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RESUMO 
O objetivo do artigo é discutir aspectos do uso da imagem, considerando-a como modo de acesso e 
construção de realidades na contemporaneidade. Faz-se breve relato da imagem como objeto de 
estudo em áreas distintas e conceitos históricos. Apresenta-se pesquisa realizada em 2017 com 
alunos do Ensino Médio a respeito de visitas a museus abordando questões do acesso a obra “real” 
em contraposição com a imagem dela. Interrelaciona os autores e a discussão com a formação do 
olhar, especificamente no ensino das Artes Visuais. Como apoio teórico, destaca-se Meneses 
(2003), Didi-Huberman (2012), Souza (2006), Kern (2005) e Barbosa (2015). O panorama 
bibliográfico apresentado neste estudo e a pesquisa realizada constitui uma agenda de temas a 
serem aprofundados, considerando que a imagem pode tanto reduzir quanto promover discursos. A 
imagem, em sua potência, age como dispositivo, espaço simbólico e experiência do olhar.  
  
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The purpose of this article is to discuss aspects of image use, considering it as a way of 
access and construction of realities in the contemporary world. A brief account of the image 
as an object of study in distinct areas is presented, presenting historical concepts. We 
present a survey conducted in February 2017 with 99 students from the 1st year of high 
school regarding museum visits. Interrelates the authors and the discussion with the 
formation of the look, specifically in the teaching of the visual arts. The bibliographic 
panorama presented in this study and the field research carried out constitute an agenda of 
topics to be explored, considering that the image can both reduce and promote discourses. 
The image in its power acts as a device, symbolic space and experience of the eye.  
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Introdução 
A realização deste estudo tem por objetivo contribuir com as discussões sobre a 

imagem e seu alastramento na contemporaneidade, considerando que a mesma se 

constitui em modo de acesso e construção de realidades. Redução e experiência de 

olhar são possibilidades implícitas no âmbito da imagem, por isso, a discussão 

abrange uma pesquisa bibliográfica nas áreas em que a mesma se torna objeto de 

estudo, sobretudo, na educação com vistas ao ensino das Artes Visuais.  

A problemática do ensino das Artes Visuais perpassa pela utilização das imagens 

tanto nas escolas quanto nas visitas a espaços institucionais, tais como: museus, 

galerias, assim como em espaços alternativos. No ensino de Arte, o consensual é 

que as imagens contribuam como orientação de olhares e se tornem referenciais 

imediatos do uso e compreensão da mesma e das realidades.  

Neste estudo, aborda-se a imagem como discurso, dispositivo e experiência do 

olhar, em oposição à redução causada pelo excesso de reprodução e de uso, os 

quais acarretam o aligeiramento do olhar promovido na contemporaneidade, usando 

a roupagem do mundo da informação. A imagem não se resume em si, mas em 

relação, intermediando mundos visíveis e sensíveis, operando entre visibilidade e 

subjetividade. Pensando nisso, incute a discussão no debate do 26o.Encontro da 

ANPAP cujo tema “Memórias e InventAÇÕES” se estende para as pesquisas no 

campo das Artes Visuais, campo de excelência do uso das imagens. 

As perspectivas e o uso da imagem no mundo digital tem seus ganhos e por outro 

lado, suas consequências. E isso se destaca neste artigo, partindo do pressuposto 

de que a inserção multiplicadora de imagens e toda a manipulação que se pode 

fazer a partir dela, causam reduções de possibilidades quanto à sua potência 

transformadora e de experiência do olhar.  

Implicações da imagem no mundo digital 
Ao longo da história humana, a imagem tanto tem evidenciado quanto produzido 

representações da realidade, dando sentido ao mundo, oferecendo um 

espelhamento quase real, às vezes ideal e até mesmo distorcido.  O volume de 

imagens que vem se multiplicando desde as inscrições nas cavernas, passando pela 

pintura, fotografia, televisão e sua aldeia global até a imagem digital, afetam e são 
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afetadas, num duplo jogo de transformações entre os modos de pensar dos sujeitos 

e de sua ação no mundo.  

O que tornou a imagem tão poderosa na contemporaneidade? Há limites para a 

imagem no mundo digital? Nas sociedades onde coexistem mundos tecnológicos e 

apelo consumista, a imagem toma forma nos campos de força e seus efeitos 

multiplicadores, por vezes saturantes, direcionam as formas de ver e pensar sobre a 

realidade. Kirst e Fonseca (2010), observam nessa reflexão que: 

O que foi modificado na imagem, através de sua digitalização no 
contemporâneo, basicamente    a sua relação com a verdade e sua 
potência virtual. Na imagem digitalizada, a simulação a quire o 
atri uto  e in inita  a ima em  epoimento  o mun o vira ima em-
ima ina  o  O real se reinaugura através de um click no mouse. O 
tempo linear e cumulativo  as ver a es in initas   as ima ens  omo 
 upli i a e po en o provar al o    substituído por um tempo fugidio, 
sempre em trânsito. (p. 402)  

A imagem por si só não tem sentido algum, por isso ela é para (e com) o sujeito, ela 

existe na relação entre. Uma relação que se estabelece por várias vias, seja olhar, 

perceber, analisar, duvidar, compreender, atualizar ou transformar. Como 

mencionam as autoras Kirst e Fonseca (2010), há sempre um trânsito, uma 

movimentação que afeta cada um de modo distinto, dependendo certamente, dos 

diálogos que se estabelecem no ínterim com a subjetividade, filtragem, memória, 

tempo e espaço. Tal deslocamento nos permite pensar a imagem como um discurso 

silencioso e significante de onde emergem modos de olhar, de uso das imagens, de 

sentidos e de experiência humana.  

O mundo digital promove desejos e exige novas e/ou outras formas de atuação, por 

isso o corpo que se move e produz modos de acesso tanto em relação às imagens 

quanto em relação ao convívio social e cultural, os quais se refletem no uso político 

ou estratégico da imagem. Outro reflexo da imagem no mundo digital, principalmente 

das imagens de mídias, é quanto à assepsia do não-verbal, desfocando seu 

discurso com as narrações e explicações sobre a mesma ou como ilustração de 

algo. Assim, Souza (2006) considera fundamental ultrapassar três deslocamentos 

teóricos no que se refere a imagem:  
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aquele que denuncia o repasse do não-verbal pelo verbal; aquele 
que fala, na sociedade de comunicação atual, da homogeneização 
das imagens, neutralizando os complexos sistemas de transmissão e 
aquele que reflete sobre os usos políticos da imagem, tendo como 
pano de fundo o mito da informação, aliado ao mito da visibilidade. 
(p. 80-81) 

O uso da imagem nesses modos implica na redução de potência, pois a mesma é 

constituída, por natureza, de elementos formais e abstratos, bem como, simbólicos. 

Estes, em relação com os sujeitos, ampliam e dinamizam a linguagem e o 

subconsciente. A redução da imagem ocorre quando se opera no “mito da 

linguagem como transmissão de informação, ou o da linguagem como comunicação 

e a mitificação da própria  iên ia” (SOUZA, 2006, p.81). Neste pensamento, se 

funde a concepção da imagem da visibilidade, que é acentuada pela mídia ao ser 

verbalizada e quando sua formulação objetiva a informação, comunicação, 

interpretação e representação de realidades. Pensar a imagem nesses termos é 

negar sua materialidade discursiva, reduzindo assim as possibilidades de agir como 

dispositivo e espaço de simbolização, inerentes a ela. Um dispositivo tem por 

natureza a capacidade de regular o tempo, ativando espaços móveis de 

desdobramentos, réplicas, polêmicas e críticas. Ele pode, ainda, interagir e fazer 

sentido em movimentos complexos no que se refere à memória e alteridade. Um 

dispositivo, pode muito bem funcionar quando munido de intuição e agenciado pela 

capacidade de imaginação. Juntamente ao dispositivo, o simbolismo atua nas 

experiências de olhar que são entendidas como a manutenção da vida através da 

proliferação de sentidos.  

No espaço de simbolização, “à imagem é reservado o papel de inscrever 

materialmente o acontecimento, colocando-se em jogo uma passagem do visível – o 

acontecimento – ao nomeado – a memória, a história” (SOUZA, 2006, p. 87).  Nesse 

sentido, o que se pretende discutir, seguindo as ideias dessa autora, é que o mito da 

imagem como informação aliada ao mito da visibilidade, faz com que a imagem 

produza sentidos diversos, significando em cada mensagem verbalizada, ora uma 

condição de linguagem, ora uma condição de cenário ou ilustração, reduzindo outras 

maneiras de olhar para as imagens. 
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A imagem como objeto de investigação  
Por essas condições e em busca de experiências do olhar mais intensificadas, as 

investigações sobre as imagens têm alcançado amparo em várias áreas do 

conhecimento a exemplo da História, Sociologia, Cultura Visual, Antropologia, 

História da Arte e História Visual. Etimologicamente, a palavra imagem está ligada 

ao termo latim imago, o qual “ esi na a máscara mortuária usada nos funerais na 

Antiguidade Romana” (JOLY, 1996, p.18). O conceito é reiterado por Kern (2005) de 

forma que: 

A imagem nasceu, assim, da morte para prolongar a vida e 
apresentou, com isto, as noções de duplo e de memória. Desse 
modo, ela teve o caráter mágico ao proteger os vivos da visão do 
corpo em putrefação e de libertá-los de seus temores diante da 
morte. Logo a imagem emergiu tendo a função de tornar presente o 
ausente e dar continuidade à existência terrena. (p.8)  

 

Desse modo, a imagem surge como uma re-apresentação, ou seja, uma nova 

apresentação, efetivada, como diz Kern (2005), na falsa verdade da cópia entendida 

por simulacro. “Lo o  o ato de representar atrelou-se, desde a sua origem, ao 

sentido de substituir alguma coisa do presente no lugar do ausente” (p. 8) Eis aí a 

ambiguidade da imagem, ou seja, um semelhante distinto. Assim, pode-se dizer que 

a imagem é constituída primeiramente na dimensão simbólica humana e que ao se 

materializar, está contida de informações e de um fazer próprio, tornando-se um 

campo de saber por si só.  

No âmbito da arte, o conceito de imagem atrelado à representação custou-lhe ser 

considerada inferior à poesia tornando-se motivo de amplos debates intelectuais 

entre teóricos e historiadores da área. Contextualizada a partir da revolução 

industrial, a imagem no século XX “passou a evidenciar a presença não do corpo 

representado, mas do próprio artista que se encarnava na o ra” (KERN, 2005, p. 

13). A fotografia contribuiu de maneira significativa estando relacionada à arte e 

imagens modernistas, pois descaracterizou o real e a perspectiva, ambas conquistas 

do pensamento lógico de ver o mundo. A imagem artística enquanto evidência da 

realidade, passou a ser cultuada como obra-prima num discurso de exaltação e 

sacralização de uma seleção de imagens e artistas, ideias estas, construídas no 

Romantismo e que perpassam os séculos XX e XXI.  
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Meneses (2003), observa que áreas como a Antropologia “vai cedo descobrir o valor 

cognitivo dos fatos e, sobretudo, dos registros visuais, em particular servindo-se do 

desenho e, muito mais ainda da fotografia, posteriormente acompanhada do filme 

(mudo e sonoro) e do ví eo” (p.32). Ao ultrapassar do visível para o visual, isto é, 

observar o que não está visível, instituiu-se a Antropologia Visual, “que se deu 

quando esse reconhecimento do potencial informativo das fontes visuais foi capaz 

de tomar consciência de sua natureza  is ursiva” (Ibidem). Já a Sociologia Visual, 

conforme Meneses (2003), seguindo o rastro da Antropologia, contribuiu com 

investigações sobre as imagens, em vários direcionamentos da visualidade. A 

iconosfera, ou a paisagem sociovisual, também foram direcionamentos para 

investigações com imagens na Sociologia Visual. E, no século XX, a Cibernética 

alarga o pensamento da visualidade.  

No âmbito da História, Meneses (2003) considera que os avanços de análise das 

fontes visuais e o desenvolvimento da visualidade tem sido menor, considerando a 

Antropologia e a Sociologia. Assim, “a História continua a privilegiar ainda hoje, a 

despeito da ocorrência de casos em contrário, a função da imagem com a qual ela 

penetrou suas fronteiras no final do século atrasado. É o uso como ilustra  o” (p. 

36). Com relação à Cultura Visual, ressaltam-se alguns atrativos que mobilizaram o 

desenvolvimento dos estudos no campo da visualidade, dentre eles, a massificação, 

as mídias eletrônicas e a crescente importância da imagem no mundo 

contemporâneo (MENESES, 2003). Diante desses atrativos, surgiram as demandas 

e interesses que propiciaram o desenvolvimento da Cultura Visual.  

O estudo da História Visual, a partir da sua relação com a imagem, segundo 

Meneses (2003), consiste na “ ormula  o de problemas históricos, para serem 

encaminhados e resolvidos por intermédio de fontes visuais, associadas a quaisquer 

outras fontes pertinentes” (p. 44).  Não se trata de uma História de documentos 

visuais, mas do exame da dimensão visual da sociedade. Nesse sentido, o centro de 

interesse da História Visual seria “tomar a imagem como um enunciado”, produzida 

através da interação social, impregnada de sentidos e valores, mobilizando 

diferentes atributos existenciais, tais como: o tempo, o espaço, os lugares, os 

agentes e a sociedade.  
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Didi-Huberman (2012), filósofo e historiador da arte, em seu texto Quando as 

imagens tocam o real, problematiza que:  

Nunca, aparentemente, a imagem – e o arquivo que conforma desde o 
momento em que se multiplica, por muito pouco que seja, e que deseja 
agrupá-la entender sua multiplicidade – nunca a imagem se impôs com 
tanta força em nosso universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico. 
Nunca mostrou tantas verdades tão cruas; nunca, sem dúvida, nos mentiu 
tanto solicitando nossa credulidade; nunca proliferou tanto e nunca sofreu 
tanta censura e destruição. (p.208)  

 

Didi-Huberman (2012) reflete sobre o caráter ardente das imagens – imagens que 

ardem – evocando as relações de tempo instituídas nas imagens enquanto criações. 

Pois, existe o tempo contemporâneo em cada imagem, o tempo de sua virtualização, 

o tempo de seu esboço, o tempo de criação, o tempo de olhar, o tempo de 

enunciação, e outros tantos tempos que são sempre atualizados pelas maneiras de 

visualidade. O arder da imagem é também um incêndio que se dá no encontro entre 

a imagem e o real que deixa cinzas, e cinza é arquivo, consciente e/ou inconsciente, 

anacrônico, composto de lacunas e intervalos. Assim, “sa er olhar uma imagem 

seria, de certo modo, tornar-se capaz de discernir o lugar onde arde, o lugar onde 

sua eventual beleza reserva um espaço a um “sinal se reto”  uma crise não 

apaziguada, um sintoma. O lugar onde a cinza não es riou” (p. 215). 

O arder da imagem é incendiado a cada olhar que a atualiza, mas não é qualquer 

olhar, é um olhar exigente da nudez, que desmonta e remonta, que em tudo faz 

arder, seja por desejo, intencionalidade, enunciação, urgência, destruição, busca do 

arquivo, imaginação, própria consumação, audácia ou dor. A imagem arde porque é 

uma questão complexa na roupagem de uma questão simplificada, minimizada na 

imensidade de imagens que se tem atualmente, aliás, fenômeno esse providencial 

para formação de olhar aligeirada e esvaziada de sentidos. Partindo do conceito de 

uma “arqueolo ia”  e da imagem como um arquivo, o autor chama a atenção para o 

cuidado de, ao se olhar as imagens se satisfazer apenas com os vestígios que elas 

entregam. O arquivo das imagens são cinzas que sopradas e reanimadas por um 

olhar instigador viram ardência, pois “uma imagem bem olhada seria, portanto, uma 

imagem que soube desconcertar, depois renovar nossa linguagem, e, portanto, 

nosso pensamento” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 215). 
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A relação com as imagens advinda de vários campos de estudos, como os 

mencionados neste artigo, é também pensada na Educação, especificamente nas 

Artes Visuais, pois “ ran e parte dos estudantes de arte, e talvez grande parte dos 

artistas tem uma relação com a história da arte estabelecida por meio de imagens 

impressas, sobretudo quando o tempo já decorrido aumenta” (FERVENZA, 2009, 

p.44). Pode-se atribuir esse fato ao barateamento de seu custo dado o aumento de 

impressões e a popularização pela internet.   

Aspectos do percurso da imagem no ensino de Arte  
A imagem no ensino de Arte no Brasil apresentou formas/suportes e usos muitos 

distintos. Houve tempos em que ela foi muito apreciada e usada ao extremo, teve 

momentos em que ela foi negada, evitava-se ao máximo seu uso para não 

influenciar a criatividade dos alunos e, por fim, ela se torna parte do processo 

cotidiano da maioria das aulas de Arte nas escolas. Da cópia à releitura; da imagem 

mais diretamente ligada a obra de arte à leitura de imagens do dia a dia, inclusive 

midiáticas, através da Cultura Visual. Esse percurso, apesar de apresentar aspectos 

de linearidade, se mostra diverso, por vezes anacrônico, visto que é possível 

encontrar diferentes acessos, suportes e usos da imagem nas aulas de Arte tanto 

nas diferentes décadas apresentadas quanto atualmente. 

Com a instituição da Academia Real de Belas Artes, em 1826, promove-se aqui no 

Brasil, o ensino de Arte baseado em cópia de obras. Conforme Barbosa (2015a) até 

1870 quase não se contestou o modelo de ensino de Arte dessa instituição. Modelo 

este que foi parcialmente incorporado nas escolas secundárias particulares. Nestas, 

os alunos aprendiam a copiar retratos de pessoas importantes e paisagens, em 

geral, europeias. E, segundo Souza (2012), essa influência se prolongou, com 

intensidades distintas, até o início do século XX.  No período da Academia Real, o 

acesso à imagem ocorria através dos originais, quando os alunos podiam viajar para 

a Europa. Nessas viagens eles faziam cópias dos originais em telas/pranchas e 

muitas dessas cópias eram incorporadas ao acervo dessa instituição para servir de 

base para os demais alunos realizarem a cópia da cópia. Outras formas de acesso à 

imagem naquela época eram através de desenhos, de gravuras e das pranchas dos 

mestres e/ou das aulas de modelo vivo. Ou seja, nesse período se ensinava 

desenho, pintura e escultura através da cópia dos originais, tanto dos artistas quanto 
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dos mestres, acessando proporções, texturas, volumes, entre outros detalhes que 

ficam mais em evidência de acordo com o próprio suporte/formas/materiais das 

técnicas ensinadas. Pode-se dizer que nesse período importava mais o domínio da 

técnica do que o pensar/analisar/problematizar as imagens. 

De acordo com Barbosa (2015a), a partir de 1870 começa a haver uma abertura da 

organização social, com críticas ao Império, que é propiciada por um 

desenvolvimento econômico e pela ampliação de ideias contestadoras, a qual 

atingiu o sistema educacional, dando início à uma educação para o povo. “Os 

principais temas educacionais discutidos eram a alfabetização e a preparação para o 

trabalho. A necessidade de um ensino de desenho apropriado era referida como um 

importante aspecto da preparação para o trabalho industrial” (BARBOSA, 2015a, 

p.150). O modelo de base tentava aliar “ ria  o” e cópia, cujo objetivo era 

disseminar o ensino do desenho geométrico com intuito de educar para o trabalho 

industrial, através das recomendações metodológicas de Walter Smith.  

Os conteúdos de Walter Smith permaneceram quase imutáveis até 
1958, atravessando várias reformas educacionais e ainda havia 
resquícios nas aulas de educação artística, designação que 
substituiu a disciplina de desenho nas escolas de Primeiro e 
Segundo Graus. Em quase todos os livros didáticos de educação 
artística para o 1º grau, (Ensino Fundamental) editados nas décadas 
de 70 e 80 encontramos exercícios de gregas, rosáceas, frisas 
decorativas, ampliação de figuras, letras góticas, etc. [...]. Ficou 
aderente ao primeiro surto industrial e foi suplantada pela livre 
expressão modernista. (BARBOSA, 2015a, p. 154). 

  
Vê-se, portanto, que a utilização de cópias de imagens foi um recurso metodológico 

muito comum, mesmo com as suas variações: imagens de obras de arte, de 

paisagens europeias e retratos, em geral mais realistas/naturalistas ou desenho 

geométrico estruturado com normas técnicas vinculadas à produção industrial. 

Sendo que, de acordo com Barbosa (2015a), nas escolas particulares para crianças 

ricas seguia-se o primeiro modelo enquanto que na escola pública se praticava o 

segundo. Tal formato, apesar das diferentes imagens escolhidas e das distintas 

finalidades empregadas, perdurou até o surgimento da Escola Nova. Com esta, 

ocorre um movimento contrário em relação as imagens, envitando ao máximo, 

mostrá-las para as crianças, pois acreditava-se que as imagens as influenciariam. 
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Assim, no final da década de 1950, “com a criação da Escolinha de Arte do Brasil no 

Rio de Janeiro por Margaret Spencer, [...] deu-se início a um movimento que se 

estendeu a todo o Brasil em direção a salvar, pela Arte, o espontaneísmo da criança, 

sua liberdade de express o”  (BARBOSA, 2015b, p.2955). Esse modelo gerou um 

esvaziamento de conteúdo e a negação da imagem como parte do processo 

educativo no ensino de Arte. Cabe ressaltar, que esses usos e formas de acesso às 

imagens não eram estanques e muitas vezes conviviam em paralelo, ou seja, na 

mesma época, instituições distintas, faziam diferentes usos das imagens (ou não) de 

acordo com as suas concepções.  

Pode-se dizer que, com a Abordagem Triangular, disseminada no início da década 

de 1990 por Ana Mae Barbosa, a imagem volta a fazer parte das aulas de Arte de 

maneira expressiva. Esta proposta metodológica proporciona um peso igual para a 

imagem, assim como para o fazer e o contextualizar. Nesse momento, torna-se 

importante apreciar imagens e realizar leituras das mesmas. E, a partir desse 

processo, o repertório imagético do aluno é ampliado, proporcionando, também, 

subsídios para o fazer. A partir do momento em que a imagem se faz mais presente 

nas aulas de Arte, como parte integrante e necessária ao processo formativo do 

aluno, precisamos abordar questões de suporte e seus diferentes usos.  

Barbosa (1989), tendo por base pesquisas realizadas na década de 1980, afirma 

que as imagens presentes nas aulas de Arte eram as precárias imagens dos livros 

didáticos, os desenhos prontos para colorir e/ou as imagens realizadas pelos 

próprios alunos. Nesse período ainda não existia o Programa Nacional do Livro 

Didático, que fornece livros gratuitamente para os alunos da Educação Básica, então 

tais livros, raramente eram oferecidos às crianças, pois muitas destas não tinham 

condições financeiras para comprá-los. Outro aspecto apontado por essa autora 

refere-se às visitas aos museus, as quais eram raras e mal organizadas, 

principalmente no que se referia a apreciação das imagens. Enfim, nesse período a 

televisão e os outdoors eram os meios mais frequentes das crianças acessarem 

imagens. “Mesmo nas escolas particulares mais caras a imagem não é usada nas 

aulas de arte. Eles lecionam arte sem oferecer a possibilidade de ver. É como 

ensinar a ler sem livros na sala de aula” (BARBOSA, 1989, p.172).  
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Com o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e com a 

mudança da concepção do ensino de Arte, a imagem se faz mais presente no 

ambiente escolar. Em geral, os principais recursos que os professores tinham há 

alguns anos, eram as impressões coloridas em tamanho A4 ou imagens deste 

mesmo tamanho, ou até menores, que eram mostradas em livros de arte com 

imagens de qualidade. Outro recurso era o retroprojetor. Porém, com esse material, 

para cada imagem que o professor quisesse mostrar, ele precisava fazer uma 

transparência. Recurso que exigia investimento financeiro relativamente alto. Outra 

possibilidade de uso de imagens de obras de arte que começou a ser frequente, e 

ainda é, são as presentes nos livros didáticos do componente curricular de Arte, as 

quais começaram a oferecer uma qualidade melhor. Sobre esse ponto, cabe 

assinalar que, livros didáticos de Arte era/é algo muito raro e quando existe, há 

poucas opções para o professor escolher. 

Com a implementação das TICs nas escolas, havia/há a possibilidade de mostrar 

imagens fixas e/ou em movimento através da televisão, primeiramente com a 

utilização de Video Home System (VHS) e depois com o Digital Video Disc (DVD). 

Com o avanço da tecnologia, temos os computadores, as TVs com entrada para pen 

drives, Datashows, sendo possível organizar slides e mostrar vídeos. Tal avanço 

permitiu o acesso ilimitado às imagens. O professor de Arte não precisa mais pagar 

caro para conseguir uma transparência, ele só precisa acessar a internet e baixar 

quantas imagens quiser, selecionando as que possuem uma resolução melhor e 

mostrá-las aos alunos através dos suportes citados anteriormente. Além disso, a 

imagem pode ser exibida ao aluno através do próprio smartphone deles. Eles 

mesmos podem pesquisar na internet ou o professor pode enviar as mesmas via 

whatsapp. Esse pode, também, levar os alunos para realizar pesquisas sobre 

determinadas imagens no laboratório de informática da escola. Além do banco de 

imagens, atualmente é possível realizar visitas virtuais a diversos museus do mundo 

todo. Esse tipo de realidade virtual permite que o aluno tenha uma noção maior da 

dimensão da obra no espaço expositivo; e também possa criar sua própria forma de 

explorá-lo.  

Claro que essas visitas virtuais não substituem o museu concreto ou a percepção 

sensorial diante da obra real. Sempre que houver oportunidade, é de suma 
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importância levar os alunos no museu, mas nem sempre isso é possível. Nas 

grandes cidades as coisas são/estão mais acessíveis, porém muitas cidades 

afastadas dos grandes centros brasileiros não possuem espaço expositivo e o mais 

próximo pode ficar a horas de distância. Outro empecilho é o recurso financeiro da 

própria comunidade escolar. Quando esses dois problemas não existem, há tanto a 

burocracia da escola e/ou do museu quanto à disponibilidade do professor para 

organizar uma aula de campo. Tal organização envolve desde a autorização dos 

pais até a mediação no museu.  

Sobre esse último aspecto, uma das autoras, no início do ano letivo de 2017, 

realizou uma pesquisa com seus alunos do primeiro ano do Ensino Médio para 

saber sobre visitas em museus durante o Ensino Fundamental II. Todos os alunos 

entrevistados estudavam no mesmo colégio, o qual está situado na região 

metropolitana de Curitiba, com faixa etária que variava entre 14 e 18 anos. Ao todo 

99 alunos responderam as seguintes questões: “Vo ê já visitou algum museu? Em 

caso afirmativo lembra o nome dele? Você realizou a visita com a escola ou com a 

família/amigos?”  As respostas foram: 66 alunos já visitaram algum museu, enquanto 

que 33 nunca o fizeram. Quanto aos primeiros, 22 não se lembravam do nome do 

espaço expositivo, o que pode indicar que a visita não tenha sido tão significativa. 

Os 44 que se lembravam, visitaram o Museu Oscar Niemeyer – MON (37); o Museu 

Egípcio e Rosa Cruz (3); o Museu da Caixa Econômica (2); o Museu do 

Expedicionário (1) e 1 aluno afirmou que visitou este último e o MON. No que se 

refere a terceira pergunta, 52 afirmaram que foram ao museu com a escola, 4 

disseram que foram de outra forma, 8 não responderam e 2 alunos afirmaram que 

foram com a escola e de outra forma. 

A partir desses dados, constata-se que apenas dois terços dos alunos tiveram 

acesso à espaços expositivos e contato direto com as obras. Outro fator a destacar 

é que 52 alunos, dos 66 que visitaram algum museu, afirmaram que o fizeram com a 

escola. Isso evidencia a importância do papel das escolas e do professor de Arte 

como mediadores do acesso a esses espaços. Atualmente, de acordo com 

Grinspum (2012), vem ocorrendo um aumento no número de professores que levam 

seus alunos aos museus. Os motivos são vários, desde estudar um trabalho de arte, 

um artista, uma técnica ou um movimento artístico específico, até mesmo pela 
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crença de que esta é uma experiência para o aluno que poderá contribuir para a 

formação do hábito de visitação. A autora que realizou essa pesquisa, ao levá-los 

em museus posteriormente, percebeu que, mesmo nesses espaços expositivos o 

olhar não se detém, tanto pelo pouco tempo de visitação e pela tentativa “ e ver a 

maior quantidade de obras possíveis, visto que esse é um evento raro na vida deles” 

quanto pelo encaminhamento da mediação, assim como pelo olhar dos alunos já 

estar condicionado ao aligeiramento, devido a sobrecarga de imagens na 

contemporaneidade. Todavia, a visita aos museus proporciona um acesso 

diferenciado as obras comumente apresentadas através de reproduções nas aulas 

de Arte.  

Enfim, os suportes para os alunos acessarem as imagens mudaram, e muito, ao 

longo das últimas décadas, porém o contato real com a obra de arte continua sendo 

algo distante. Ocorrendo uma vez ou outra durante sua trajetória escolar (quando 

ocorre), e principalmente quando a escola organiza aulas de campo destinadas a 

visitação museológica. Porém, nem só de imagens de obras de arte ou de obras 

reais vive o mundo. Se levarmos em conta a pesquisa realizada na década de 1980, 

na qual constatou-se que os alunos acessavam pouquíssimas imagens, tanto na 

escola como no dia a dia, notamos que hoje os alunos, assim como nós, vivemos 

sobrecarregados de imagens e as acessamos através dos mais diferentes meios. 

Parece-nos, diante da pesquisa realizada, que os modos de acesso às imagens no 

âmbito escolar seja um assunto a ser mais debatido, pois se o acesso às imagens 

está facilitado diante da tecnologia, como ampliar a experiência do olhar? 

 

Ainda sobre as imagens nas aulas de Arte, até nos dias atuais é possível encontrar 

escolas que ensinam o “desenho geométrico em lugar de Arte, outras dando xerox 

de personagens de Disney - todos iguais para a classe toda colorir da mesma cor 

em nome da Cultura Visual - e professores dando imagens para copiar em nome da 

releitura” (BARBOSA, 2015b, p.2952). Paralelamente a isso temos, também, muitas 

experiências significativas relacionadas ao uso da imagem aliadas as TICs, 

pesquisas visando o aprimoramento de leitura de imagens e inúmeras pesquisas 

sobre Cultura Visual. O que nos chama atenção, diante das teorias da imagem e 
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diante das realidades escolares, é que a imagem por si só passa despercebida das 

discussões nas aulas de Artes Visuais.  

 

 Evidencia, também, no que tange ao ensino das Artes Visuais, que a dúbia relação 

entre a imagem e a própria obra são contingências a serem analisadas com maior 

atenção. Não se trata de apresentar a metodologia de ensino mais eficiente, mas de 

colocar em pauta uma discussão acerca da experiência com a obra, em situação, 

observando conforme Fervenza (2009), que as imagens não dariam conta dessa 

experiência. E preciso observar que estar diante de imagens é também acender 

memórias, fazer emergir sentidos, dar significado à realidade e ampliar a experiência 

do olhar.  

 
Considerações finais 
Iniciou-se este estudo partindo da problemática da massificação da imagem no 

mundo contemporâneo, reduzindo suas possibilidades como discurso, dispositivo e 

espaço simbólico. Vimos que a verbalização da imagem presume regimes de 

visibilidade e formulações distorcidas ou ideais da realidade e nesse contexto, ora a 

imagem assume condição de linguagem, ora condição de cenário ou ilustração.  

Através do levantamento sobre a condição da imagem como objeto de investigação 

das áreas citadas ao longo do texto, percebem-se perspectivas, conceitos e usos 

que atribuem à imagem um lugar de manifestação e entrecruzamentos de 

realidades, vivências e memórias que se atualizam e se acendem a cada olhar. No 

centro dessas questões encontra-se o ensino de Artes Visuais, onde a imagem 

ocupa lugar privilegiado. O ensino desta, tanto em espaços institucionalizados como 

museus, galerias e escolas, como nos espaços alternativos, direcionam, orientam e 

se tornam referenciais imediatos do uso e compreensão das imagens. Dependendo 

da maneira de como se aborda as imagens no ensino de Arte, pode-se promover e 

contribuir com a formação de olhar aligeirada e esvaziada de sentido. A exígua 

formação do olhar diminui as possibilidades de potência da imagem e do vir-a-ser 

realizante do sujeito.  
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Nesse sentido, a realização deste estudo cumpre seu objetivo delineando algumas 

reflexões sobre a imagem e seu alastramento na contemporaneidade, nas mídias e 

na sociedade, assim como nas diversas áreas em que a mesma se torna objeto de 

estudo, sobretudo, na educação com vistas ao ensino das Artes Visuais. Cumpre 

reconhecer que o estatuto da imagem na vida contemporânea alcançou dimensões 

duvidosas de se pensar antes da revolução tecnológica. Porém, mesmo que 

submersos no mundo visual, onde quase que completamente um duplo de si surge, 

ainda assim, cabe duvidar do que se esta diante, agindo com uma inquietante 

estranheza, uma desconfortável postura, instigante ao se perguntar o que volta da 

imagem. Essa é a experiência – o que se abre em cada um – capacidade de tudo 

dar ou de tudo tomar de volta.    
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