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MEDIAÇÃO PEDAGOGICA NA FORMAÇÃO ESTETICA DE PROFESSORES: UM 
NOVO OLHAR SOBRE A CIDADE 

 
 

Maira Pêgo de Aguiar – CAR/UFES 
 
 

RESUMO: O artigo traz um recorte da minha pesquisa de doutoramento, classificada como 
estudo de caso, realizada sob bases teóricas histórico culturais, concluída em 2010, que 
trata da constituição do sentido estético de futuros professores da Educação Básica. 
Compreendeu-se por sentido estético a forma sensível de perceber não somente a Arte, 
mas, o mundo, a vida e as relações nela estabelecidas. Destaca-se uma das atividades 
realizadas nesse contexto, cujo objetivo foi o registro de imagens da cidade, localidade da 
instituição pesquisada, na qual, os dados coletados apontaram que a mediação pedagógica 
contribuiu significativamente na sensibilização do olhar lançado pelos estudantes sobre a 
cidade e, de forma mais abrangente, na sua formação estética. 
 

Palavras-chave: formação estética, registro de imagem, mediação. 
 

 
ABSTRACT: The article brings a piece of my research of doctorate, classified as a study of 
case, accomplished in 2010 that treats about the construction in the aesthetics sense of 
future teachers in the basic school, it got understood by sense of aesthetics a sensitive way 
of realizing not only art, but,the world, the life and the relationship established in it. one of the 
activities achieved in this context that the point was the record of images in town, location of 
the research institute in which the collected data pointed that the pedagogic mediation 
contributes signify in the sensibilisation of the eye casted by the students over the town in a 
embracing way in it's aesthetics formation.  
 
Key words: aesthetics formation, registrer of image, mediation. 
 
 
 

As reflexões apresentadas neste artigo compõem o material empírico coletado num 

período de três anos, em seis turmas, no contexto dos trabalhos com a disciplina 

Metodologia do Ensino de Artes, no curso de Pedagogia de uma faculdade privada 

localizada no município de Cariacica, pertencente à região metropolitana de Vitória, 

Espírito Santo. Foram realizadas observações participantes com registros em áudio 

e em diário de campo. 

Para os fins da pesquisa algumas atividades foram propostas: discussões sobre Arte 

a partir da leitura de artigos que tratavam do tema e da importância do ensino de 

Arte, mostra de documentários sobre alguns artistas brasileiros, visita a espaços de 

exposição de Arte e oficinas de registro de imagem da cidade em que se localizava 

a faculdade, residência da maioria dos estudantes. 
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As atividades de visita e as oficinas foram as que melhor possibilitaram interações e 

teceram enunciados que suscitaram as questões objetivadas na pesquisa, 

apontando os percursos de constituição do sentido estético dos alunos ao longo de 

sua constituição como sujeitos e também ao longo das interações em sala de aula e 

das intervenções pedagógicas propostas na disciplina. As situações decorrentes das 

atividades de registro de imagens serão evidenciadas nesse trabalho. 

 

Registro de imagem de Cariacica I: concepções de beleza 

O registro de imagem de Cariacica teve como objetivo, além do trabalho de 

observação e registro em linguagens variadas, buscar uma valorização desse 

município, mostrando suas paisagens naturais, humanas, culturais e arquitetônicas, 

sua singularidade. O trabalho pode ser feito por meio de fotografia, desenho, 

modelagem, maquete ou outra técnica/linguagem visual fixa. Poderiam ser 

registrados monumentos históricos, pontos turísticos, manifestações culturais, no 

entanto, solicitei aos alunos que privilegiassem os espaços comuns, fossem eles 

rurais ou urbanos dos quais gostassem no município. O registro de imagem deveria 

ser acompanhado de um texto pequeno em prosa ou verso, apontando os motivos 

pelos quais os espaços haviam sido escolhidos e qual a relação dos alunos com 

esses espaços.  

No momento de apresentação da proposta da atividade a reação, com frequência, 

era de grande desagrado e questionamentos sobre a escolha do município como 

tema para o registro. Os alunos tendiam a apontar como justificativa para seu 

desagrado, a “falta” de monumentos históricos e turísticos, as características 

consideradas “feias”, bem como as diversas carências do município. Foi também 

frequente no enunciado dos alunos a comparação do município de Cariacica com 

outros municípios da região da Grande Vitória.

1  

Embora eu não tenha proposto o registro de imagem de espaços/lugares “bonitos”, 

parece que o entendimento da atividade passou, na maioria das vezes, por essa 
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concepção: valorização equivalente à beleza. No primeiro semestre de 2009, a 

proposta de registro de imagem do município de Cariacica originou as seguintes 

interações: 

 

A proposta de atividade gerou burburinho e agitação. Pude ouvir entre os alunos 
comentários como: “Não tem nada bonito aqui!”, “O quê que tem pra fotografar2 nesse 
município? Só o Moxuara!”, “Ah! Não! O que é que vamos registrar?” 
 
Uma aluna diz: “Eu fotografo o Moxuara!” 
Outro diz: “Eu também vou fotografar o Moxuara!” 
Interrompo os alunos dizendo: “Não pode haver dois registros do mesmo espaço! É uma das 
regras do trabalho” 
Os alunos protestam: “Poxa professora! Não tem tanta coisa pra fotografar aqui, não!” 
Outros alunos dizem: “Não é que nem Vila Velha e Vitória, não!”; “É, nem tem praia!”; “Deixa 
eu fotografar Vitória?” 
 
Eu digo aos alunos que não é permitido registrar outro município, apenas Cariacica. Digo 
que o registro não precisa ser de um ponto turístico: “É melhor até quem nem seja um ponto 
turístico!”.  
Abaré diz: “Ah! Que bom! Porque aqui acho que não tem outro ponto turístico sem ser o 
Moxuara!” e começa a rir, junto com ele outros riem. 
Ira diz: “Ta! É pra fotografar o que então?”  
Alguém comenta: “Esse é um município pobre, professora, não tem coisa bonita, pode até 
ter... mas, não tem tanto assim!” 
 
Ira diz: “É! Não tem o tanto que precisa para todos aqui da sala fotografarem!”; “Deixa a 
gente fazer em trio?” 
Eu pergunto por que, Etê responde: “Porque aí vai dar a quantidade de lugares bonitos que 
tem pra registrar! Somos trinta e dois alunos, vai dar uns onze grupos... ainda vai faltar lugar 
pra fotografar!” 
 
Etê ri e olha para os colegas que também riem. 
Eu digo: “Os registros devem ser feitos em duplas! Não pode haver dois registros do mesmo 
espaço! Vocês vão ter que se virar! Se não houver pontos turísticos para todos, vão precisar 
lançar um olhar mais atento ao seu entorno, aos espaços por onde vocês passam todos os 
dias, mesmo! Olhem pra esses lugares com a intenção de encontrar algo que valha a pena 
ser registrado, no sentido de valorizar este município!” 
 
Os alunos protestam, reclamam, mas eu encerro a discussão. Marquei a apresentação das 
imagens em power point, para o dia 24 de maio e, a entrega das imagens escolhidas, 
impressas, para o dia 29 de maio.3 

 

Há no imaginário da maioria dos alunos, alguns modelos estéticos, influenciados 

pela mídia, por diferentes grupos sociais e econômicos, entre outros. Numa 

sociedade midiática como a nossa, as telenovelas, os filmes, os programas de TV, 

influenciam sobremaneira na escolha de vestuários, linguagem e até mesmo nos 

modos de conduta e valores éticos das pessoas. Esses modelos lançados pela 
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mídia, de forma geral, incluem também os estéticos. Nesse sentido, os enunciados 

produzidos pelos alunos do primeiro semestre de 2009, no evento citado, apontam 

para a ideia de que os espaços físicos, culturais, artísticos de Cariacica, na 

percepção de seus munícipes diferem, e muito, dos modelos estéticos de cidade, 

monumentos arquitetônicos, manifestações culturais e até mesmo de espaços 

naturais apresentados como belos pela mídia. 

Um aspecto recorrente no enunciado dos alunos refere-se à ideia do que vale a 

pena ser registrado: “Não tem nada bonito aqui!”, “O quê que tem pra fotografar 

nesse município?”.  

As afirmações e indagações dos alunos sobre o município deixam claro sua opinião 

sobre ele. Os enunciados tecidos parecem refletir uma concepção estereotipada 

sobre o município de Cariacica, que é frequentemente apresentada e reforçada pela 

mídia no estado, na qual se destacam dados estatísticos que mostram baixos 

percentuais de renda per capita e de investimentos públicos em educação, saúde e 

infraestrutura e, altos índices de violência. Não quero aqui afirmar que a mídia seja a 

única responsável pela produção do imaginário coletivo sobre Cariacica, certamente 

é preciso considerar a responsabilidade do poder público na constituição da 

representação social, entre os espírito-santenses, de Cariacica como um município 

carente, violento, cujos habitantes são percebidos de forma também estereotipada, 

pejorativa, inferiorizada.  

A percepção de Cariacica como um lugar de menor valor que os outros e, 

consequentemente, que não merece ser fotografado, parece visível no enunciado 

dos alunos assim como parece interferir em seu olhar sobre o município, como foi 

possível perceber no evento ocorrido no primeiro semestre de 2009, quando 

propunha a atividade de registro de imagem de Cariacica aos alunos. Isto é 

perceptível, por exemplo, nos enunciados que se referem à ausência de praias no 

município.  

As praias de Vila Velha, Vitória e de outros municípios do Espírito Santo estão 

registradas em fotografias e pinturas e são estampadas em inúmeras campanhas 

publicitárias sobre o estado. São sinônimos da beleza natural do Espírito Santo. Ao 
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destacar a ausência de praias em Cariacica, os alunos parecem justificar nisto, seu 

menor valor. A concepção de Cariacica como lugar de muitas carências parece 

interferir na sua disposição para olhar o município, bem como para encontrar nele 

espaços/lugares que valham a pena ser registrados, ou seja, espaços “belos”. 

Nesse sentido a relação entre pobreza e beleza, é associada, nos comentários dos 

alunos de maneira a fundi-los. Os enunciados dos alunos apontam a influência 

dessa relação na disposição de seu olhar sobre o município, quando destacam a 

pobreza de Cariacica. Embora pobreza e ausência de beleza, não estejam, 

necessariamente, associadas, passam a constituir um único elemento no enunciado 

dos alunos, uma verdade norteadora do sentido estético desses.  

Em muitas situações, a relação opositora entre pobreza e beleza, gera os 

preconceitos tão comuns em relação, por exemplo, à música sertaneja, à música 

romântica, ao Funk, em relação ao uso de reproduções de obras de Arte em 

pôsteres, como decorativos de residências, em relação ao gosto por paisagens 

como temas de Arte, consideradas “coisa de pobre”, entendidas como “coisa feia”, 

popularmente tratadas como de “gosto duvidoso”, “brega”, “cafona” em oposição ao 

“bom gosto”, ao gosto “chique”, refinado. Nessa lógica, estende-se assim o 

preconceito em relação ao vestuário, ao mobiliário, às formas de lazer de baixo 

custo, “baratas”, desfrutadas, em grande parte pelas pessoas de baixo poder 

econômico, considerados como ruins, de mau gosto. Ora, se pensarmos que a 

maioria da população brasileira – e mundial – está entre as classes média baixa e 

baixa, usando esta lógica estaríamos, aceitando a ideia de que apenas uma 

pequena parte privilegiada da população possui bom gosto, pois tem acesso às 

“melhores” produções artístico-culturais existentes. 

 

Registro de imagem de Cariacica II: um novo olhar sobre a cidade 

A apresentação do registro de imagem da cidade pelos estudantes constituiu-se em 

momento profícuo para o aprofundamento de conceitos acerca dos conteúdos 

trabalhados, além de possibilitar aos estudantes, novas perspectivas de olhar sobre 

os espaços escolhidos para o registro. Os enunciados gerados nesses momentos 
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podem explicitar o que destaca Bakhtin (1992) na relação entre o sujeito e a obra 

observada. O autor refere-se ao “ato de empatia” como necessário na contemplação 

estética como um todo. Embora o ato de empatia não possa ser considerado 

suficiente em si para que ocorra a contemplação estética, é por meio dele que nos 

deixamos “perder" inteiramente no objeto da percepção de forma que não sejamos 

mais capazes de separar o observador do ato da percepção. 

Segundo a perspectiva de Bakhtin, a contemplação estética é global, enxerga a 

totalidade e, é na unicidade do ato da contemplação, que o sujeito passa a dar 

sentido ao que percebe, é nessa condição que tem a possibilidade de enxergar a 

beleza e, a partir disso construir o objeto no seu olhar. Para o autor, a visão estética 

é a tentativa de lançar-se no não ser, no devir, assim, compreender o objeto que se 

percebe é compreender o seu dever em relação a ele. Para o autor, o conteúdo da 

contemplação é dado pela cultura e que o sujeito contemplativo, nesse movimento, é 

enriquecido uma vez que tem responsabilidades frente às possibilidades que se 

colocam no ato de contemplação estética e deve compreender o objeto em relação 

ao seu próprio ser, o que dá unicidade à experiência estética vivida. 

Foi possível perceber esses elementos na emergência da experiência estética dos 

alunos a partir dos enunciados que se estabeleciam na sua relação com as imagens 

apresentadas e analisadas coletivamente. Nos dias de apresentação das imagens, 

foi disponibilizado aparelho de Data Show para que os alunos pudessem apresentar 

os registros e, em conjunto, selecionar uma das imagens para impressão. As 

imagens eram analisadas em seus aspectos formais, simbólicos e de relevância 

para o aluno, observando a natureza do recurso adotado – geralmente a fotografia – 

suas possibilidades de trabalho e suas limitações. 

Foi possível perceber o movimento dos alunos para a realização da atividade que 

inicialmente apresentava-se para eles como de difícil execução. Foram selecionadas 

para esta fase da análise o evento ocorrido no primeiro semestre de 2009 em função 

da riqueza de detalhes que ofereceu para a verificação dos elementos constitutivos 

do sentido estético, bem como para a compreensão do seu movimento de 

constituição. 
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As imagens foram apresentadas à turma e comentadas pelos seus autores. Os alunos 
fizeram as apresentações voluntariamente, iam se levantando e mostrando as fotos à frente 
[...] Após cada uma das apresentações o grupo aplaudia a dupla. [...] 
 
Ao apresentar seu trabalho, Abati1 destacou: “Eu resolvi registrar esta avenida” – uma das 
marginais da BR 262 nas proximidades de Campo Grande, que possui um canteiro com 
folhagens em tons avermelhados, bem cuidado, limpo, avenida de longa extensão cujo inicio 
se perde na profundidade da foto, comprovada pela perspectiva que leva ao longe o olhar 
do observador – “porque, sou moradora de Cariacica há 22 anos e quando eu me casei, que 
cheguei aqui, vinda do litoral de Anchieta, lindo! E vi essa rua de terra, empoeirada, suja, 
cheia de lixo na sua beira, quando passavam os ônibus levantava uma poeira que deixava 
tudo parecendo fumaça, eu fiquei pensando: nossa o quê que eu vim fazer aqui? Onde eu 
vim parar!”  
 
Todos riem.  
  
Abati continua: “Eu pensava que eles podiam fazer uma avenida igual às de São Paulo, 
porque ela era bem comprida, podiam fazer asfalto e colocar faixa e canteiros bem bonitos. 
E hoje eu passo por lá todo dia e vejo que esta linda! Como eu tinha sonhado! Eu fiquei um 
tempão esperando pra tirar essa foto, não quis tirar a foto com aqueles carros velhos 
passando não! Passou uma Kombi caindo aos pedaços, um Fusca, ah! Assim eu não quero 
tirar não. Passou caminhão de lixo e eu parada lá. Quando passou uns carros bonitos ai eu 
tirei varias. Na hora de revelar eu não sabia qual escolher. Não devia ter tirado tantas fotos! 
Foi difícil escolher! Acabei escolhendo essa que não tem carro nenhum, que mostra só a 
beleza da avenida vazia.”4 
 

 

Elementos extraídos do evento citado acima oferecem pistas para algumas 

possibilidades de compreensão sobre a constituição do sentido estético dos alunos. 

Além da oposição entre pobreza e beleza já destacada antes e, também presente no 

enunciado de Abati sobre o espaço que registrou surge a relação entre pobreza e 

sujeira como oposição ao belo.  

O fato de Abati ter ficado “um tempão” às margens da avenida esperando o 

momento certo para registrar uma imagem que fosse capaz de expressar a sua 

beleza, mostra sua concepção de beleza. Refere-se a um espaço limpo, livre de 

interferências que possam ofuscar sua beleza (ou talvez revelar que aquele espaço 

embora, bonito e desenvolvido, fizesse parte de uma realidade não tão desenvolvida 

e nem tão bela!). 

A concepção de beleza de Abati também influenciou sua escolha e, acima de tudo, 

seu registro. Provavelmente os padrões de beleza urbana apresentados na mídia – 
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em revistas de arquitetura e decoração, nas novelas que retratam as belas mansões 

de seus personagens e os espaços nos quais circulam ou em programas em que 

meninas pobres, vindas de favelas, são beneficiadas com prêmios e passam a 

frequentar espaços requintados, “limpos”, decorados – influenciaram na composição 

desse referencial de beleza apontado por Abati em sua fala.   

Havia assim, no momento da escolha do local a registrar, um referencial estético que 

moldava sua expectativa em relação à avenida, recém-conhecida, além do 

referencial estético uma relação de significação com o município de Cariacica 

também direcionou o olhar de Abati sobre o espaço a ser registrado. 

Eco (2004) destaca que o que é considerado belo depende da época e da cultura. O 

autor afirma que  

A Beleza jamais foi algo de absoluto e imutável, mas assumiu faces 
diversas segundo o período histórico e o país; e isso apenas no que diz 
respeito à beleza física (do homem, da mulher, da paisagem), mas também 
no que se refere à Beleza de Deuses ou dos santos, ou das ideias. (p. 14) 
 
 

O termo “belo”, muitas vezes substituído por “gracioso”, “bonito”, “sublime”, 

“maravilhoso”, ou outras expressões similares, é um adjetivo usado com frequência 

para indicar algo que nos agrada. Nesse sentido, num primeiro momento o que é 

belo equivale ao que é bom. Na história, como destaca o autor, em diversas épocas 

criou-se um laço estreito entre “belo” e “bom.” Como o que se pode perceber no 

discurso de Abati sobre o espaço registrado, a ideia de um espaço que sirva 

adequadamente aos usuários, que denote progresso e evolução está relacionada 

diretamente à ideia de beleza atribuída à avenida que margeia a BR 262.  

A relação entre o que é significativo para os alunos e a sua percepção da Arte e das 

coisas da vida, também foi percebida em alguns enunciados em eventos diversos. 

 

A constituição do sentido estético: o que é significativo para o sujeito e a sua 

influencia na disposição para o olhar 
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Segundo Bakhtin (1992) em todas as esferas da vida e da realidade, em qualquer 

época, existem “[...]  tradições acatadas que se expressam e se preservam sob o 

invólucro das palavras, das obras, dos enunciados, das locuções, etc.” (p.313). A 

maneira como o sujeito interage com essas tradições e a significação que adquirem 

para ele, tem relação com a realidade desse sujeito nas condições reais da 

comunicação verbal. Essa relação apontada por Bakhtin pode ser percebida nos 

enunciados dos sujeitos pesquisados sobre sua formação estética, ao que se 

referem às suas experiências de vida, às suas relações com outros sujeitos, com os 

espaços/lugares do município em que residem, e às concepções que construíram 

sobre ele, durante a realização de atividades de registro de imagem de Cariacica. 

Os sentidos expressos nos enunciados dos alunos ao justificarem o porquê de terem 

escolhido os espaços registrados indicaram a presença de uma relação afetiva com 

esses espaços. Talvez isso tenha ocorrido devido ao objetivo da atividade, que era 

de apresentar imagens que pudessem valorizar o município.  

Gasparin (2009) afirma que é a existência social dos homens que gera o 

conhecimento. Ora o autor afirma que “[...] não apenas a realidade material e a ação 

do homem sobre ela dão origem ao conhecimento humano. As organizações 

culturais, artísticas, políticas, econômicas, religiosas, jurídicas etc. também são 

expressões sociais que cumprem essa função”. (p. 4). As dimensões da vida 

cotidiana dos sujeitos fazem-se presentes em suas escolhas diversas, e isso pode 

ser observado durante as análises dos eventos a respeito do registro de imagens. 

Pode-se encontrar no enunciado de Abati sobre o espaço de Cariacica registrado, 

uma indicação de que a escolha feita tenha sido motivada pela sua relação com ele, 

pelo quanto aquele espaço a afetava. Ao contar sua história, trazendo quase um 

histórico de sua relação com aquele espaço, Abati destaca a decepção inicial em 

relação ao novo local de moradia, comparando-o ao seu local de origem e passando 

pelo sonho de transformação daquele. Nesse sentido, o que isso significava para 

Abati parece ter sido o mobilizador da escolha.   

O enunciado que explicita o significado que a avenida registrada possui para Abati é 

selado pela declaração da realização do sonho inicial, sustentado ao longo de vinte 
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e dois anos de convivência com esse espaço, no qual acompanhou as mudanças 

ocorridas na expectativa de que se aproximasse do ideal estético apresentado no 

inicio de sua fala. Ao destacar o tempo em que mora em Cariacica, Abati deixa claro 

seu sentimento de pertencimento ao município (à mostra na expressão facial e no 

olhar) e a satisfação com as transformações que viu acontecer. Há uma visível 

relação o significado do espaço registrado e o sentido estético na fala de Abati sobre 

o local escolhido para o registro. Assim como ocorreu com Caetano Veloso ao se 

deparar pela primeira vez com a imensidão desordenada de São Paulo descrita na 

canção Sampa: 

É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi 
Da dura poesia concreta de tuas esquinas 

Da deselegância discreta de tuas meninas [...] 
Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto 
Chamei de mal gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto 

 

O impacto inicial provocado pelas condições do lugar aonde chega Abati pela 

primeira vez, traz a tona uma percepção sobre ele que lhe provocou estranhamento 

e rejeição: “[...] eu fiquei pensando: nossa o quê que eu vim fazer aqui? Onde eu vim 

parar!”. E Abati  sente-se perdida assim como Caetano: 

E foste um difícil começo 
Afasto o que não conheço 

E quem vem de outro sonho feliz de cidade 
Aprende depressa a chamar-te de realidade 

Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso 

 
 

Abati aos poucos passa a perceber que o lugar não é “de todo mal”! E ao destacar 

suas mudanças positivas: “E hoje eu passo por lá todo dia e vejo que está linda!”, 

Abati explicita também uma transformação do significado desse lugar em sua vida. É 

possível perceber a mudança da forma como aquele espaço a afeta hoje, vinte e 

dois anos depois do primeiro contato.  

Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços 
Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva 

Pan-Américas de Áfricas utópicas, túmulo do samba 
Mas possível novo quilombo de Zumbi 

E os Novos Baianos passeiam na tua garoa 
E novos baianos te podem curtir numa boa 
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O percurso da constituição do sentido estético de Abati, que influenciou seu olhar 

sobre este espaço, parece estar intimamente ligado ao seu processo de adaptação à 

Cariacica.  A relação afetiva com o espaço registrado, demonstrado pela aluna, foi 

constituído provavelmente, ao longo dos 22 anos de convivência com ele – que, 

apesar de “feio” fez parte de sua constituição como sujeito na nova condição de 

casada, além de outras e, assim, serviu-lhe de referência para o registro de imagem 

que buscava valorizar “seu” município. E como diria Caetano Veloso: 

Alguma coisa acontece no meu coração 
Que só quando cruza a Ipiranga e Av. São João 

 

Assim, parece que a disposição para olhar a rodovia e seu entorno além do gosto 

pelo que vê nela, passou pelo processo de adaptação, pelo gostar do novo local de 

moradia e da relação que estabelecia com esse lugar. Isso aparece no enunciado de 

Abati dando pistas de que o percurso de seu pensamento sobre o local escolhido 

para o registro passou pelos sentimentos que nela evoluíram sobre o lugar. 

Bakhtin (1992) destaca a indivisibilidade entre corpo e sentido na vida e, de forma 

especifica, na Arte. O autor afirma que na Arte “[...] o significado é absolutamente 

inseparável de todos os detalhes do corpo material que o personifica.” (p.457). De 

acordo com Bakhtin, a Arte é totalmente significativa, o observador não é um sujeito 

independente na relação com, ao contrário, tem um lugar insubstituível no 

acontecimento da criação artística, ocupa uma posição em relação à obra. 

Dissertando sobre o papel da linguagem no desenvolvimento humano, Vygotsky 

(1998) afirma que “[...] a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa 

mas um processo, um movimento continuo de vaivém do pensamento para a 

palavra, e vice-versa” (p. 156). Assim, ocorrem transformações na relação entre o 

pensamento e a palavra no decorrer desse processo. De acordo com o autor, até se 

transformar em fala o pensamento passa por muitas mudanças. No caso de Abati, 

pode-se perceber pelo seu relato o quanto seus sentimentos em relação à Cariacica 

foram se transformando e com isto sua forma de perceber o lugar. 
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Vygotsky (1998) afirma que “[...] por trás de cada pensamento há uma tendência 

afetivo-volitiva” (p. 187), ou seja, o pensamento humano é gerado por seus desejos 

e necessidades, interesses e emoções, por sua motivação. Abati fez a escolha do 

local para registro a partir de uma motivação, inicialmente provocada pela atividade 

proposta: a de valorizar o município. Nessa perspectiva, Abati, buscou algo que 

fosse significativo para ela e que, ao mesmo tempo, pudesse traduzir em imagem o 

que ela entendia por “bonito”, “evoluído”, “progressista”. Nesse movimento, sua 

relação afetiva com um espaço específico do município serviu-lhe de referência para 

a escolha.  

O autor destaca que “[...] para compreender a fala de outrem não basta entender as 

suas palavras – temos que compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é 

suficiente – também é preciso que conheçamos a sua motivação.” (p. 188). Talvez, 

nesse sentido, o relato de Abati tenha sido tão carregado de sentimento, pois, seria 

essa sua forma de traduzir aos colegas e à professora o quão “belo” seria aquele 

trecho da marginal da rodovia. 

Bakhtin (1992) afirma que “[...] a ação física do homem deve ser compreendida 

como um ato; ora, o ato não pode ser compreendido fora do signo virtual 

(motivações, finalidades, estímulos, níveis de consciência)” (p.341). Nesse sentido, o 

enunciado de cada sujeito deve ser compreendido como um fenômeno complexo, 

“poliformo”, que tem relação com o autor, faz parte de uma cadeia de comunicação 

verbal, relaciona-se com outros enunciados. O autor destaca que  

O sentido é potencialmente infinito, mas só se atualiza no contato com outro 
sentido [...] Não há um “sentido em si” [...] não pode haver um sentido 
primeiro ou último, pois o sentido se situa sempre entre os sentidos, elo na 
cadeia dos sentidos que é a única suscetível em seu todo, de ser uma 
realidade. (p.386) 

 

A cadeia de sentidos a qual se refere Bakhtin constitui-se nas relações sociais, cuja 

apreensão está diretamente ligada às relações de sentido, de afeto que o sujeito 

estabelece com os espaços, pessoas e experiências que vive. Entendo que essa 

“cadeia de sentidos” interfere e constitui o próprio sentido estético e a análise dos 

enunciados de Abati apresenta essa possibilidade.  
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Na composição dos dados foi possível perceber a presença de diferentes elementos 

influenciadores do sentido estético dos alunos: a concepção que têm de belo ou de 

valoroso esteticamente; os padrões estéticos apresentados pela mídia e nas suas 

relações sociais; o significado que atribuem ao que percebem tanto no que se refere 

à Arte como no que se refere ao mundo e ao que lhes acontece em suas 

experiências de vida. A análise apontou que, no contexto do trabalho educativo na 

área de Artes, a mediação pedagógica exercida pela professora da disciplina, pelos 

materiais e recursos usados e pelos colegas, a ação educativa pode oferecer 

contribuições significativas à formação estética dos alunos.  

As análises dos enunciados dos alunos produzidos nas interações ocorridas no 

contexto das atividades da disciplina trouxeram elementos para a compreensão da 

constituição de seu sentido estético apontando para a presença de elementos 

influenciadores nesse processo. A análise dos eventos possibilitou, ainda, a 

discussão sobre os elementos constituidores do sentido estético dos alunos, 

tomando como base a teoria de Vygotsky da constituição social, histórica e cultural 

do sujeito. Nesse sentido, foi possível perceber como a mediação simbólica de 

diferentes elementos passa a exercer uma ponte na apreensão da realidade pelo 

sujeito. Sobre o contexto do trabalho educativo na área de Artes, foi possível 

perceber que a mediação pedagógica exercida pela professora da disciplina, pelos 

materiais e recursos usados e pelos colegas, a ação educativa pode oferecer 

contribuições significativas à formação estética dos estudantes. 

NOTAS 
                                                 
1  Fazem parte da Região da Grande Vitória, além de Cariacica, os municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, 

Guarapari e Fundão. 
2 Embora a proposta da atividade tenha sido de um registro de imagem fixa, destacando as possibilidades para 
isto, o recurso fotográfico – e somente ele – foi usado por todos os alunos. Aparentemente, não houve interesse 
por outra forma de registro. É certo que a fotografia é hoje, um recurso muito mais acessível do que foi no 
passado, há hoje, aparelhos celulares que possuem o recurso de registro fotográfico, que são muito populares, 
principalmente entre os jovens. Desta forma, creio que, grande parte dos alunos possuía maquina fotográfica ou 
aparelho celular com câmera fotográfica. Este é, sem duvidas, um bom motivo para optarem pela fotografia. 
Porém pode-se pensar em outra possibilidade para tamanha preferência: o tempo gasto para fazer uma 
fotografia, no senso comum e, por um sujeito sem habilidades para o desenho ou a modelagem, é muito menor 
do que o tempo dedicado ao desenho, à pintura ou modelagem de um espaço/lugar. Há ainda a possibilidade do 
“anonimato” no registro fotográfico, perspectiva também do senso comum, haja vista que é o olhar do fotografo 
que define a cena, que lhe dá sentido, significado e acaba imprimindo nela seu estilo, sua marca. No entanto, 
para uma atividade acadêmica, na qual o professor não conhece o “olhar” do aluno em outras situações de 
fotografia, pode parecer mais fácil, “convencer” o professor sobre sua autoria no registro. Em algumas turmas, os 
alunos apresentaram fotografias de autores já conhecidos pelos seus postais, como obras suas. Há hoje, 
também mais acessível que no passado, recursos tecnológicos disponíveis para edição de imagens digitalizadas. 
Levando em conta que as câmeras, em sua maioria, já não necessitam de filme, o recurso de edição pode 
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transformar uma imagem “comum”! É possível melhorar a nitidez, o brilho, as cores, até mesmo mudá-las, é 
possível acrescentar ou retirar o que não se deseja mostrar. É possível valorizar a imagem! Nesta mesma turma, 
um grupo acrescentou pássaros no telhado de uma igreja Mórmon. 
3 Registro em diário de campo de 27/03/09. 
4 Registro em diário de campo de 29/05/09. 
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