do mundo, localizando-

se no tempo e espaço como um participante da sociedade em que vive. 

Especificamente para as aulas ministradas às turmas de 2o ano, os alunos foram 

ao Museu Nacional de Belas Artes e ao CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil, com o 

objetivo de analisarem obras de arte do século XIX e da atualidade a fim de debaterem 

expressões artísticas naquele período como forma de discutirem o conteúdo que seria 

trabalhado em sala de aula, além de debaterem também o papel dos museus na 

sociedade e na propagação artística. Em sala de aula foi possível realizar o debate do 

que haviam visto e também de contextualizarem as obras em exposição, atentando não 

apenas para as obras em si mas para sua seleção e para o modo como estavam dispostas. 

Em relação à parte prática, em que os alunos deveriam produzir arte, foram 

realizadas duas aulas de introdução à fotografia, para que tivessem alguma noção 

teórica antes de praticarem sua produção fotográfica. As aulas se centraram nos 

conceitos básicos de como lidar com a luz e composição da fotografia, e foram 

ministradas pela própria professora de história. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é o de despertar o interesse dos alunos pelas aulas 

de história, por meio da arte, com um ambiente de aprendizado que seja de criação, 

estimulando-os a se perceberem como agentes da história, não apenas como receptores 

de um saber pronto ou formulado pelo professor. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Promover o interesse pelos espaços de museu e o pensamento crítico sobre esses 

espaços; 

2. estimular o contato com a produção artística do século XIX; 

3. Por meio de imagens, abordar conteúdos do Brasil século XIX: independência, 

Primeiro Reinado e Segundo Reinado; 

4. incentivar os alunos a produzirem arte, por meio de fotografias e tratar do 

conceito de identidade; 

5. A partir das fotografias realizadas, organizar uma exposição no espaço escolar, 

aliando o tema identidade com o conteúdo trabalhado em sala. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O educador e filósofo Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido2, nos 

apresenta o problema da educação que é narradora, que se concentra em ser uma grande 

dissertadora de conhecimento, muitas vezes desconsiderando o que o aluno traz para a 

sala de aula enquanto vivência 

Há uma quase enfermidade da narração. A tônica da educação é 

preponderantemente esta - narrar, sempre narrar. Falar da realidade como 

algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar 

ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos 

educandos vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. A 

sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, 

como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educandos dos 

conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade 

desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 

significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta 

que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e 

alienante3. 

O interesse em destacar este pensamento de Freire está no fato de que ao 

considerarmos expressões artísticas em sala de aula, o objetivo é o de estimular a 

criatividade e a expressão dos pensamentos e sentimentos do aluno, embora nem sempre 

esse seja o resultado alcançado. Um dos problemas apontados por Ana Mae Barbosa4 no 

processo de ensino-aprendizagem se refere justamente ao modo pelo qual a imaginação 

e a razão são tratadas, sendo colocadas de modo separado, como se houvesse um 

momento para se exercer a imaginação e outro tempo e espaço para se promover o uso 

da razão. De acordo com a autora, mesmo quando se busca unir as duas percepções, a 

tendência é fazer uma atividade que não valorize, de fato, o poder criativo para o qual a 

razão e a imaginação podem apontar: 

(...) o desenho da caravela junta-se à matéria sobre o desenvolvimento do 

Brasil, ou coloca-se em dramatização o texto da aula de português. Mas trata-

se de uma redação mecânica e não orgânica como poderia ser. Isto se dá por 

um desconhecimento da complementaridade que existe entre a razão e a 

imaginação em todo processo genuíno de aprendizagem5. 
 

Assim, a partir de elementos diferenciados em sala de aula (desenho da caravela, 

dramatização) tem-se muitas vezes a ideia de que se estimula o aluno com situações 

que, na realidade, se mostram mais propícias a uma reprodução de materiais que não 

necessariamente despertam a linha de um raciocínio crítico, e nem sempre fazem o 

                                            
2FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1994. 
3Ibid. , p. 33.  
4BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 9. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2014. 
5Ibid., p. 30 
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aluno refletir a respeito do ambiente em que vive, como Paulo Freire aponta. A questão 

aqui não é desprezar as tentativas de modificar minimamente as aulas no cotidiano 

corrido e atarefado do docente, mas propor a reflexão do que é possível fazer em sala de 

aula que faça com que o aluno se sinta participativo e inserido em questões que lhe 

concernem. De acordo com a autora, conhecer arte, estar envolvido com ela é estar 

associado ao 

(...) fazer artístico, a apreciação da arte e a história da arte. Nenhuma das três 

áreas sozinha corresponde à epistemologia da arte.  

O conhecimento em arte se dá na interseção da experimentação, da 

decodificação e da informação 6.  

 

Portanto, a fim de despertar os alunos por meio do processo artístico é necessário 

considerar os três tópicos citados (experimentação, decodificação e informação) e fazer 

com que os estudantes realizem atividades neste viés. Consideramos que a 

complexidade das tarefas apresentadas a cada turma e o tempo dedicado às diferentes 

etapas devem considerar também os interesses individuais. Os diferentes interesses 

podem ser agrupados em conjuntos de alunos que apreciam mais a história da arte, 

outros que se identificam mais com o fazer artístico, ou os que se dedicam à análise das 

obras. A ideia não é fazer um trabalho compartimentado, mas valorizar as 

particularidades com a participação de todos os alunos nos diferentes processos, de 

acordo com a afinidade de cada um. 

É importante, deste modo, destacar o papel fundamental que a escola pode exercer 

em relação ao desenvolvimento cultural de um aluno, permitindo a uma grande 

quantidade de pessoas a oportunidade de lidar diretamente com os processos pelos quais 

a arte-educadora aponta a respeito de se conhecer arte. Inclusive no que se refere à ideia 

de uma identidade nacional, visto que neste espaço torna-se propícia a discussão a 

respeito dos diferentes grupos que compõe a nossa sociedade e o modo como isso 

interfere nas formas de representação artística.7 

Refletindo a respeito das dificuldades que se apresentam no período da 

adolescência, relacionadas à busca por aceitação social, questionamentos a respeito do 

corpo, compreensão de determinadas dificuldades familiares e sociais antes ignoradas, 

trabalhar com a representação simbólica em sala de aula pode se tornar um caminho 

para que o adolescente crie mecanismos de representação e compreensão a respeito de si 

                                            
6BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 9. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 33. 
7Ibid., p. 34. 
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mesmo, em um espaço no qual passa várias horas durante a semana e que se torna parte 

de sua identidade por anos. Ana Mae Barbosa ao citar Octavio Paz aponta para os 

conflitos da adolescência e a percepção insegura que podem desenvolver a respeito do 

que são 

O descobrimento de nós mesmos se manifesta como um saber - nós sós; entre 

o mundo e nós se abre uma impalpável, transparente muralha: a de nossa 

consciência; (...) o adolescente, vacilante entre a infância e a juventude, fica 

suspenso um instante ante a infinita riqueza do mundo. O adolescente se 

assombra de ser. E ao pasmo sucede a reflexão: inclinado sobre o rio de sua 

Consciência pergunta se este rosto, que aflora lentamente do fundo 

deformado pela água, é o seu. A singularidade de ser - mera sensação na 

criança - se transforma em problema e pergunta, em consciência interrogante8 

 

Desta forma, o presente trabalho traz, inserido na proposta de trabalhar em 

história o conceito de identidade nacional no Brasil dos oitocentos, o debate a respeito 

do que é identidade, estimulando os alunos a pensarem tal conceito por meio de 

imagens construídas no século XIX, buscando compreender os anseios e interesses de 

grupos sociais em processos como a independência, a partir de uma análise que podem 

fazer de si mesmos ao buscarem compreender o que forma sua identidade, ao pensarem 

em seus interesses, e de que forma a imagem atua neste processo.  

Considerando o modo pelo qual se lida com as fotografias na atualidade, e o fato 

de a sociedade ocidental contemporânea ser apreciadora e produtora de selfies e 

registros das mais variadas situações, estimular os alunos a terem uma visão mais ampla 

a respeito do que esses recortes podem representar é algo que os situa em uma questão 

atual e os estimula no contato com o conteúdo trabalhado em sala de aula, visto que 

estabelecemos como ponte conceitos como identidade, imagem e arte que podem fazer 

com que se sintam mais à vontade para falar em sala de aula e produzir o trabalho final. 

Sob essa perspectiva, destacamos o quanto as ideias de Paulo Freire estimularam a 

aplicação das aulas, no sentido de promoverem uma educação que seja menos narradora 

e mais voltada para uma atitude ativa em sala de aula, individualmente e em conjunto. 

É importante destacar também que este tipo de proposta ajuda a promover a ideia 

de que arte/educação não está relacionada apenas a uma atividade lúdica destinada a 

crianças e adolescentes, mas se constitui em “epistemologia da arte, e, portanto, é a 

investigação dos modos como se aprende arte na escola de 1º grau, 2º grau, na 

                                            
8BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 9. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 29. 



17 

 

universidade e na intimidade dos ateliers”9
. A partir do momento em que se propõe uma 

observação, uma análise da atividade em sala de aula, valorizamos a arte-educação e o 

espaço da sala de aula enquanto ambiente que é produtor de conhecimento que deve ser 

levado ao espaço acadêmico com a seriedade com que se trata pesquisas realizadas nas 

universidades. 

 

 

                                            
9BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 9. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 8  
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Ao partir da ideia de que a responsabilidade da escola não é o de meramente 

transferir conhecimentos, mas de lidar também com as experiências que os alunos têm 

em suas vidas, o professor se disponibiliza a reorganizar as propostas que tem para a 

sala de aula a partir do que os alunos e a comunidade em que vivem apresentam 

enquanto características e necessidades. Em A Pedagogia da Autonomia10, Paulo Freire 

salienta não apenas a necessidade desta contínua reorganização do que é trabalhado em 

sala, mas também da avaliação com os alunos a respeito da relevância ou não de 

determinados pontos dos currículos selecionados para serem trabalhados em sala, frente 

à realidade em que vivem11. Ou seja, é necessário estabelecer relações entre o que se 

fala em sala de aula e a experiência de vida tanto do aluno quanto do professor, tendo 

em vista que o processo de conhecimento não é, nem nunca será, neutro. Tal atitude 

exige do professor uma postura de abertura  

(...) a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um 

ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e 

não a de transferir conhecimento. É preciso insistir: este saber necessário ao 

professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de 

ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, 

política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser 

constantemente testemunhado, vivido.12 

Essa disponibilidade requer a coragem de tratar com seriedade as propostas que 

os alunos podem levar à sala de aula e se organizar a partir das respostas que dão às 

atividades realizadas, que podem ou não acontecer do modo como se espera. Algumas 

questões se apresentam de forma quase que imediata: somos capazes de lidar com as 

experiências trazidas para a sala? Mediante o diálogo, as propostas feitas por nós, 

professores, serão aceitas? Os alunos tratarão o trabalho de forma séria? Como lidar 

quando discordam? A autoridade em sala é prejudicada se um professor se expõe 

enquanto alguém que também aprende com os alunos? Tais incertezas fazem parte do 

trabalho e do modo pelo qual este vai se estruturando e se construindo enquanto uma 

experiência não fechada, e que, justamente por não ser rígida, permite uma participação 

real dos alunos, porque não se comporta enquanto comandos impostos “de cima” pelo 

professor.  

                                            
10FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996. 
11Ibid., p. 15 
12Ibid.p. 21. 
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Ao pensar a realidade de um colégio público localizado em Bangu, e toda a 

violência física, emocional e psicológica às quais os alunos estão sujeitos, torna-se ainda 

mais imperioso desenvolver a consciência enquanto educador de que o espaço escolar 

deve ser um ambiente de trocas e suporte aos estudantes, mesmo com as falhas 

estruturais conhecidas e o sucateamento da educação pública em tantas esferas, 

inclusive na desvalorização do professor. A situação de ao longo do ano ser 

impossibilitado de dar aulas ou de ter a turma incompleta por causa de tiroteios, ouvir 

relatos de alunos que perderam um parente próximo devido a uma bala perdida, se 

encontrar na situação de aconselhar jovens que estão extremamente vulneráveis ao 

consumo de drogas, não pode ser simplesmente ignorado pelo fato de haver um 

currículo a ser seguido. A questão é fazer com que esse currículo se adapte às vivências 

e faça sentido no ambiente escolar, não apenas pelas experiências momentâneas do 

transcorrer da aula, mas sobretudo pelo que provoca em alunos e professores para a sua 

vida em sociedade.  

A perspectiva no presente trabalho, de que o aluno não é mero receptor dos 

conhecimentos expostos por um professor em sala, é a base das interferências que 

realizamos, no sentido de que o aluno tem papel agente no ambiente escolar e que isto é 

imprescindível para que sua criatividade não seja minada. Se a história é o estudo da 

ação do homem no tempo e no espaço13 e se é em cima deste estudo que construímos as 

narrativas e estabelecemos as relações entre nós e os outros em outro tempo-espaço, por 

que não incentivar os alunos na produção da sua própria narrativa sobre determinado 

conceito, fato ou questão? A leitura da narrativa de outros (geralmente associada ao 

livro didático), ou a nossa própria narrativa em sala, pode ser enriquecedora se 

acompanhada do incentivo a uma análise própria de fontes primárias, à construção de 

argumentos para debates, e o estímulo à reflexão a respeito de um tópico que afete o 

aluno e a comunidade em que vive.  

 

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar 

impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar 

convencidos de que a visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de 

sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A ação 

                                            
13BARROS, José D’Assunção. “História, espaço e tempo, interações necessárias”. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752006000200012> Acesso em: 

10 jan. 2018  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752006000200012
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educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa 

situação, sob pena de se fazer ‘bancária’ ou de pregar no deserto14   

  

4.1 A arte-educação como caminho 

Pensando a arte como um motivador para o desenvolvimento da sensibilidade 

dos alunos para pensarem a própria realidade, foi desenvolvido um meio pelo qual os 

alunos pudessem pensar o conceito de identidade e expressá-lo a partir de 

experimentações com fotografias. A opção por este conceito foi pautada justamente 

pensando o histórico de violências e dificuldades pelas quais os estudantes estão 

sujeitos, com o intuito de abrir um espaço em que pudessem expor de forma simbólica a 

maneira pela qual percebiam suas vidas e os objetivos para si. Além de propor esse 

espaço e reflexão, a ideia era de criar uma aproximação entre alunos e professor por 

meio das vivências que seriam relatadas. 

A arte, como uma linguagem aguçadora dos sentidos, transmite significados 

que não podem ser transmitidos por nenhum outro tipo de linguagem, como a 

discursiva e a científica. O descompromisso da arte com a rigidez dos 

julgamentos que se limitam a decidir o que é certo e o que é errado estimula 

o comportamento exploratório, válvula propulsora do desejo de 

aprendizagem. Por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e a 

imaginação para apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a 

capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a 

criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada15 

 

A partir da ideia inicial de se trabalhar com fotografias explorando um viés 

identitário, a preocupação foi buscar por meio das leituras realizadas uma forma de  

trabalhar a arte em sala de modo que não fosse apenas algo lúdico ou como um 

passatempo no qual os alunos estariam “livres” de ler e escrever. Por meio da leitura dos 

trabalhos da arte-educadora Ana Mae Barbosa e sua Abordagem Triangular, foi traçado 

um caminho para levar à prática o objetivo de estimular o interesse dos alunos. 

A ideia da Proposta Triangular, apresentada pela autora na década de 1980, 

enquanto era diretora do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (1987-1993), é 

caracterizada por ações que podem ser aplicadas a diferentes conteúdos e propostas, 

visto que tal abordagem “corresponde aos modos como se aprende, [e] não é um modelo 

para o que se aprende”16. Inicialmente apelidada de Metodologia Triangular, propunha a 

                                            
14FREIRE, Paulo.  Pedagogia do Oprimido.  17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987, p. 49. 
15BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos.“Mediação Cultural é social”. In: BARBOSA, Ana Mae; 

COUTINHO, Rejane Galvão (orgs.) Arte/educação como mediação cultural e social. São Paulo: 

Editora UNESP, 2009, p. 21. 
16BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 9. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2014, p. XXVII. 
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ideia de que o ensino da arte ocorre pelas ações de fazer arte, ver arte e contextualizar 

arte. É importante frisar que a ideia de contextualização não se refere a uma biografia da 

obra ou do autor da obra, mas ao modo pelo qual a produção está inserida na história, 

em determinada sociedade e quais significados são atribuídos à produção, considerando 

seu impacto no tempo e no espaço. A respeito da ação de ver a arte, Ana Mae Barbosa 

salienta o uso do termo “Leitura da obra de arte”, para que a ideia de fruição 

apresentada pelos PCNs não seja considerada deslumbramento, uma atitude sem 

percepção crítica. A autora afirma no prefácio à Imagem no ensino de arte, que esta 

ideia de fazer/ver “é o cerne de todas as manifestações pós-modernas da arte/educação 

em todo o mundo”17, e que o nome de metodologia não se torna adequado por 

compreender que o método cabe a cada professor e que o mais correto seria o uso dos 

termos Proposta ou Abordagem Triangular.18  Pensando ainda a nomenclatura, Barbosa 

afirma que a metáfora com o triângulo também é algo a ser repensado, visto que sua 

percepção atual está muito mais voltada para um ziguezague do que uma hierarquia de 

pontos a serem seguidos, não havendo uma ordem para produzir, ver e contextualizar a 

arte19.  

Rebatendo críticas quanto ao fato de que a Proposta Triangular teria sido uma 

cópia do modelo americano DBAE, a autora afirma que  

A proposta triangular não foi trazida, mas sistematizada a partir das 

condições estéticas e culturais da pós-modernidade. Trazer significaria 

transportar algo que já existia. Não existia o sistema metodológico baseado 

em ações (fazer-ler-contextualizar). O DBAE é baseado em disciplinas 

(Estética-História-Crítica…) e por isso muito criticado. O pensamento 

disciplinar é modernista.20  

 

 

 

Assim, o presente trabalho se estruturou na Abordagem Triangular com a 

visão/leitura de produções artísticas (visitas a museus e também à arte de rua, na 

Escadaria Selarón, na Lapa); na contextualização de obras de arte do século XIX no 

Brasil, pensando seu impacto para a produção de uma ideia de nação, da construção de 

uma identidade brasileira; e na produção de arte por meio de fotos, em que os alunos 

deveriam fotografar algo que considerassem como significativos para sua identidade.  

Pensando brevemente a questão dos museus na atividade proposta, o objetivo era 

o de debater a respeito do que é considerado arte e os modos pelos quais os museus 

                                            
17Ibid., p. XXVI. 
18 Ibid., p. XXVII.  
19 Ibid., p. XXXIII. 
20  Ibid., p. XXX. 
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selecionam e montam uma exposição. Ana Mae Barbosa afirma o museu enquanto um 

espaço experimental, uma espécie de “laboratório de arte”21 que proporciona aos 

professores uma relação com os alunos de ensino-aprendizagem que seja pautada não 

apenas na teoria ou em uma história da arte apartada da realidade dos visitantes a uma 

exposição, mas que proporcione experiências, não apenas apresentando 

questionamentos mas estimulando-os: o que é arte? A arte deve estar dentro dos 

museus? Quem seleciona? Por que seleciona determinado objeto e não outro? De que 

forma isso se relaciona à história? 

A educação medeia significados sobre como os museus projetam saberes aos 

visitantes em determinado contexto, criando perfis sobre a identidade, a 

subjetividade, a cultura ou a coletividade.(...) o conhecimento no museu não 

surge por si só, mas é construído e compartilhado por uma série de interesses 

e por alguns profissionais que projetam o que “é ou deveria” ser um museu. 
22 

 

Pensar os museus como lugares que não contém uma verdade, que não são um 

ambiente no qual se vê “as coisas como aconteceram” é importante para a percepção 

crítica da história enquanto disciplina feita de seleções e recortes que contam relatos 

organizados e que são, portanto, versões. Perceber o museu enquanto local construído 

auxilia na percepção da história enquanto construção também, da qual fazemos parte.  

Nesse sentido, a afirmação de Freire a respeito da capacidade humana de 

aprender, vai ao encontro da percepção de que o processo de ensino-aprendizagem em 

história está para além da memorização, embora esta faça parte do aprendizado23
.  

                                            
21BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. “Mediação Cultural é social”. In: BARBOSA, Ana Mae Tavares 

Bastos; COUTINHO, Rejane Galvão (orgs.) Arte/educação como mediação cultural e social. São 

Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 13. 
22PUIG, Carla Padró. “Modos de pensar museologias:educação e estudos de museus”. In:BARBOSA, 

Ana Mae Tavares Bastos; COUTINHO, Rejane Galvão (orgs.) Arte/educação como mediação cultural 

e social. São Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 54. 
23FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996, p. 28. 
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem realizada foi qualitativa, com o objetivo de analisar o modo pelo 

qual o uso da arte interferiria tanto no interesse dos alunos pelas aulas, quanto no 

relacionamento de uns com os outros.   

 Dessa forma, a pesquisa-ação se baseou na maneira pela qual os alunos 

poderiam estar em contato com a arte, observá-la e produzi-la, de acordo com ideias 

apresentadas pela autora Ana Mae Barbosa, conforme apresentado nos pressupostos 

teóricos.  

O registro das atividades foi realizado seguindo um modelo de diário de campo, 

registrando tanto as atividades programadas para cada dia, bem como a reação da turma 

ao que era proposto e a comunicação extra-classe.  Ressaltamos que o uso das redes 

sociais foi importante para a atribuição de tarefas e auxiliou sobretudo no fator de 

controle de tempo.  

 A análise consistiu, no que se refere a um material físico, ao conteúdo das 

fotografias apresentadas e as descrições que os alunos realizaram das imagens em um 

bimestre e a seleção de pinturas do século XIX no bimestre posterior. Entretanto, não se 

deixou de considerar importante as percepções a partir da constatação da compreensão 

que os alunos possuíam do que é arte, por meio de aula introdutória ao tema; a reação à 

visita aos museus e ao centro do Rio; o interesse que demonstraram para a montagem da 

exposição do material que produziram.  

A seguir, estão as etapas do processo, que foi dividido entre o 3º e o 4º bimestre. 

A primeira etapa foi aplicada em 4 turmas e consistiu no debate a respeito do que é 

identidade aliado ao conteúdo de independências nas Américas. O fim desta etapa 

resultou na elaboração das fotografias com o tema identidade e apresentação em sala de 

aula. A segunda etapa foi utilizada para uma discussão mais voltada para o que seria 

arte e o uso de museus aliada ao conteúdo de Brasil no período do Primeiro Reinado e 

Segundo Reinado. Este momento resultou em uma seleção de pinturas do século XIX 

expostas pelos alunos, também em sala de aula. Ambos os materiais, fotografia e 

seleção de pinturas, foram utilizados para a exposição final, intitulada Identidades, 

realizada em um espaço aberto no colégio. 

 Considerando que o conteúdo referente ao 3º bimestre é extenso e trata das 

Independências da América Latina, América Inglesa e América Portuguesa, optou-se 

por manter um enfoque nas situações referentes ao Brasil, como a chegada da Família 

Real e a Corte portuguesa em 1808 e a série de mudanças que ocorreram a partir de sua 
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estadia no Rio de Janeiro, bem como a situação de crise com a Revolução 

Pernambucana em 1817. Entretanto as primeiras duas aulas trataram de modo geral das 

outras independências. Para este enfoque, além do livro didático e exercícios feitos em 

casa, os alunos tiveram acesso a alguns materiais da Revista de História da Biblioteca 

Nacional e também ao vídeo “Independência do Brasil – 7 de setembro”24, no qual os 

historiadores José Murilo de Carvalho, Lucia Bastos e Marcelo Basile discutem o 

movimento de independência do Brasil e o uso dos panfletos para defender as ideias 

políticas em público.  

No que tange ao conteúdo do 4º bimestre, foram tratados o Primeiro Reinado,  as 

Revoltas Regenciais e o II Reinado com a ideia de civilidade a partir dos costumes 

franceses. Foram utilizados os dossiês da Revista de História da Biblioteca Nacional a 

respeito de D. Pedro I e a imperatriz Leopoldina e D. Pedro II e a imperatriz Tereza 

Cristina, respondendo a certo curiosidade e interesse dos alunos, sobretudo por 

comentarem em sala de aula que assistiam à novela Novo Mundo, da Rede Globo, que 

tratava do Primeiro Reinado. O momento das leituras em sala de aula foi utilizado para 

a troca de ideias a respeito do sistema de escravidão para a manutenção da vida de luxo 

das elites, o sistema econômico do café, e elementos de crise do Segundo Reinado como 

a Guerra do Paraguai e a Abolição da Escravatura que abalaram o poderio de D. Pedro 

II. 

Para melhor entendimento, o termo “aula”, usado nesta descrição, corresponde a 

dois tempos seguidos de 50 minutos. A cada aula buscou-se o equilíbrio entre debates 

teóricos a respeito do trabalho proposto e o conteúdo previsto no currículo. 

 

5.1 3º bimestre 

Aula 1: Debate a respeito do que é identidade e o que é ser brasileiro. Como se 

constrói uma identidade? A partir disso, foi feita uma introdução aos movimentos de 

independência e os motivos do afastamento das metrópoles. Sugestão aos alunos do 

trabalho final do bimestre ser uma fotografia que representasse algo de sua identidade. 

Aula 2: De que forma as antigas colônias inglesa e espanhola buscaram construir 

para si símbolos e a ideia de nação e como as identidades podem se formar a partir de 

permanências e rupturas. Uso do livro didático com exercícios de interpretação de texto. 

                                            
24Independência do Brasil – 7 de setembro. Publicado pela TV Brasil: 6 set 2012.    Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=37XH5UEpjlI Acesso em 20 de ago, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=37XH5UEpjlI
https://www.youtube.com/watch?v=37XH5UEpjlI
https://www.youtube.com/watch?v=37XH5UEpjlI
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Aula 3: Aula técnica de fotografia destacando noções de profundidade, 

composição e luz. A aula ocorreu por um tempo na sala de aula, com explicações 

teóricas e outro tempo pelo colégio, de forma prática. Os alunos fotografaram a si 

mesmos e a objetos e plantas do pátio e da quadra. 

Aula 4: Chegada da Família Real ao Brasil e mudanças. Uso do livro didático. 

Aula 5:. Vídeo de Independência do Brasil e o uso de panfletos.  

Aula 6: Apresentação das fotografias em sala de aula, com os alunos dispostos 

em roda. as fotografias foram recolhidas e foi proposto às turmas a realização de um 

trabalho para o bimestre seguinte com uma exposição. Das 4 turmas, 2 desejaram 

continuar com o trabalho. 

 

5.2 4º Bimestre 

Aula 1.  Nesta aula foi realizada uma atividade inicial, que consistiu no debate 

sobre o que eles consideravam arte e qual era o papel dos museus na expressão artística 

em uma sociedade. Foram apresentadas algumas pinturas do século XIX e eles tiveram 

como tarefa designada até o fim do mês de outubro, a apresentação de uma obra de arte 

escolhida por eles, produzida no século XIX no Brasil. A apresentação em sala deveria 

ter o seguinte esquema: 

a. Título da obra 

b. Autor da obra 

c. Ano de criação 

d. Descrição física: tamanho, material utilizado 

e. Descrição interpretativa: olhar os elementos que compõem a pintura, descrevê-

los e relacionar com o contexto histórico, artístico. 

 

Enquanto conteúdo, foi exposto no quadro uma linha do tempo tratando a 

respeito do Primeiro Reinado, do Período Regencial e do Segundo Reinado, a fim de 

estabelecer uma organização de alguns acontecimentos ao longo do século XIX, para 

que os alunos pudessem se orientar nas aulas seguintes. 

Aula 2.  Livro didático: texto de revoltas durante o período regencial. Uso das 

Revistas de História da Biblioteca Nacional com leitura de textos em grupo, tratando de 

D Pedro I e D. Pedro II e as imperatrizes Leopoldina e Teresa Cristina. 

Aula 3. Debate sobre exposições e as mensagens que podem ser construídas a 

partir do que é exposto dependendo de como são apresentadas e o que é selecionado. 

Utilizamos para debate a proposta da Pinacoteca de São Paulo de expor questões aos 
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espectadores em suas salas, a partir de eixos temáticos (uso de fotos da Pinacoteca de 

arquivo pessoal). Enquanto conteúdo foi feita uma breve apresentação do que era a 

Academia Brasileira de Belas-Artes (AIBA) e de como foi importante para a estética 

artística apreciada no país. 

Aula 4. Apresentação, em sala, das pinturas que os alunos selecionaram. A 

maioria apresentou obras de Jean-Baptiste Debret e foi possível discutir tópicos da 

sociedade do Rio de Janeiro a partir das imagens apresentadas, como o trabalho escravo 

na cidade. A partir do que expuseram foi apresentado em sala pela professora, obras de 

Estêvão da Silva, Artur Timóteo da Costa e Antônio Rafael Pinto Bandeira com o 

objetivo de fazê-los conhecerem pintores negros do fim do século XIX, provocando 

questionamentos sobre os possíveis motivos de eles não aparecem em livros didáticos 

ao tratarem desse período e assim debater a representatividade do negro enquanto 

produtor de ciência, cultura e conhecimento de modo geral, na identidade brasileira.  

Aula 5.  Livro didático: Guerra do Paraguai e crise do Segundo Reinado. 

Aula 6. Costumes do século XIX: imprensa feminina carioca e a mulher na 

sociedade. Referente ao preparo para a exposição, os alunos finalizaram as molduras 

para as fotografias e impressões das pinturas. 

Aula 7.  Exposição.  

 

É importante destacar que durante todo o processo, sobretudo na segunda etapa, 

foi possível a comunicação com os alunos pelas redes sociais, o que facilitou o trabalho 

na troca de ideias entre eles e também no envio de materiais. Nesse sentido, pode-se 

compreender que as ações feitas em sala de aula se estenderam para outros espaços, 

principalmente no 4º bimestre, em que houve troca contínua de ideias a respeito de 

como seria feita a exposição das imagens. 

Durante o 4º bimestre também foi realizada uma visita técnica ao Museu 

Nacional de Belas Artes, ao Centro Cultural Banco do Brasil e à Escadaria Selarón com 

alguns alunos, com o objetivo de entrarem em contato com a arte brasileira do século 

XIX e poderem comparar com uma expressão artística fora do museu (ao entrarem em 

contato com uma obra a céu aberto). Além disso, a ida ao CCBB permitiu reflexões 

sobre o espaço do museu enquanto local interativo, permitindo comparações com a 

exposição permanente do MNBA. 

Esta visita técnica contou com um número reduzido de alunos pela 

desmotivação de não contarmos com um ônibus para levar as turmas. O fato de se 
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deslocarem de trem na ida e na volta foi algo que desmotivou os responsáveis de 

autorizarem a saída dos alunos. Além disso, muitos trabalham no período da tarde e o 

fator tempo se tornou um impeditivo. Também deve se considerar que se o número de 

alunos interessados fosse alto, haveria a dificuldade de uma professora guiá-los pelo 

centro sozinha, por isso o limite de dez alunos.  

Apesar disso, ao discutirmos as ideias que as turmas tinham dos museus, eles 

foram incentivados a retomarem a memória de alguma visita e também foram 

estimulados a conhecerem o percurso que foi feito na visita técnica em outubro. 

 

Fotografia 1. Exposição Permanente A Galeria do século XIX. 

 

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes, 2018. 
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Fotografia 2. Exposição O Corpo é a casa. 

 

Centro Cultural Banco do Brasil. 

3. Vista da cidade do Parque das Ruínas 

 

Fonte: Parque das Ruínas 

 

Em relação à saída técnica, a visita foi positiva não apenas pelo objetivo já 

mencionado mas também pela possibilidade do percurso pelo centro do Rio se estender 

para locais além do espaço museológico, pelo fato de que muitos dos alunos não tinham 
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andado pelas ruas do centro. Para uma das alunas, que não era do Rio, a visita foi 

importante no sentido de permitir que ela começasse a se identificar com a cidade, sua 

natureza. Além do Parque das Ruínas, em Santa Teresa, algumas igrejas católicas 

também foram visitadas rapidamente, destacando-se alguns simbolismos religiosos, que 

muitos não conheciam, e mostraram curiosidade a respeito. 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

A análise estará pautada principalmente na leitura do conteúdo das imagens 

produzidas pelos alunos e do discurso a partir das mesmas. 

Optamos por apresentar os dados de acordo com o que expusemos nos 

pressupostos metodológicos, a fim de mantermos um equilíbrio destacando cada etapa 

do trabalho sem perder de vista o problema maior apresentado, referente ao interesse 

dos alunos pelas aulas,  a produção artística e a melhora do relacionamento entre si. 

 

6.1 Análise de dados do 3º bimestre 

No debate inicial a respeito do que forma a identidade de uma pessoa, os alunos, 

de modo geral, destacaram as pessoas que estão ao seu redor, como família e amigos, 

além das opções religiosas e culturais, como o tipo de música que ouvem ou as séries e 

filmes a que assistem. Em um ambiente no qual muitos têm dificuldades diárias devido 

a questões relativas à violência e tráfico de drogas (há alunos que relatam as perdas 

familiares devido a operações policiais, por exemplo), é importante destacar o quanto 

seu universo está sujeito a uma vulnerabilidade devido ao descaso público e o quanto 

isso pode intervir na percepção que têm de si mesmos. 

No dia da apresentação das fotografias, os alunos ficaram dispostos em roda, 

enquanto cada um se apresentava. As fotografias circulavam pelos alunos enquanto eles 

a explicavam para os demais, com o motivo de terem escolhido determinada imagem 

para representar sua identidade.  

Grande parte das fotos realizadas se referiram basicamente a três temas: família, 

trabalho e natureza. As descrições eram parágrafos que contavam dificuldades 

familiares, às vezes associadas a problemas de saúde ou falecimento de parentes. Houve 

fotos que demonstravam situações casuais, como um momento em algum ambiente da 

casa, e nas descrições dessas, alguns alunos fizeram redações contando o quanto os 

laços com o pai e a mãe eram importantes para si. Referente à natureza, muitos tiraram 

fotos de lugares com praias ou algum destaque para plantas e animais. Os que 

apresentaram algum ambiente de trabalho, relataram o desejo de se desenvolverem na 

área a que estavam se dedicando. 

Em duas turmas especificamente, foi notável o modo como eles se 

sensibilizaram ao saberem melhor a respeito um do outro. Os alunos que de alguma 

forma se mantinham apenas em seus grupos ou se isolavam sem falar com o restante da 
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turma, mudaram de forma extremamente significativa nas aulas subsequentes. Isso foi 

notado pela mudança de lugares em que sentavam e as conversas que passaram a se 

estabelecer no bimestre posterior. Embora ao longo do ano não houvesse problemas ou 

conflitos durante as aulas de história, era notável que nas duas turmas em que se 

percebeu a mudança, os alunos não tinham necessariamente laços entre si, havendo 

muito apatia tanto uns com os outros quanto nas aulas em relação aos professores. Esse 

dado nos faz questionar até que ponto a era da tecnologia e da informação permite que 

os adolescentes, na maior parte das vezes atentos ao mundo virtual, dialoguem entre si e 

formem redes de apoio e solidariedade quando necessário. Em um momento no qual 

uma das alunas relatou a dificuldade de lidar com o falecimento da avó materna, muitos 

tiveram a atitude de se levantar e abraçá-la. Esses momentos se repetiram algumas vezes 

e o contato emocional e também físico por meio de abraços, sorrisos, apertos de mãos 

tiveram um efeito de aproximação muito superior e imediato ao esperado. 

O ambiente relaxado em que a turma se encontrava (apesar da ansiedade de 

alguns por precisarem falar sozinhos para um grupo) por não ter uma pressão de serem 

avaliados em dizer algo “certo” ou “errado”, foi uma oportunidade para os mais tímidos 

se expressarem de forma significativa e dessa forma estarem mais inseridos na turma. 

Reações como aplausos e a atenção que todos davam ao momento que cada um falava 

também contribuíram para um efeito positivo durante a apresentação e depois.  

Devido à grande quantidade de fotografias, foi necessário haver uma seleção em 

que se tenta mostrar um pouco da diversidade dos assuntos tratados pelos alunos. Foi 

uma tarefa extremamente difícil porque se torna a seleção da seleção deles. A fotografia 

da fotografia que apresentaram, e chega ao leitor com um filtro. De cada universo que 

foi exposto em um momento único na sala de aula, foi preciso destacar algumas 

histórias. Um dos critérios foi o de apresentar os que haviam estado mais atentos à 

noção estética que discutimos na aula prática e no esforço que fizeram para seguir 

alguma orientação técnica. Foram selecionadas oito fotografias, das quais a professora 

teve acesso digital apenas a duas. O restante é a reprodução das fotos na exposição 

elaborada posteriormente. As imagens seguem abaixo: 
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Fotografia 4. Um turbilhão 

 

 

Fonte: Amanda Caldas  

Essa é a iluminação que vejo todos os dias ao amanhecer (exceto em dias 

cinzas). São apenas os raios de sol passando por cubinhos de vidro formando 

desenhos, uma verdadeira obra de arte, criada pela natureza. As formas na 

parede me lembram um turbilhão de coisas, pensamentos e sensações que 

fazem lembrar de mim, de como os átomos do meu corpo vieram dos lugares 

mais improváveis do Universo, me fazem lembrar que sou uma obra de arte... 

Eu sou minha arte, eu crio minhas formas, me moldo... Tudo em mim vira 

arte. (Amanda Caldas - estudante, 2ª série) 

 

Ao relatar a respeito desta fotografia a aluna descreveu o quanto foi difícil 

pensar em algo que a representasse, pelo fato de que, ao tentar identificar algo que fosse 

representativo para si, se deu conta de que por estar em uma cidade diferente (a aluna 

havia se mudado há alguns meses do Amapá para o Rio de Janeiro), era muito difícil 

pensar em coisas que fossem importantes para ela aqui, sobretudo por não ter se 

habituado ao novo ambiente e pela falta que sentia de seu lugar de origem. Então olhou 

para a janela do quarto e começou a brincar com as luzes que refletiam através dela. Por 
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achar bonito o efeito das luzes resolveu testar a fotografia e refletiu a respeito de alguns 

significados que poderia atribuir. Afirmou que, a princípio, fotografou realmente pela 

beleza que tinha visto no reflexo, e ao tentar relacionar ao trabalho, fez a descrição 

poética exposta acima. Na aula de história, foi a primeira vez que a aluna comentou com 

a turma a dificuldade de estar em um ambiente completamente diferente do seu e de ter 

de se habituar a isso para realizar tarefas cotidianas, como ir à escola. 

 A fotografia foi publicada em uma revista online da pós-graduação da PUC-

Rio,  “Alter”25. 

 

Fotografia 5. Grafite, favela e futebol 

 

Fonte: Franklin Lopes 

Muitos não sabem como é viver/morar na favela, apesar de nossa escola ser 

localizada em uma, poucos sabem como é viver dentro dela, onde há muitos 

tiroteios, crimes, crianças passando e vendo essas coisas (...). Como podem 

ver em minha foto é um menino pretinho com uma bola na mão ao lado de 

uma favela (que me representa). (...) O Rio real não é aquele que vemos de 

longe em flashs da tv. O Rio das favelas está doente, em estado grave. Não 

são as unidades pacificadoras provisórias que vão resolver pois o buraco é 

muito mais embaixo e sem luz (Franklin Lopes - estudante, 2ª série) 
 

Esta fotografia é de um aluno que até o momento da apresentação não tinha sido 

muito ativo nas aulas. Sua escrita demonstra o quanto ele se envolveu no trabalho e 

pensou a respeito das críticas sociais que poderia fazer. Em sua descrição, está presente 

não apenas a sua tentativa de se olhar no mundo, mas a de refletir qual é o mundo que 

está inserido e pensar criticamente a respeito. 

                                            
25 CALDAS, Amanda; RIBEIRO, Marcella Lima. “Depoimento: sala de aula”. Revista Alter. Volume 

13, n. 1, 2018, p. 24. Disponível em: https://filopucpos.xyz/alter Acesso em: 7 mar 2018. 

https://filopucpos.xyz/alter
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Nesse sentido, podemos apontar a arte em sala de aula como uma forma de 

despertar no aluno, modos de se expressar que até então poderiam estar escondidos, sem 

espaço para serem expressos, não necessariamente porque um professor não dê espaço, 

mas porque nem todo aluno é despertado para expor suas ideias da forma como 

geralmente os professores se organizam: seminários, debates, apresentação com cartazes 

em que cada um precisa falar algo a respeito… Essas ideias são boas e devem ser 

utilizadas, mas todas, de alguma forma, demonstram algo que se espera dos alunos, uma 

boa articulação que já remeta a um mundo pré-acadêmico, um preparo a uma possível 

graduação. E se a melhor forma de determinado aluno for por meio da arte? Por que não 

lhe conceder essa oportunidade? Talvez surja um impulso para que ele se desenvolva 

em diferentes áreas, em diversas formas de se expressar, como foi possível ver após as 

apresentações.  

Fotografia 6.  Grafite, favela e futebol II 

 

Fonte: Samuel Lucas Pimentel 

Essa foto representa muito meu dia a dia. Essa imagem fica em Realengo, 

onde treino futebol todos os dias. O maior ídolo do clube Realengo que fez 

essa arte, Denilson, e ele queria que sempre antes dos jogos a concentração 

fosse diante da pintura, o que é feito até hoje e se tornou uma tradição do 

time. (Samuel Lucas Pimentel - estudante, 2ª série) 
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Essa foto traz também o grafite, no caso, como a representação de um lugar e 

também de uma tradição da qual o aluno participa referente ao futebol. Muitos alunos 

citaram atividades além do futebol, como balé, capoeira, judô, música enquanto 

momentos da semana em que se sentem bem e fazendo algo de que realmente gostam. É 

interessante destacar o modo pelo qual essas atividades assumem um caráter único para 

os que as praticam. Todos parecem ter uma história muito especial para contar de um 

dia em que algo extraordinário aconteceu na capoeira. Imaginar a escola como um 

espaço em que essas atividades fossem oferecidas é algo que atuaria de forma muito 

específica nas comunidades mais carentes como forma de socialização e de 

desenvolvimento das habilidades que os jovens possuem. 

Fotografia 7.  Ambiente de trabalho 

 

Fonte: José Carlos 

Essa é a foto de um motor de carro. Eu tenho trabalhado em uma oficina e 

não sabia a respeito do que fotografar, até que prestei atenção em um dos 

motores e achei que poderia ficar bonito. Eu pretendo trabalhar com motores 

de aviões um dia e acho que isso tem sido no momento uma parte da minha 

identidade. 

(José Carlos - estudante, 2ª série) 

 

Alguns alunos falaram a respeito de seus trabalhos ou cursos técnicos. Houve 

alunos contando suas experiências em casas de festa infantil, salas de cirurgia e o desejo 

de se dedicaram à medicina, alunos que trabalham no Programa de Jovem Aprendiz e 

estão pensando em uma profissão a partir desta experiência.  

Ter a consciência, enquanto professora, de que já lidamos com alunos inseridos 

no mercado de trabalho, muitas vezes distantes do local em que estudam, faz com que a 
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percepção a respeito das cobranças na avaliação e no modo de organizar as atividades 

seja analisada de forma a considerar essas especificidades e se torna um desafio para o 

professor ao equilibrar a melhor forma de lidar com esse estudante sem cobrá-lo além 

do que ele pode dar e sem desconsiderar a necessidade de que ele seja ativo nas 

propostas feitas em sala. Faz pensar também na chamada “meritocracia” tão apreciada 

por alguns setores da sociedade. 

 

Fotografia 8. O sol, o mar, a praia  

 

Fonte: Helen Corina 

“Gosto da sensação do calor e da areia. Gosto de ficar em silêncio sentindo o sol 

brilhar” 

(Helen Corina, estudante, 2ª série) 

A aproximação com a natureza também foi descrita por alguns como um modo 

de estarem mais conectados consigo mesmos e se sentirem felizes. Muitos afirmaram 

que não tinham pensado nesse aspecto necessariamente como sendo algo constituinte de 

sua identidade, mas apontaram que era uma das coisas que mais gostavam de fazer: 

estar em algum lugar em que pudessem estar mais próximos de árvores, ou o mar, ao 

invés de cercados por carros e barulho do trânsito. 

As imagens a seguir foram feitas por uma aluna que decidiu fazer uma série de 

fotos do centro do Rio de Janeiro, por ser um local com o qual se identifica, sobretudo 

pela influência do pai, descrito por ela como alguém apaixonado por antiguidades e pela 

mãe, uma pessoa simples que gosta de estar atenta aos detalhes.  
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As fotografias foram apresentadas em formato de álbum, com alguns textos 

entre as fotos falando um pouco a respeito de si e de sua família. Abaixo, a transcrição 

de alguns trechos e as fotos que mostram um gosto da aluna pela expressão escrita e 

também o cuidado que teve em seguir alguns dos tópicos que comentamos em aula a 

respeito da composição fotográfica: 

 

Fotografia 9. Uma história 

 

Imagem acima: Esquina Rua do Ouvidor. Abaixo: Rua dos Mercadores 

Fonte: Vitória da C. Regina 

“Ao andar por estes lugares, pude perceber que a fonte de sustento dos mesmos tem 

sido/é a sua tradição até o dia de hoje. Ou seja, sua história”.  

“Sim! Sou cativa de coisas extraordinárias, antigas, pouco conhecidas, e principalmente 

da simplicidade daquilo (...). De sentar numa confeitaria, (...); ou apreciar a arte de um 

desconhecido, pelo simples fato daquilo ter me feito parar”. 

(Vitória da C. Regina - estudante, 2ª série) 
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Fotografia 10 – Uma história 

 

 

Avenida Venezuela. Fonte: Vitória da C. Regina 

“Entre tantos vícios, o de observar aquilo o que as pessoas não param pra ver era o que 

mais me dava prazer” 

  

 A respeito da relação entre história e fotografia, a historiadora Ana Maria Mauad 

relembra as palavras de Le Goff e afirma que 

há de se considerar a fotografia simultaneamente como imagem/documento e 

como imagem/monumento. No primeiro caso, considera-se a fotografia como 

índice, como marca de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas e 

lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado – 

condições de vida, moda, infra-estrutura urbana ou rural, condições de 

trabalho, etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, no 

passado, a sociedade estabeleceu como a única imagem a ser perenizada para 

o futuro. Sem esquecer jamais que todo documento é monumento, se a 

fotografia informa, ela também conforma uma determinada visão de mundo
26

 

 

  É necessário pensar o mesmo a respeito do que foi apresentado sobre as fotos do 

tempo presente dos alunos do Colégio Estadual Bangu: são marcas individuais, são 

                                            
26MAUAD, Ana Maria. “Na mira do olhar: um exercício de análise da fotografianas revistas ilustradas 

cariocas, na primeira metade do século XX”. Anais do Museu Paulista. v. 13. n.1. jan.-jun. 2005, p. 140 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v13n1/a05v13n1.pdf Acesso em: 10 abr 2018. 

http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v13n1/a05v13n1.pdf
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pistas dos alunos e da maneira como vivem e ao mesmo tempo são extremamente 

simbólicas, pois em um momento da vida em que é tão difícil lidar com as próprias 

características, assumir algum elemento como representativo da sua identidade é algo 

significativo, visto que esta tarefa se faz difícil, árdua. 

 

6.2 Análise de dados do 4º bimestre 

Na aula inicial a respeito do que seria arte, na visão dos alunos, é possível 

destacar que nas quatro turmas em que este debate ocorreu, quase todos apontaram a 

compreensão de um trabalho artístico enquanto algo relacionado à emoção; a pergunta 

feita foi exatamente: O que é arte para vocês? As respostas iniciais variavam entre: 

música, teatro, pintura, cinema. Conforme a discussão era desenvolvida, as respostas 

tendiam a afirmar que arte não precisava estar nos museus, que poderia ser encontrada 

em qualquer lugar, contanto que aquilo tocasse o coração das pessoas. A esse tipo de 

resposta os alunos costumavam ouvir da professora que, assim, um “eu te amo” poderia 

ser uma obra artística, ser considerado um poema. Essa resposta causava certo 

desconforto e riso entre os alunos, e alguns discordavam afirmando que não era 

exatamente assim, que deveria haver algum limite, senão tudo seria arte. Entretanto, 

questionados sobre quais seriam esses limites, não se arriscaram, silêncio com o qual a 

professora tentou trabalhar afirmando que não havia uma correta, mas que aquele 

exercício era justamente para ocorrer uma reflexão em conjunto.  

 Uma resposta interessante foi a de um aluno que afirmou que artista era aquele 

que “não andava na linha”. Disse que chegou a essa conclusão pelo fato de que criança 

bagunceira recebe o apelido de arteira ou então diz-se que está fazendo arte, 

“aprontando”. A relação do artista com aquele que não age de acordo com as normas 

surgiu nessa única fala, dentre as quatro turmas, mas foi interessante para apresentar a 

ideia do artístico enquanto aquilo que é fora do comum. Sem ter o interesse de 

desenvolver uma resposta para uma pergunta complexa a que tantos teóricos já 

debateram e sobre a qual não há uma resposta definida, o interesse da discussão inicial 

sobre o que os alunos pensavam a respeito de arte ocorreu no sentido de provocá-los a 

respeito de em que locais podemos identificar expressões artísticas.  

Assim, a conversa direcionou-se para o que pensavam a respeito de museus. A 

maioria os destacou enquanto um local chato, que não compreendiam muito bem e que 

só haviam ido em passeios de escola, na maior parte dos casos. Apesar dessa percepção 
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negativa, a fala dos alunos remetia à certa importância dos museus, enquanto um espaço 

de preservação de memória, embora eles não se identificassem com o ambiente. 

Destacou-se em sala o quanto o museu é muitas vezes o espaço do: Não toque, não fale, 

não corra e de como isso pode criar afastamentos de grandes parcelas da sociedade que 

não se identificam com um modelo por vezes dominador que o espaço museológico 

apresenta. 

 Referente à aula seguinte, ao debatermos a respeito das fotografias de museus 

como a Pinacoteca de São Paulo e suas exposições, testamos um pouco de análise de 

obras. Talvez o mais difícil desse momento seja o de não tentar induzir os alunos a 

respostas que se deseja ouvir, ou falas consideradas “corretas”. As perguntas buscavam 

primeiro indagar o aluno a respeito do que viam enquanto material, para depois 

estimulá-los a respeito de interpretações. Nenhuma resposta era descartada para que eles 

não fossem desestimulados a falar. O interesse na aula ocorreu nas duas turmas pelo 

período dos dois tempos, o que leva a pensar no quanto o debate a partir do visual é algo 

atrativo e pode funcionar para além da imagem apenas como ilustração.  

 A proposta de visualizar os interiores de alguns museus foi de pensá-los 

enquanto um lugar de montagem e estimular os alunos a pensarem o modo pelo qual 

realizariam a exposição. Como fomos convidados pela coordenação pedagógica a 

participar da feira cultural que tratava de diversidade, no colégio, foi necessária uma 

reavaliação  do local e do modo como a exposição aconteceria. Não foi possível a 

realização no auditório, como planejado a princípio, portanto a realização foi em um 

espaço aberto, próximo ao pátio do colégio. Com a atenção dada à montagem das 

exposições, os alunos começaram a pensar em textos explicativos que pudessem expor 

junto às imagens e de que forma poderiam explicar sucintamente o trabalho realizado 

com as fotografias e com as pinturas que com que estavam entrando em contato 

O momento em que levaram para sala de aula as pinturas de Jean Baptiste 

Debret como representativas do Brasil no século XIX, proporcionou uma troca 

interessante a partir do momento em que os alunos foram apresentados a pinturas de 

artistas negros que se contrapunham ao que eles levaram para sala e também ao que 

costumam ver nos livros didáticos. Foi dado o enfoque aos artistas Antônio Rafael Pinto 

Bandeira, que entrou na Academia Imperial de Belas Artes em 1879;  e Arthur 

Timótheo da Costa, que embora tenha grande parte das obras no início do século XX, 

começa a sua formação em fins do XIX. 
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Fotografia 11. Feiticeira 

 

Fonte: Pinto Bandeira, 1890, Museu Antônio Parreiras 

Acesso: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao227/museu-antonio-parreiras-niteroi-rj  
 

Fotografia 12. Retrato de Menino 

 

Fonte: Arthur Timotheo da Costa, s.d., coleção particular 

Acesso: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22552/arthur-timotheo-da-costa 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao227/museu-antonio-parreiras-niteroi-rj
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao227/museu-antonio-parreiras-niteroi-rj
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22552/arthur-timotheo-da-costa
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22552/arthur-timotheo-da-costa
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Os alunos acharam interessante a representação de pessoas negras sem estarem 

associadas à escravidão, além de acharem interessante a exposição que seria realizada 

na semana da consciência negra, trazer artistas para os quais não tinham atentado em 

suas pesquisas. Debatemos o quanto o reconhecimento desses artistas, hoje, é 

importante para a valorização do negro na cultura e identidade nacional em todos os 

âmbitos da sociedade.  

Assim, as imagens foram selecionadas e os alunos se dividiram em grupos para 

tratar dos textos que se baseariam nas discussões feitas em sala de aula a respeito de 

museu, arte e identidade, e também se organizaram em relação às molduras que seriam 

feitas para apresentação dos trabalhos. Como o espaço que nos foi reservado era 

relativamente pequeno para a exposição, os alunos tiveram a ideia de fazer um varal que 

delimitasse a “sala” do museu com as próprias fotos, além do mural que nos foi 

reservado para utilizar.  

A seguir, fotos do dia da exposição e dos textos que os alunos construíram: 

 

Fotografia 13. Texto de introdução à exposição 

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 
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Fotografia 14. Obras de Emmanuel Zammor 

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 

 

Fotografia 15. Questionamento do Brasil europeizado.  

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 
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Fotografia 16. Varal de fotos 

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 

 

As fotografias realizadas no bimestre anterior ficaram expostas em varal, enquanto as 

imagens das pinturas do século XIX ficaram expostas no mural. 

 

Fotografia 17. Varal de fotos II 

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 
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Fotografia 18. Memória e Poder 

  

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 

 

Fotografia 19. O espaço do não 
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Fonte: Colégio Estadual Bangu. 

 

Os alunos decidiram colocar faixas aludindo a proibições nos museus e optaram 

por fazer certa crítica com ordens mais extremas em vermelho. 

 

Fotografia 20. Mural de pinturas e fotos 

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 

 

Fotografia 21. Estêvão Silva 

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 
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 Fotografia 22. Texto sobre Estêvão Silva 

 

 

Fonte: Colégio Estadual Bangu. 

 

  Algumas considerações a serem feitas a respeito da atividade do final do 4º bimestre: 

1. Houve alunos que optaram por não participar da atividade e foram respeitados 

em sua decisão. Foi pedido a eles que apresentassem sugestões para serem avaliados, se 

gostariam de prova, ou fazer alguma apresentação em sala. Optaram por fazer um 

trabalho em grupo e o fato de terem feito essa escolha por significou necessariamente 

que não se interessaram pela discussão proposta. O resultado dos trabalhos apresentados 

foi muito bom e cabe aqui a reflexão a respeito de que se eles tivessem feito um 

trabalho imposto, se o resultado seria produtivo. Alguns recorreram à análise de fontes 

na Hemeroteca Digital e imprimiram imagens para falar do Brasil no século XIX, com 

anúncios de escravos sendo vendidos, por exemplo. Apresentaram a análise desses 

anúncios e demonstraram surpresa pelo fato de os escravos serem descritos como um 
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objeto. Outro grupo selecionou tratar de mulheres no século XIX e também buscou 

informações a respeito da saúde, tratando de histerismo e medicina e como isso afetava 

a percepção das mulheres. Esse tema, particularmente, gerou um debate intenso, com 

questionamentos das meninas da sala a respeito do tratamento que recebem muitas 

vezes pelos próprios colegas de turma e de como essa visão é construída e mantida nos 

dias atuais. Com um resultado tão positivo, vale a pena retomar as palavras de Paulo 

Freire sobre respeitar o espaço do outro: 

 

Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as 

mesmas opções que fiz, no nível da política, da ética, da estética, da 

pedagogia, nem posso partir de que devo “conquistá-los”, não importa a que 

custo, nem tampouco temo que pretendam “conquistar-me”. É no respeito às 

diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que 

digo, que me encontro com eles ou com elas.27 

2. Nem sempre o melhor caminho é o da busca da visibilidade do trabalho que está 

sendo feito. A proposta de apresentação do projeto na feira do colégio foi algo que 

empolgou aos alunos e à professora, mas talvez não tenha sido a melhor escolha. A 

questão do espaço para se adaptar a outros projetos ocorrendo simultaneamente mudou 

muito o visual e o modo de expor que havia sido pensado a princípio. A grande 

quantidade de alunos transitando de uma só vez também não foi produtiva para a 

apresentação e explicação do que estava sendo feito e a princípio alguns dos alunos 

ficaram impacientes com a grande agitação em torno do trabalho. Foi positivo porque 

houve uma grande quantidade de pessoas vendo a exposição, mas provavelmente teria 

sido mais proveitoso se fosse feito em outro momento. São experiências que com 

certeza auxiliarão nas escolhas futuras de trabalhos.  

                                            
27 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996, p. 50. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O momento em que professor e aluno encaram a sala de aula como um ambiente 

de trocas e de construção e desconstrução contínua, é o momento em que a imaginação, 

a criatividade e a capacidade de desenvolver um olhar crítico se manifestam de forma 

intensa e prazerosa. O ambiente escolar não precisa ser um local de competição/disputa, 

como a lógica capitalista nos faz querer reproduzir. Não precisa ser um ambiente no 

qual o aluno se encontra apenas para ser avaliado.  

Também não precisa ser um ambiente em que os professores ignoram as 

dificuldades individuais, embora o sistema de escola pública em que vivemos crie um 

ambiente para fazermos isso. Esta crítica não é nova, porém se faz necessária, ao 

olharmos diariamente as dificuldades que a comunidade escolar enfrenta e que são 

agravadas em muitos lugares por estar desprovida do apoio estrutural de que precisa 

para funcionar em condições adequadas para o mundo contemporâneo: acesso à 

internet, uma boa biblioteca, espaço de lazer, boa alimentação, salas climatizadas. O 

fato de o professor ser uma profissão desvalorizada deveria ser um fator de busca para 

maior aproximação com os alunos, não o contrário. É com eles que estamos 

cotidianamente, são eles que nos ouvem e é a eles que devemos ouvir. Para agirmos. 

Especificamente em relação às aulas de história, o maior ponto de desinteresse 

se refere a problemas com a leitura. Na hora da aula, enquanto educadores, não é o 

momento de apontarmos culpados. O problema de saber ler e escrever, gravíssimo no 

Brasil,  não será resolvido por apenas um professor ou por uma escola. Ao mesmo 

tempo,  não devemos embarcar na lógica perversa de punir um aluno por anos de 

abandono devido a motivos sociais, econômicos e de descaso ao ensino. Isto pode ser 

interrompido a partir do momento em que nos propomos a trabalhar com o saber do 

educando e não contra.  

Por isso a escolha neste trabalho pela arte/educação. Pela crença de que por meio 

do simbólico, da criação de representações, a reflexão crítica e a ação possam acontecer. 

Com ou sem escrita/leitura, todo ser humano tem vivência. Todo ser humano pode 

expressar essa vivência. Isso pode ser direcionado para uma forma artística como forma 

de nivelamento. Os alunos com que trabalhei não compreendiam técnicas de fotografia. 

Estavam de modo aproximadamente nivelados no que se refere a esse conhecimento. 

Também não conheciam muitas pinturas do século XIX e sua carga simbólica. O que se 

poderia apreender das imagens ali apresentadas. Esse ponto de partida no trabalho feito 
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nos dois bimestres nos levou  a leituras. E à escrita também. Cada um a seu modo. 

Em uma análise autocrítica, o trabalho aplicado poderia ter sido menor ou 

simplificado. Com turmas grandes, de quarenta alunos, o resultado não se mostrou tão 

produtivo (no sentido de haver troca de experiências) como nas turmas menores, de 

aproximadamente vinte alunos. Tanto que as turmas que desejaram dar prosseguimento 

no 4º bimestre foram justamente essas. Esbarramos em um problema estrutural com o 

qual precisamos aprender a lidar. Outro aspecto que poderia ter sido pensado melhor foi 

a associação do conteúdo das aulas com o que era proposto enquanto pensamento 

teórico. Em alguns momentos isso se perdeu e ficou apartado nas aulas, apesar de em 

muitas delas ter sido possível essa reflexão em conjunto. Provavelmente é um problema 

em decorrência da opção por um trabalho extenso.  

 Apesar de e com as dificuldades acreditamos que o trabalho realizado teve 

muitas características positivas. Recentemente, ao conversar com uma das alunas que 

fez parte do projeto, ela comentou o quanto a turma se manteve unida ao longo do 3º 

ano e de como sua perspectiva mudou sobre estar em sala de aula. Outro aluno 

comentou que não tinha visto muito sentido em ir às aulas naquele ano, até que 

começou a se envolver com o trabalho. Não devemos ter a pretensão de que vamos 

atingir todos os alunos da mesma forma, mas esses relatos individuais aliados a uma 

postura diferenciada das turmas mostram que esse caminho pode ser mais eficiente do 

que a preocupação quase exclusiva com o currículo mínimo e a atribuição de notas a 

que muitas vezes somos arrastados. 
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