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RESUMO: O propósito deste artigo é tecer reflexões acerca dos modos como os estudos 
advindos da cultura visual têm sido incorporados nos currículos e práticas de sala de aula. Para 
efeito de análise, tomamos como foco quatro artigos submetidos e selecionados por uma 
comissão internacional, e apresentados no Congresso Matéria Prima. Tal congresso foi 
realizado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa / FBAUL. Os artigos 
selecionados versam sobre a Cultura Visual e são respectivamente de autores de países como 
Brasil, Espanha, Portugal e Uruguai. A partir da leitura e análise, podemos perceber que a 
dimensão critica se faz presente em todos os textos e orientam para um processo educacional 
em que autonomia e cidadania se tornam pontos centrais de práticas específicas. 
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ABSTRACT: This article aims at discussing how teachers and researchers have incorporated 
Visual Culture Critique in classroom art practices as well as in art curricula. In order to settle 
analyses, we take four articles, which were summited and selected by an international 
committee, and presented at Matéria Prima Congress that was promoted by the Fine Art Faculty 
of Lisbon. The articles that were selected approach Visual Culture Critique and their authors are 
respectively from Brazil, Spain, Portugal and Uruguay. Based on such analyses it is possible to 
access how Visual Culture Critique has influenced and oriented educational processes in which 
autonomy and citizenship have been central to specific practices.  
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1. INTRODUÇÃO 

A partir de uma revisão de fontes originais, tocaremos naquilo que concerne os modos 

de se pensar e estruturar o currículo para o ensino de arte. Negando currículos que 

tanto priorizaram imagens de obras de arte, abordagens recentes partem para a direção 

de um currículo que incorpora imagens advindas dos mais diversos contextos culturais. 

Tais imagens, até então, não eram tidas como legítimas nos processos de educação 

em arte. Visualiza-se neste contexto, o alargamento da compreensão do conceito de 

arte, que é concebido como fruto das relações culturais, ao invés de se assentar sobre 
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tradição artística. 

Para subsidiar nossas reflexões, tomamos, enquanto corpo de análise, quatro artigos, 

apresentados e publicados nos anais e periódicos do Congresso Matéria Prima. Este 

congresso é realizado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, com 

apoio de uma comissão científica internacional, sendo que vem se constituindo como 

lugar previlegiado para a disseminação, intercâmbio e diálogo sobre o ensino e 

aprendizagem da arte nos países ibero-americanos. Os artigos a serem analisados são 

de pesquisadores do Brasil, Espanha, Portugal e Uruguai. Acreditamos que estes 

quatro artigos, escolhidos do conjunto de 75 artigos apresentados (que a comissão 

científica selecionou “às cegas” a partir de 118 submissões), podem contribuir para a 

nossa discussão e exemplificar o que tem sido pensado e praticado em termos de 

alargamento do ensino de arte nestes países, a partir da perspectiva dos estudos da 

Cultura Visual.  

2. BREVE REVISÃO DOS ESTUDOS DA CULTURA VISUAL:  

O tema de Cultura Visual tem sido introduzido nas discussões curriculares, e no 

currículo de arte, dentro de uma perspetiva crítica. O contributo, oriundo das ciências 

sociais, veio enriquecer e problematizar a ação docente, uma vez que esta pode fazer a 

diferença no ensino artístico com objetivos mais implicados e críticos. Acrescente-se 

que nem sempre são conhecidas as principais referências do que está por trás das 

definições de Cultura Visual.  

Os estudos de Cultura Visual surgem nos anos 60 do século XX, sendo que, para além 

da tradição culturológica e semiológica francesa, o centro de investigação inglês, da 

Universidade de Birmingham, foi um dos mais influentes espaços, em torno do qual 

estiveram reunidos autores como Richard Hoggart (1957), Raymond Williams (1958), 

Stuart Hall (1980a; 1980b), entre outros.  

Os Cultural Studies têm por base referências anteriores, podendo se citar Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, e o livro Dialética do Esclarecimento (1994) onde é definido 
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e proposto o termo de “Indústria Cultural”. O traço mais dominante desta expressão é o 

fato de se referir a conteúdos produzidos por equipes de pessoas, organizadas em 

sistemas produtivos pela divisão de trabalho. Essa “objetificação,” é uma das raízes 

para o estudo encetado pelos Cultural Studies, e ocorre quando as relações entre as 

pessoas se transformam, e se baseiam, na ascensão do “valor de troca” em prejuízo do 

“valor de uso.”  

O “valor de uso,” hegemônico antes do Renascimento, começa a ser substituído pelo 

“valor de troca”, nos termos que descreveu Walter Benjamin (1992), quando 

caracterizou aquilo que denominou como “queda da aura.” Stuart Hall, sistematizando 

os tipos de leituras na recepção, pretende propor uma metodologia de estudo dos graus 

de resistência à dominação ideológica  e aqui é pertinente recordar a definição de 

“ideologia” de Marx & Engels (1976, p 25-6), ou seja como uma consciência falsa, uma 

“falsa consciência” da realidade, uma consciência distorcida da realidade, que tende a 

ser hegemônica. 

Para os Cultural Studies, a mudança passa por encarar a sociedade urbana com a 

mesma estranheza com que antes os antropólogos encaravam as comunidades 

remotas para onde se deslocavam; onde faziam os seus trabalhos de antropologia e 

etnografia. Há como exemplo contemporâneo um estudo de David Morley (1986), um 

dos autores mais influentes dos Cultural Studies. Este autor vai estudar um “habitante” 

que consome televisão: ou seja, ele vai estudar cada um de nós. No modelo 

encoding/decoding de Stuart Hall vamos ter a tripartição infra-estrutura / estrutura / 

super-estrutura,  embora Stuart Hall não faça referências diretas ao modelo de Marx. 

Esta pode ser uma interpretação do modelo de Stuart Hall (1980a), que é de resto um 

modelo importante, publicado em livro em 1980, e publicado antes, em policópia, em 

1973.  

Muitos são os autores na esfera internacional que têm se debruçado na atualidade 

sobre este tema, onde já podemos identificar ou mesmo vislumbrar uma possivel rede 

de diálogos, trocas, publicações em comum, que vai de certo modo criando uma 
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literatura contemporânea que versa sobre a Cultura Visual, tanto em termos da 

pesquisa como dos aspectos medotológicos para o desenvolvimento do trabalho em 

sala de aula. 

Fernando Hernández-Hernández, da Universidade de Barcelona, também herdeiro da 

tradição dos Estudos Culturais, agora na área da Psicologia Social aplicada ao ensino 

de arte é um destes autores que desde a década de 90 do século XX vem refletindo 

sobre estas questões. No Brasil, a repercussão de suas idéias e reflexões em torno do 

tema vêm acontecendo desde a segunda metade da década de 90. A tradução e 

publicação de sua obra Cultura Visual e os Projetos de Trabalho (Artmed,1999), não 

somente foi fundamental naquele momento para percerbermos outras possibilidades do 

ensino das artes visuais, como repercutiu de modo muito eficaz na fundamentação 

teórica e orientação prática para com o desenvolvimento de uma ação docente baseada 

em projetos de trabalho. Sabemos o quanto é necessário que as experiências de vida 

sejam encaradas no contexto da Cultura Visual, e sabemos que esse contexto é de 

enviesamentos que rodeiam os nossos alunos.  Os jovens se vestem de Cultura Visual, 

mas no sentido de que desejam “marcas” nos pés, querem “marcas” no vestuário, 

buscam “marcas” nos aparelhos que têm no bolso, nas mochilas e nos objetos que 

transportam. Quanto mais “marcas”, ou quanto mais se transformarem num substituto 

da pessoa, transformarem-se em objetos, mais gratificados se sentirão. Trata-se aqui 

de tomar o contexto da Cultura Visual como uma oportunidade para articular relações 

críticas. É certo que esta vivência neste contexto de Cultura Visual produz satisfação, é 

porém uma satisfação gratuita, é “massa”, “da hora”, é “giro” – como tem sido para 

muitos jovens portugueses - ter uns ténis de uma determinada “marca”, tornando-se 

“amigos” dessa “marca”, amigos no facebook. Sobre estas “leituras dominantes,” não 

pode haver contemporização, há que procurar negociá-las. Se conseguirmos articular 

olhares, e fazer unidades de trabalho, com estes desafios, conseguiremos projetos que 

no fundo articulem esta problemática.  

Para Hernandez, os projetos representam uma maneira de entender o sentido da 

escolaridade baseado no ensino para a compreensão, o que implica que os alunos 
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participem de um processo de pesquisa que tenha sentido para eles e no qual usem 

diferentes estratégias de estudo. Os projetos apontam para uma outra forma de 

representar o conhecimento escolar baseado na interpretação da realidade, orientada 

para o estabelecimento de relações entre a vida dos alunos e dos professores e o 

conhecimento. Sabemos o quanto este objetivo estivera distante daqueles que atuam 

no ensino de artes visuais. O mais comum era partir-se da cópia para se chegar a ela 

também; uma via sem sentido para o aluno e também para o professor. Via acrítica, 

desarticulada de seu próprio contexto, e carregada de intencionalidade, de 

posicionamentos de um tipo de educação que se centrava na arte legitimada.  

As pesquisas voltadas para a Cultura Visual tornaram possível a formação de 

estudantes mais críticos, mais sensíveis e conectados com o que é próximo e com o 

que é distante. Tornou-se possível valorizar os estudantes como protagonistas dos 

seus saberes que são compartilhados nessa imensa aldeia em que vivemos.  

Assim, tornou-se objetivo de muitos educadores nossos que os estudantes aprendam a 

fundamentar interpretações com base na crítica da Cultura Visual; que possibilitem 

assumir desafios, articular relações, fazer propostas e também formular 

questionamentos – o que implica, no fundo, uma proposta de cidadania. O ensino das 

artes visuais, neste sentido, deixa de ser um terreno somente para o exercicio das 

habilidades manuais, espaço da criação, da apreciação e passa a ser também o espaço 

crítico que lida com as múltiplas visualidades com as quais convivemos na 

contemporaneidade.  

A forte presença da imagem na contemporaneidade alerta para a necessidade de uma 

revisão da educação visual. Que ela seja pensada num contexto e sentido mais amplo. 

Pensar e estruturar a formação de novos olhares, pressupor que caminhamos para 

além das leituras formalistas, como argumenta Terezinha Sueli Franz, passa a 

corresponder à necessidade de uma educação para compreensão crítica da imagem e 

também da obra de arte. No artigo intitulado “Histórias do Sujeito e Formação em Arte” 

(OLIVEIRA E STRATICO, 2013) refletindo acerca do trabalho de Franz, os autores 
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argumentam:  

O trabalho de Franz se localiza na esfera das abordagens e estudos 
sobre a Cultura Visual, que em recentes anos, no Brasil, e fortemente 
influenciados por Fernando Hernandez, têm contribuído enormemente 
para a instalação de processos educativos que se voltam para a riqueza 
cultural do estudante, da vida cotidiana, das multiplicidades de estímulos 
e visualidades de múltiplas origens com as quais convivemos, e não 
somente com as obras de arte. (OLIVEIRA E STRATICO, 2013 ,p.189) 
 

Como não podia deixar de ser, a escola abarcou e precisa cada vez mais abarcar 

dimensões e metodologias que possibilitem que o estudante compreenda as múltiplas 

visualidades que o rodeiam. Faz-se necessário que o currículo escolar incorpore essa 

realidade, possibilitando que a escola encontre maneiras eficazes de fazer com que 

seus alunos compreendam a imagem como um veículo poderoso presente nos seus 

processos de formação. Que a escola saiba ler o contexto do aluno e da comunidade 

escolar e saiba construir um currículo que contenha recortes e informações que possam 

gerar conhecimentos mais pertinentes ao seu público, fazendo pontes, interconexões 

entre as imagens do cotidiano e as imagens de outras ordens, incluindo aqui inclusive 

obras de arte.  

Este posicionamento frente a novas visualidades e à inserção das mesmas no ensino 

da arte fez com que o sentido e conceito de arte fosse alterado. Segundo Raimundo 

Martins, pesquisador brasileiro que juntamente com Irene Tourinho e Marilda Oliveira e 

Oliveira encabeçam uma importante frente de trabalho acerca da Cultura Visual no 

Brasil, o sentido de arte foi ganhando contornos diversos e isso afeta e acirra muitas 

vezes um jogo de disputas, status, e lugar, que a arte pode ou não ocupar. Este 

processo diz respeito àquilo e àqueles que vão definir o conceito sobre o que seja arte. 

Martins e Tourinho salientam o embate histórico entre as artes ditas “eruditas” e as 

chamadas “populares”, que se origina na diferença estabelecida na virada do século 

XIX e ao longo do século XX, entre o que era considerado “design” e o que se 

estabeleceu como “Belas Artes”. O termo “arte”, conforme estes autores, a partir das 

últimas décadas do século XIX, ganhou sentido na produção individualizada, que 

buscava “transcender a experiência comum”, sendo que o “design” ocupava a função 
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de atender às necessidades cotidianas. Este embate avança até os dias de hoje e 

revelam em seu interior um poder em disputa constante: 

Embora de forma velada, ainda convivemos com a idéia kantiana que 
distingue “belas artes”, ou “fine arts”, e artesanato, distinção que se 
estabeleceu nas instituições do sistema moderno das belas artes e que 
ainda se mantém através de uma dualidade igualmente excludente, “arte 
erudita” e “arte popular” (MARTINS, 2008, P.27) 

Martins e Tourinho elucidam o quanto, no decorrer do século XX, houve esforços para 

repensar a relação arte e vida. O autor cita os anos 60 como sendo decisivos quanto à 

fermentação e geração de idéias que se tronaram decisivas para as mudanças que 

ocorreram na segunda metade do século XX (MARTINS, 2008, p.28). A partir destas 

reflexões, podemos perceber uma resistência à polaridade no campo da produção 

artística; a dicotomia se estabelece em vários âmbitos, tais como: arte popular e arte 

erudita; arte e vida, alta cultura e baixa cultura. Neste sentido, as reflexões de Arthur 

Efland também nos são muito oportunas: 

Uma das características centrais do modernismo era a rejeição radical 
às suas próprias raízes na cultura ocidental. Em seu zelo de reformar e 
exaltar as artes, artistas e críticos muitas vezes desenfatizavam o 
folclórico e as tradições populares tanto das culturas ocidentais quanto 
das não ocidentais, como sendo carentes de significação cultural. Uma 
consequência da elevação da expressão artística a um nível 
considerado mais alto que a cultura popular foi o isolamento das belas-
artes do resto da sociedade transformando-a em um projeto elitista 
(EFLAND, 2005,p.174). 

A elevação e conservação das artes alheias às culturas tanto ocidentais quanto 

orientais cristalizou um posicionamento e poder que, apesar de todos os avanços da 

própria crítica de arte, ainda mantem divisões e barreiras não somente no produto 

cultural, mas também na produção crítica destes processos. E como enfatiza Martins, 

apesar das mudanças que ocorrem a partir da segunda metade do século XX, as quais 

foram desencadeadas pela diversidade de abordagens contidas nos movimentos 

artísticos, mesmo assim, as “Belas Artes” ocupam um lugar seguro nos currículos da 

filosofia, nas práticas de ateliês, nos institutos e departamentos de arte. Na visão de 

Martins, as mudanças são tímidas e geradas talvez pela “veemência da crítica social”. 
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Os “saberes emergentes” ainda não institucionalizados tem provocado pressões que 

resultam em algum tipo de reação a estas novas abordagens. Neste panorama, a 

presença da Cultura Visual tem gerado conflitos notórios no âmbito das ideias, que se 

expressam por meio de debates, publicações, etc. (MARTINS, 2008, p 29)  

A produção contemporânea de arte é um espaço onde estas misturas, contaminações e 

intercâmbios não só se fazem presentes com todo vigor, como muitas vezes torna-se o 

cerne propulsor de muitos processos de criação na contemporaneidade. Porém, a sua 

presença no espaço educacional ainda é bastante tímida.  Se a produção de arte foi 

desde o pós-guerra buscando estabelecer vínculos entre arte e vida, de certo modo, 

diminuindo distanciamentos entre culturas, incorporando imagens do cotidiano nas 

produções, não podemos dizer o mesmo em relação ao ensino de artes nas escolas, 

pois, ainda hoje presenciamos práticas escolares que se pautam por estas lacunas, 

estes distanciamentos. Estas são práticas, conceitos e ensinos de arte marcadamente 

modernistas. Como salienta Efland, enquanto “uma estética modernista prevaleceu, 

seus defensores tendiam a considerar as artes como esferas autônomas do esforço 

humano, sem relação com o mundo social” (EFLAND, 2005,p.174). Ainda de acordo 

com Efland: 

Os professores de arte podem perceber a seriedade do problema mas 
não o enxergam além das preocupações diárias da aula de artes. 
Podem dizer que não há tempo suficiente para ensinar tudo. No entanto, 
nos anos vindouros os professores serão forçados a considerar o 
impacto de sons e imagens só para poder continuar ensinando o que 
estão acostumados a ensinar, porque as imagens na cultura cotidiana, 
na TV, em revistas e jornais, criam um impacto direto sobre as crianças, 
acabam construindo a visão da realidade delas, formando valores e 
crenças, e isso pode não deixar espaço psicológico para desenhar e 
pintar, ou espaço para imagens de qualquer tipo de cultura tradicional. 
As crianças de hoje estão aprendendo novos códigos visuais, mas, ao 
mesmo tempo, estão cercadas de imagens do cotidiano que criam 
visões virtuais de uma vida boa, baseada no consumo. Eles vão precisar 
aprender como determinar se esta mídia representa ou não a realidade, 
e se estão lhes dizendo a verdade (EFLAND, 2005,p.182). 

É nesse terreno, que outras visualidades - aquelas que não nasceriam exatamente do 

território da arte - vão ganhando força, outros contornos dentro destas outras 
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proposições e produções. Para Martins, a Cultura Visual tem desafiado o sistema das 

Belas Artes, na medida em que se propõe a pesquisar o “caráter cambiante” dos 

objetos artísticos e proceder análises destes como “artefatos sociais” (MARTINS, 2008, 

p 29 e 30). A questão que se coloca está centrada em como se pensar e estruturar um 

currículo em que a Cultura Visual se faça presente e possa promover, nas aulas de 

arte, uma educação crítica com relação à mesma visualidade à qual todos nós estamos 

expostos na contemporaneidade. Pois ainda segundo Efland (2005) 

Uma arte-educação pós-moderna enfatiza a habilidade para interpretar 
obras de arte em termos de seu contexto social e cultural como o 
principal resultado da instrução. Isto é válido não apenas para a 
supostamente séria, a arte erudita, mas também para as tendências e 
impactos da cultura popular e cotidiana (EFLAND, 2005,p.177). 

Sendo assim, procuraremos visualizar neste estudo exemplos de como os professores 

têm incorporado os estudos advindos da Cultura Visual e como têm se articulado as 

tendências e impactos da cultura popular e cotidiana em sala de aula. É esse o desafio. 

Para tanto, apresentamos e contextualizamos o Congresso Matéria Prima, de onde 

selecionamos os quatro artigos para efeito de análise nesta comunicação.  

3. O CONGRESSO MATÉRIA PRIMA:  

Percebemos que o propósito do Congresso Matéria Prima está balizado por pontos 

objetivados também pelos encontros nacionais da ANPAP. Não obstante, as reflexões 

que antecederam a organização do Congresso Matéria Prima foram geradas por 

questões que representavam os desejos de compartilhamento, e assim tornaram-se um 

convite endereçado àqueles que quisessem se juntar para discutir o ensino da arte. Os 

temas norteadores do Congresso foram resumidos nas seguintes questões: O que 

efetivamente acontece na sala de aula, no que diz respeito ao ensino e aprendizagem 

da arte no ensino básico e secundário? Como o professor da escola básica e 

secundária tem agido enquanto criador de aproximações e abordagens do ensino das 

artes? Quais os paradigmas e metodologias que os professores, nas Universidades, 

Institutos de Educação e Faculdades têm utilizado nos processos de formação do 

professor de arte? Quais os desafios de se ensinar arte na contemporaneidade? 
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Estando cientes quanto ao desenvolvimento muito pertinente e avançado que o ensino 

de artes tem em países como o Brasil e a Espanha, a internacionalização do Matéria-

Prima foi feita tendo em conta e privilegiando esta plataforma linguística. O Congresso 

Matéria-Prima foi criado para ser um espaço de disseminação das práticas efetivas que 

acontecem em sala de aula. Como um espaço internacional, o Matéria Prima 

representa uma contribuição importantíssima no que diz respeito ao formar e ao atuar.  

Este espaço contribui para a reflexão e para a minimização da lacuna existente entre a 

formação e a atuação docente, em que a elaboração de currículos de cursos de 

formação de professores segue uma noção vaga sobre a formação, sendo que os que 

formam não sabem para o quê nem quem formam, resultando numa educação 

desprovida de sentido e desconexa da realidade. 

As comunicações direcionadas ao Matéria Prima foram enviadas por professores e 

pesquisadores pertencentes a programas de pós-graduação, professores universitários, 

professores da escola básica, média ou secundária, e professores ainda em formação. 

É interessante notar que as comunicações (demonstradas no Quadro 1) foram 

organizadas e apresentadas numa dimensão horizontal, em que os níveis de formação, 

titulações e as distintas atuações profissionais dialogavam entre si, tendo a 

possibilidade de troca: 

Quadro 1. Trabalhos submetidos e selecionados para as três edições do Congresso Materia Prima – 2012, 2013 e 2014 (Fonte: 

QUEIROZ, 2012; 2013; 2014). 

ANO Artigos Submetidos ao 
Matéria – Prima 

Artigos Selecionados 
pela Comissão 

Artigos Apresentados no Congresso 
Matéria - Prima 

2012 69 63 62 

2013 118 75 65 

2014 76 50 47 
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Assim, tivemos trabalhos que versavam sobre as muitas dimensões do ensinar e 

aprender arte na contemporaneidade. Entre tantos outros temas, vimos abordagens 

sobre identidade, iniciação, formação e atuação docente, e abordagens sobre o papel 

do professor como agente transformador, expresso também na curadoria educativa. 

Podemos de algum modo agrupar estas temáticas nos seguintes eixos: 1) Recursos e 

inovação pedagógica; 2) Pós-modernidade e cidadania; 3) Supervisão pedagógica, 

experiências do formador e do formando. Neste conjunto diversificado de trabalhos e 

temáticas, selecionamos quatro abrodagens que tocam diretamente nas questões 

relacionadas à Cultura Visual, artigos estes, que analisamos na sequência.   

4. DISCUSSÕES EM TORNO DOS ARTIGOS SELECIONADOS: 

No Artigo 1, Convites para Educação da Cultura Visual, de autoria de Raimundo Martins 

& Luciana Borre Nunes (Brasil), os autores fazem uma discussão acerca da constituição 

de identidades através daquilo que as crianças trazem para dentro do espaço escolar e 

que guardam relação direta com suas vidas cotidianas. Os autores problematizam os 

discursos da telenovela “Rebelde”, a partir dos artefatos culturais presentes em sala 

(cadernos, figurinhas, gestos, mochilas) e estabelecem uma relação com as questões 

advindas da Cultura Visual. No artigo 2 Explorando la construcción del género en la 

cultura visual, de autoría de Idoia Marcellan Baraze & Ainhoa Gómez Pintado 

(Espanha), os autores apresentam uma prática desenvolvida com estudantes da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do País Basco, a partir da disciplina de 

Didática das Artes Plásticas. Esta prática trabalhou a partir de projetos voltados para a 

Cultura Visual, nos quais investigaram como se dá a construção de gênero, explorando 

diversos artefatos da Cultura Visual. No artigo 3, intitulado Arte como desenvolvimento 

da literacia crítica, de autoria de Sara Bahia & José Pedro Trindade (Portugal), os 

autores trazem exemplos de duas experiências desenvolvidas com crianças e 

adolescentes em contextos de educação não formal que teve como propósito o 

desenvolvimento de competências criticas. O artigo 4, intitulado Educación Artística y 

Arte Contemporáneo: Prácticas con adolescentes que no eligen las artes visuales, de 

autoria de Fernando Nelson Miranda Somma (Uruguay), o autor apresenta uma reflexão 
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a partir de um trabalho desenvolvido com adolescentes cujo foco esteve centrado nas 

relações entre Arte / Ciência / Tecnología.  

Uma das primeiras questões que podemos perceber, de modo explícito e implícito, nos 

artigos analisados, é como o ensino de arte nas escolas ainda conta com um 

desprestígio com relação a outras áreas do conhecimento. Podemos perceber também 

aquilo que é previlegiado e aquilo que é deixado de lado, na construção do curriculo 

escolar em arte. Percebermos isso de maneira explícita no artigo 2, quando os autores 

afirmam: 

En este centro, al igual que en muchos otros, la educación artística es una 
asignatura con poca importancia y que suele recaer en un profesorado poco 
cualificado; en unos casos en el tutor de clase o en otros en el profesorado de 
inglés. Normalmente realizan manualidades o fichas de trabajo extraídas de un 
libro de texto similar a los de la investigación referida en la introducción de este 
trabajo, sin ninguna conexión entre los distintos ejercicios, y que proporcionan 
visiones del arte muy canónicas, con actividades meramente productivas, y 
nunca reflexivas o interpretativas (MARCELLAN BARAZE & PINTADO, 2013, 
p.211). 

 

Se na fala de Marcellan Baraze & Pintado (2013), autores do artigo 2, vemos 

explícitamente a denúncia deste lugar de desprestigio que a disciplina de arte ocupa, 

podemos perceber também o sentindo de arte que está sendo trabalhado em oposição 

a um ensino baseado nos cânones mais clássicos e acrítico. Esta é uma reflexão 

advinda de profissionais pertencentes a um país (Espanha), que conta com um 

conjunto de teóricos, literatura, e movimento, importantes em termos do ensino de arte. 

Isso nos faz pensar sobre o quanto é difícil, e por vezes, demorado, o processo que faz 

com que as abordagens teóricas cheguem efetivamente até as instituições e às salas 

de aula. Foi apontado também por Marcellan Baraze & Pintado(2013), o fato de que, 

em alguns casos, um professor de outra disciplina ministra as aulas de arte. Podemos 

inferir que isso se dá por uma falta de professores especializados na área, o que 

também indica um desprestigio da disciplina, uma vez que há poucos atrativos para que 

um jovem possa escolher a carreira do magistério em artes enquanto futuro profissional. 

Martins & Nunes(2013), no artigo 1 a partir da pesquisa de campo que foi efetuada em 
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sala de aula nos apontam para aquilo que fica ausente e até mesmo combatido nas 

aulas de arte.  

De maneira geral, a escola procura combater os artefatos visuais oriundos da 
mídia televisiva ou de qualquer outra origem que não seja a cultura escolar. 
Enquanto um menino folheava seu álbum de figurinhas dos Rebeldes a 
professora se aproximou e ordenou que ele guardasse o álbum ressaltando que 
ali não era lugar apropriado para aquele artefato (MARTINS & NUNES, 2013, 
p.193).  

Esta citação só reforça o poder que tem o currículo escolar, o qual é modelado, muitas 

vezes, pelo professor, pois ao impedir que o álbum de figurinhas trazido por um 

estudante pudesse circular na sala de aula, o professor está delineando o currículo, 

está escolhendo aquilo que está ou não legitimado. Marcellan Baraze & Pintado(2013) 

no artigo 2, fazem referência a um estudo que foi feito na Espanha sobre a presença 

das imagens nos livros de arte: 

Entre las conclusiones principales se ha constatado que, por un lado, continua 
la brecha existente entre las imágenes artísticas y las de la cultura mediática, ya 
que las primeras son consideradas con cierto rango y por ello son 
detalladamente referidas con fichas técnicas, autoría y otros datos que las 
identifican y les dan cierta entidad. Sin embargo, las de la cultura mediática 
apenas son identificadas con información adicional y su presencia es 4 veces 
inferior al de las imágenes sobre el arte (MARCELLAN BARAZE & PINTADO, 
2013, p. 209 ). 

Podemos observar o quanto estas publicações analisadas vão questionando cada vez 

mais um currículo onde prevalecem e ganham maior status as referências que vêm do 

mundo da arte, muito mais do que aquelas advindas de outras esferas da cultura. Os 

autores chamam atenção para novas abordagens, para a compreensão dos artefatos 

culturais ou apontam para o quanto ainda prevalece nas práticas de sala de aula 

leituras das imagens e de obras de arte num plano puramente formalista. 

La condición formal y las maneras analíticas en que se ha abordado 
modernamente la educación de las artes visuales no da cuenta ya del conjunto 
complejo de discursos que las producen. La perspectiva de la cultura visual y la 
condición relacional da oportunidades para que se revelen las construcciones 
de efecto sobre las personas. Hay que ver las imágenes como enunciados de 
discurso, más allá de formalidad y apariencia, reconocer sus potencialidades 
educativas y cuestionar nuestra relación con las mismas. (MIRANDA SOMMA, 
2013, p. 119) 
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A literacia não é apenas aprender a codificar e descodificar linguagens mas é 
também interiorizar culturas, pela acção e pela interacção. (BAHIA 
&TRINDADE, 2013,p.172) 

 

Este posicionamento estabelece também, por vários modos, as escolhas dos autores 

com as quais optaram dialogar. Ao mesmo tempo, faz-nos refletir, como encamihna 

Franz, para o que é fundamental: uma compreensão crítica da obra de arte. Não basta 

apenas uma leitura formalista. O momento de compreender a obra tem que ser também 

o momento de estabelecermos conexões com a vida dos estudantes: “Os professores 

de arte devem chegar até a vida dos estudantes, considerando o impacto das imagens 

da cultura visual na construção da identidade de seus alunos, formando valores e 

crenças, construindo visões da realidade”. (FRANZ, 2003, p.4). 

Identificamos nos quatro artigos analisados, o quanto as reflexões indicam a 

necessidade de a educação em arte incorporar outras dimensões no seu processo de 

ensino e aprendizagem. Os autores se mostram preocupados e apontam como sendo 

relevante um trabalho que incorpore as visualiades do cotidiano e os mais variados 

artefactos culturais, no sentido de uma educação crítica; fomentam, sinalizam e buscam 

metodologias no sentido de que o processo educacional possa contribuir para a 

formação de pessoas criticas, autônomas e criativas:  

A relevância do trabalho com imagens e artefactos culturais nas escolas diz 
respeito a compreendê-las como deflagradoras de representações sociais e 
culturais. (MARTINS & NUNES, 2013, p. 194) 

El giro propiciado por los estudios de cultura visual, en cuanto a las maneras de 
ver y visualizar las manifestaciones culturales y la reflexión sobre las mismas ha 
transformado radicalmente las propuestas de educación 
artística(…)(MARCELLAN BARAZE & PINTADO, 2013, p.208) 

Um dos desafios contemporâneos prementes é o desenvolvimento de uma 
atitude crítica face à realidade circundante que conduza a um questionamento 
fundamentado e a uma procura criativa de alternativas e soluções inovadoras.  
(BAHIA &TRINDADE, 2013,p.171) 

Las reflexiones acerca la perspectiva de la cultura visual nos remiten a nuevas 
cartografías de la educación de las artes visuales. (MIRANDA SOMMA, 2013, 
p.112) 
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Ao evidenciar esta necessidade os autores abordados vão dimensionando também uma 

outra concepção de arte e de ensino. A dimensão crítica se faz presente em todos os 

textos analisados. Uma formação para a cidadania, autonomia e protagonismo se 

fazem também presentes. As fontes bibliográficas utilizadas pelos autores vão todas 

numa direção crítica as quais vêem a educação como possibilidade de transformação 

da realidades a partir de uma consciência crítica. O sentido de arte está intimamente 

associado à cultura, em que todos os tipos de artefatos culturais podem e devem se 

fazer presentes na educação escolar em arte, pois estes estão presentes na vida fora 

da escola.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Começamos este artigo por um rápido enquadramento sobre a problemática da Cultura 

Visual no que concerne ao ensino de arte, revendo alguns dos momentos para um 

tratamento crítico, negociado, dos cada vez mais prevalecentes conteúdos culturais 

industrializados, mediatizados, e virtualizados. Enquadramos algumas das 

comunicações acadêmicas que se debruçaram sobre esta questão, nomeadamente 

selecionando quatro das que foram apresentadas no II Congresso Matéria-Prima, 2013, 

na Universidade de Lisboa (FBAUL). Verificamos que estes artigos, tão diferenciados e 

procedentes de distintas realidades como a portuguesa, a espanhola, a brasileira e a 

uruguaia, identificam como um dos desafios da arte-educação a implicação, em todo 

processo de ensino-aprendizagem, no desafio de uma educação para a cidadania que 

inclui, por certo, a aquisição de um aparato crítico e o manejar das referências culturais 

que permitam o exercício de leituras negociadas e oposicionais. O papel da Cultura 

Visual no currículo é o de articular conteúdos discursivos sobre os quais se 

estabeleçam, em aula, novas leituras, desassossegadas e criativas, fora da hegemonia 

e da dominação dos circuitos comunicativos estabelecidos e normativos. O desafio é o 

da criatividade informada, da inovação, da capacidade crítica, da "literacia" dos meios 

de comunicação de massa; de codificar novas mensagens resistentes às estruturas de 

codificação pré-existentes e dominantes. Isso em si mesmo é um objetivo estratégico 
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em permanência, que incluirá como finalidade uma nova cidadania. Os tempos são 

agora mais exigentes, pois as mensagens são mais numerosas do que nunca, mais 

apelativas, cada vez mais aderentes. A atual proliferação de discursos mediatizados 

confere uma responsabilidade nunca vista ao arte-educador. Não é mais transmitir os 

conteúdos modernistas, é, sim, provocar conteúdos reativos, alternativos, que sejam 

capazes de subverter dinâmicas massivas da dominação simbólica. Trata-se de ganhar, 

junto do estudante, sentido crítico, implicação, tolerância, inclusão, combatendo a 

crescente anomia e o alheamento unidimensional.  

 
 
REFERÊNCIAS 
  
ADORNO, Theodor& Horkheimer, Max, (1994). Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. ISBN: 8585061162  
 
BAHIA, Sara & Trindade, José Pedro (2013) “Arte como desenvolvimento da literacia crítica.” 
Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756. Vol. 1 (2) p.p. 171 - 178 
 
BENJAMIN, Walter (1992) “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica.” In Sobre Arte 
Técnica linguagem e Política. Lisboa: Relógio de Água. 
 
EFLAND, Arthur. Cultura, Sociedade, Arte e Educação num Pós – Moderno. In: GUINSBURG, 
J.; Ana Mae Barbosa (Orgs). O Pós Modernismo. São Paulo: Perspectiva, 2005, pp. 173 -188. 
 
FRANZ, Terezinha Sueli.Educação para uma Compreensão Crítica da Arte.  Florianópolis: 
Letras Contemporâneas, 2003. 
__________. Cultura Visual: ensine o aluno a ler imagens. Retirantes: um olhar crítico sobre a 
fome. Revista Nova Escola, v. 161, n. abril, 2003 (site online). 
 
HALL, Stuart (1980a). "Encoding / Decoding." In: Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (eds). 
Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. London: 
Hutchinson, pp. 128-138. 
___________.  (1980b) "Cultural Studies: two paradigms." In Media, Culture and Society.vol. 
2.London: Academic Press. pp. 57–72. 
___________.  (1997) Representation: Cultural representations and signifying practices. 
London: Sage in association with the Open University. ISBN: 978-0761954323 
 
HERNÁNDEZ, Fernando. (2006a) “¿De qué hablamos cuando hablamos de Cultura 
Visual?”Educação e Realidade. 30 (2), pp. 9-34. 
__________.  (2006b) “Los estudios de Cultura Visual: la construcción permanente de un 
campo no disciplinar.” La Puerta. Pubicación de Arte y Diseño, 2. Pp. 87-97. 
__________. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho. Porto Alegre: 
ARTMED, 2000.  



 
 

562 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

__________. Transgressão e mudança na  educação:Os Projetos de Trabalho. Porto 
Alegre: ARTMED, 1998.  
 
HOGGART, Richard (1957) The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life. London: 
Chatto and Windus.  
 
MARCELLAN Baraze, Idoia & Gómez Pintado, Ainhoa (2013) “Explorando la construcción del 
género en la cultura visual.” Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756. Vol. 1 (2) p.p. 197 – 207.  
 
MARTINS, Raimundo. Das belas artes à Cultura Visual: enfoques e deslocamentos. In: 
____________. Org) Visualidade e Educação, ISBN: 978-85-87191-12-0, Goiânia, FUNAPE, 
2008. (Coleção desenredos).  
 
MARTINS, Raimundo & Nunes, Luciana Borre (2013) “Convites para Educação da Cultura 
Visual.” Revista Matéria-Prima. ISSN 2182-9756. Vol. 1 (2).p.p. 189 – 196 
 
MARX, Karl e Engels, Friedrich (1976) A Ideologia Alemã, vol I. Lisboa: Presença. 
 
MORLEY, David (1988) Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. London, 
New York: Routledge. ISBN 0-415-03970-3 
 
MIRANDA SOMMA, Fernando Nelson (2013) “Educación Artística y Arte Contemporáneo: 
Prácticas con adolescentes que no eligen las artes visuales.” Revista Matéria-Prima. ISSN 
2182-9756. Vol. 1 (1).pp. 112-122 
 
OLIVEIRA.Ronaldo A.  e STRATICO, Fernando A. Histórias do Sujeito e Formação em Arte. 
Revista Publicatio Ciencias Humanas, Linguistica , Letras e Artes,  ISSN: 1676.8493, 
UEPG, Vol. 21(2), Ponta Grossa, p.187- 195, Julho- dezembro de  2013.  
 
QUEIROZ, João Paulo (Ed.) (2011) Quando os criadores apresentam obras de outros 
criadores: Actas do II Congresso Internacional Criadores Sobre Outras Obras - CSO'2011. 
Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa & Centro de Investigação e 
Estudos em Belas-Artes. 679 pp. ISBN: 978-989-8300-14-0 [Consult. 2012-04-02] Disponível 
em http://www.cso.fba.ul.pt/atas.htm  
___________. (Ed.) (2012) Artes em torno do Atlântico: Atas do III Congresso Internacional 
“Criadores Sobre outras Obras – CSO’2012”. Faculdade Belas Artes Lisboa. [Consult. 2012-
04-02] Disponível em http://cso.fba.ul.pt/congresso/edição/2012 ISBN: 978-989-8300-32-4. 
___________. (Ed.) (2013) A Partir da Matéria-Prima: Atas do II Congresso Internacional 
Matéria-Prima, práticas das Artes Visuais no ensino básico e secundário. 822 pp. [Consult. 
2014-02-02] Disponível em http://congressomateria.fba.ul.pt/actas_2013.pdf ISBN: 978-989-
8300-57-7.  
 
Revista Matéria-Prima: práticas Artísticas no ensino básico e secundário (2013 a) ISSN 
2182-9756 e-ISSN 2182-9829. Vol. 1 (1), 360 pp. [Consult. 2014-01-07] Disponível em 
http://materiaprima.fba.ul.pt/arquivo.htm  
 
Revista Matéria-Prima: práticas Artísticas no ensino básico e secundário (2013 a) ISSN 
2182-9756 e-ISSN 2182-9829. Vol. 1 (2), 400 pp. [Consult. 2014-01-07] Disponível em 
http://materiaprima.fba.ul.pt/arquivo.htm  

http://www.cso.fba.ul.pt/atas.htm
http://cso.fba.ul.pt/congresso/edição/2012
http://congressomateria.fba.ul.pt/actas_2013.pdf
http://materiaprima.fba.ul.pt/arquivo.htm
http://materiaprima.fba.ul.pt/arquivo.htm


 
 

563 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 
WILLIAMS, Raymond (1958) Culture and Society. London: ChattoandWindus. 
 

 

 

 
João Paulo Queiroz  
Curso Superior de Pintura pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes (FBAUL); 
Mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação (ISCTE, Lisboa);  Doutor em 
Belas Artes pela Universidade de Lisboa; Professor da Licenciatura,  Mestrado e Doutorado na  
FBAUL e também nos cursos de doutoramento em Ensino  na Universidade do Porto (Portugal) 
e em Artes na Universidade de Sevilha(Espanha). Responsavel pelos congressos 
internacionais: CSO (Criadores sobre Outras Obras) e Materia Prima, ambos  realizados pela 
FBAUL, Portugal.mailto:roliv1@gmail.com  joao.queiroz@fba.ul.pt 
 
Ronaldo Alexandre de Oliveira 
Graduado em Educação Artística pela Faculdade Santa Marcelina-São Paulo; Licenciado em 
Pedagogia pela UEMG - Especializado em Arte Educação pela ECA – USP; Mestre  em 
Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie e Doutorado em Educação (Currículo) 
pela PUC/SP. Professor Adjunto "C" da UEL -  Universidade Estadual de Londrina / 
Departamento de Arte Visual.  Atuou em todos os níveis de ensino e trabalha com formação de 
professores há mais de 15 anos.  roliv1@gmail.com  
 
 

mailto:roliv1@gmail.com
mailto:joao.queiroz@fba.ul.pt
mailto:roliv1@gmail.com

