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RESUMO 
O artigo tem como temática principal a imagem no ensino de artes visuais e sua importância 
no processo educativo. O texto problematiza as imagens televisivas como mais uma 
possibilidade de leitura visual na escola, tendo em vista que essas imagens entram nos 
lares e no cotidiano da maioria dos estudantes brasileiros por meio da televisão. É 
importante ressaltar que as imagens televisivas carregam consigo discursos previamente 
estabelecidos e velados e que, por esse motivo, são fontes de leitura crítica pertinente para 
vários temas educativos. O artigo baseou-se em referenciais bibliográficos e na experiência 
docente do autor, não possuindo ainda dados empíricos para análise. O texto é fruto das 
discussões levantadas na disciplina Arte e Contemporaneidade e dos diálogos de orientação 
de tese do curso de Doutorado em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da 
Amazônia.  
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ABSTRACT 
The main theme of the article is the image in the teaching of visual arts and its importance in 
the educational process. In addition, the article problematizes television images as one more 
possibility of visual reading in school, considering that these images enter the homes and 
daily life of most Brazilian students through television. It is also important to emphasize that 
television images carry pre-established and veiled speeches and that, for this reason, are 
sources of critical reading pertinent to various educational topics. The article was based only 
on bibliographic references in the author's teaching experience, and does not yet have 
empirical data for analysis. The text is the fruit of the discussions raised by the discipline Art 
and Contemporaneity of the PhD course in Communication, Languages and Culture of the 
University of the Amazon. 
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Situando o leitor  
Este texto/artigo fez parte do processo avaliativo de finalização da disciplina Arte e 

Contemporaneidade, ministrada pela professora Dra. Marisa Morkazel, no Curso de 

Doutorado em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia. O 

texto tem como principal eixo de discussão a imagem no ensino de artes visuais, e a 

ideia preliminar que fez frutificar os diálogos para essa temática foi minha pesquisa 

de tese de doutorado que gira em torno da imagem do negro no ambiente televisivo 

e seus desdobramentos no processo educativo, em especial no ensino de artes 

visuais. O artigo tem como principais objetivos apresentar a importância do processo 

de leitura de imagens no ensino de artes e ainda enfatizar que, na 

contemporaneidade, estamos rodeados de imagens e que essas imagens podem 

nos servir de arcabouço teórico e pedagógico para as aulas de arte. 

As “imagens não obras de arte” emergem então como mais uma possibilidade de 

leitura visual nas aulas de arte e na escola de um modo geral, no entanto, 

precisamos compreender que essa escolha pelas imagens do cotidiano imagético do 

aluno não anula a utilização das “ditas obras de arte”, cabe ao professor/mediador 

conseguir utilizá-los de acordo com os objetivos traçados para desenvolver a 

temática em questão. 

O artigo, então, problematiza as imagens do cotidiano como recurso didático, 

especificamente as imagens televisivas, tendo em vista que este texto, como já 

referido anteriormente, subsidiará uma pesquisa maior que versa sobre imagens de 

personagens televisivos negros e suas influências na constituição da formação 

sociocultural do aluno. 

Preliminarmente, utilizou-se como arcabouço teórico para escrita desse artigo, 

teóricos que discutem o processo de leitura de imagens no ensino de artes visuais e 

imagens televisiva como ferramenta pedagógica. Para abordar a discussão sobre o 

processo de leitura de imagens, utilizamos os escritos e pensamentos de Ana Mae 

Barbosa (2008), e para apresentar as imagens televisivas como mais uma 

possiblidade de leitura na escola apoiamo-nos em Fahle (2006), Fischer (2003) e 

França (2006).  Além disso, empregamos os estudos sobre dialógica de Bakhtin 

(2006) e o que nos diz Rànciere (2012) sobre como as imagens se formam. Em 

especial Rànciere, em “O destino das Imagens”, nos faz refletir na era imagética que 
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vivemos e como essas imagens nos influenciam, nos formam, nos conformam e até 

onde eles podem ir numa relação sempre dialógica com quem as vê/observa. 

Na tentativa de apresentar as ideias de forma sistemática, organizou-se os tópicos 

desse artigo da seguinte maneira: no primeiro, aborda-se a questão da imagem no 

ensino de arte, temática recorrente e já bastante discutida entre os pesquisadores 

da área. Nele, apresentamos a importância da imagem no ensino de artes visuais 

como sendo um ponto nevrálgico para a referida disciplina e na busca pelo 

fortalecimento de processos educativos mais consistentes e contributivos para o 

aluno. 

No segundo ponto, partimos para a perspectiva das imagens que não são “obras de 

arte”. Nele, cogitamos a possibilidade de outras imagens que não são aquelas 

consagradas pela historiografia da arte como válvula ou estopim para elucidar ou 

trazer à tona temáticas importantes para o cenário educativo; já no terceiro tópico, 

apresentamos – de maneira ainda incipiente (por se tratar de pesquisa ainda em 

andamento) – de que forma as imagens de televisão influenciam na formação 

sociocultural dos alunos. Trata-se de uma abordagem bibliográfica, sem fontes 

empíricas da pesquisa em questão analisadas, no entanto, salientamos que 

escrevemos também com base na nossa experiência docente acumulada. 

No último tópico, discutimos sobre as imagens televisivas como uma alternativa de 

ferramenta pedagógica para o ensino de artes visuais. Nesse tópico, apresentamos 

reflexões com base em pesquisas já realizadas por outros pesquisadores da área. 

Encerramos o texto apresentando o que frutificou a partir das discussões e leituras 

realizadas sobre a temática. 

Leitura de Imagens e o Ensino de Arte 
A partir do entendimento mais diversificado acerca do ato de ler, também é possível 

afirmar que o desenvolvimento da leitura pode compreender outras práticas que se 

sucedem por intermédio de outros signos, além daquelas realizadas a partir do texto 

escrito. Logo, o sentido do desenvolvimento de leituras na escola pode 

corresponder, como via pedagógica e educativa, à abertura de inúmeras 

possibilidades de experiências mais integradas à dimensão humanizadora do 

conhecimento aos estudantes. 
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Essa visão de sentido plural conferida à leitura vem contemplar outras formas de ler 

e interpretar o mundo. Entre elas, a leitura de imagem desenvolvida na escola, pelo 

professor de Arte, corresponde, por sua vocação interacional, à ideia de diálogo do 

sujeito com a imagem como outra forma de relação intersubjetiva, além daquelas 

sucedidas por meio do signo da palavra. 

Ler textos sempre foi considerado, na escola, como algo de extrema importância. Na 

verdade, muitos acreditam que podemos apenas ler textos escritos por códigos do 

nosso alfabeto ou pelos sistemas linguísticos que nós criamos. No entanto, sabemos 

que existem outras formas de textos, dentre eles, enfatizaremos, nesse tópico, o 

texto visual. No ensino de artes visuais, a leitura de imagens é uma questão 

nevrálgica, é um ponto de suma importância no processo educativo, inclusive é uma 

das habilidades e competências citadas pelos documentos 

educacionais/pedagógicos que regem o sistema de ensino brasileiro, como, por 

exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs). 

O processo de leitura de imagens possibilita ao educando uma visão ampliada de 

mundo e permite também decodificar o mundo por outras perspectivas. É evidente 

que esse processo de leitura de imagens requer minimamente um conhecimento 

estético, embora já possuirmos uma experiência de vida acumulada que nos faz 

relacionar tudo aquilo que vemos e observamos. Por isso, conseguimos realizar 

comparações e analogias com as imagens que nos são apresentadas. Na produção 

artística, encontramos um “arsenal” de imagens, essas imagens são legitimadas 

pela historiografia da arte como obras de arte e geralmente são utilizadas como 

principal ferramenta pedagógica no ensino de arte. 

As “obras de arte” trazem em seu bojo toda uma rede de conhecimentos e 

significados já estudados e ressignificados durante a história da humanidade, muitas 

delas nos fazem refletir sobre contextos histórico-culturais existidos e nos fazem 

entender os problemas e os conflitos vivenciados na época em que foram 

produzidos. Nesse processo de leitura dessas imagens, geralmente os professores 

utilizam metodologias tradicionais e/ou consagradas quando se trata de ler obras de 

arte. A mais conhecida e utilizada é a proposta metodológica de Ana Mae Barbosa, 



 

 
COSTA, Bruno Marcelo de Souza; COSTA, Vânia Torres. Outras imagens para leitura de imagens, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1466-1478. 

1470 

chamada de proposta triangular, que consistia em apreciar, contextualizar e 

produzir/exprimir outras imagens. É importante ressaltar que essa metodologia não é 

apenas utilizada no processo de leitura de imagens, ela corresponde a um campo 

teórico-metodológico para diversas áreas/linguagens no ensino de arte. Não existia 

uma ordem previamente estabelecida, podendo o professor/mediador começar por 

onde achar conveniente.  

Ana Mae, sem dúvida, contribuiu muito para o processo de fortalecimento de leitura 

de imagens (obras de arte) na escola e, mais especificamente, no ensino de arte. 

Esses processos possibilitam ao aluno o conhecimento das produções artísticas e 

seus desdobramentos na sociedade em que foi produzido e quais os efeitos que 

produzem na sociedade atual. As obras de arte são o reflexo da cultura vivida e 

pensada, elas trazem consigo lembranças, histórias e discursos que nos possibilitam 

compreender alguns paradigmas da sociedade humana. 

Para todo esse processo de leitura, os professores prendiam-se aos elementos 

artísticos de composição, também faziam uso do “olhar” mais apurado do aluno. Ver 

uma obra de arte não é simplesmente olhar e sim ir além, é se desprender de seus 

pré-julgamentos e mergulhar ao convite da obra e deixar fluir as sensações e 

sentimentos, é uma experiência sensível e estética. 

Assim, as interações realizadas por meio da leitura de imagem, nas quais o encontro 

entre a obra – fruto de uma interpretação de mundo – e o sujeito que a interpreta, 

podem ser redimensionadas e compreendidas como prática, ou ações mais 

complexas, ligadas, de modo mais amplo, a uma prática em âmbito social. Com isso, 

a leitura de imagem desenvolvida no espaço escolar pode ser considerada não só 

como uma possibilidade de experiência visual e cultural que envolve sujeito e uma 

expressão visual. Pode assumir uma dimensão mais ampla de prática de interação 

entre os sujeitos e deles com o mundo, mediados pela imagem. Nessa compreensão 

relacionada à dinâmica dialógica bakhtiniana, evidencia-se o valor dialógico da 

leitura de imagem ao admiti-la como um modo diferenciado e especial do sujeito 

realizar interações com o mundo, mediadas pelo signo/significado imagético.  

A imagem “não obra de arte” 



 

 
COSTA, Bruno Marcelo de Souza; COSTA, Vânia Torres. Outras imagens para leitura de imagens, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1466-1478. 

1471 

Vivemos atualmente em uma sociedade bombardeada pelo uso de imagens, que 

nos cercam de todos os lados, vivemos o que muitos chamam de “civilização da 

imagem”, é a era da visualidade. As imagens nos servem e nos apoiam de todas as 

formas possíveis, estão no entretenimento, na publicidade, no cotidiano de vida de 

cada um de nós. Por essa razão, na escola, elas devem nos servir para causar 

reflexões mais críticas e pertinentes. Dessa forma, destacamos o uso de outras 

imagens que não são as obras de arte legitimadas pela historiografia da arte como 

ferramenta de discussão nas aulas de artes visuais.   

Kelnner (1995) defende uma pedagogia crítica, capaz de analisar tais imagens – 

textos culturais com uma riqueza de sentido que exige um processo sofisticado de 

decodificação e interpretação. A leitura dessas imagens é um meio para 

conscientização de que somos os destinatários de mensagens que pretendem impor 

valores, ideias e comportamentos que não escolhemos. 

A perspectiva de trabalhar com imagens do cotidiano também ganha força quando 

analisamos a publicidade contemporânea, em que a imagem é presença obrigatória, 

é através das imagens das publicidades que muitas vezes inculcamos modos de ser 

e estar no mundo. Essas imagens ditam jeitos de ser e a agir, por isso, na escola, 

cabe uma reflexão mais profunda sobre esse tipo de imagem, até porque são elas 

que estão no circuito do cotidiano dos alunos. 

A emergência da cultura imagística está exigindo uma nova forma de reflexão sobre 

a teoria e a prática pedagógicas, uma verdadeira transformação da Pedagogia e dos 

cursos de licenciatura, uma vez que essa nova linguagem não é mais tributária do 

domínio conceitual simplesmente, mas o determina muitas vezes. Como 

consequência, são abolidos os cânones tradicionalmente aceitos: nas disciplinas, 

passa a imperar uma crise nos referentes válidos pois os antigos fundamentos da 

ação pedagógica se esvanecem frente a uma realidade oscilante e mutável. 

Dessa forma, pensamos imagem no sentido expandido da palavra, abrangendo 

todas as imagens que estão presentes no nosso cotidiano, principalmente aquelas 

que estão imersas e carregadas de discursos velados de relações de poder e de 

subalternidade. Nessa perspectiva, acreditamos que o ensino de arte possa utilizar 

essas imagens para descontruir preconceitos e estudar questões sociais e culturais 
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que envolvem o cotidiano dos alunos. A ideia não é abolir as imagens de obras de 

arte no processo educacional em arte, mas sim trazer à tona novas imagens para 

essa discussão. Essas imagens, muitas vezes, estão mais próximas do repertório 

cultural e vivencial do aluno. Por isso, as discussões levantadas também se tornarão 

relevantes e instigantes. 

O processo de escolha dessas imagens “não obras de arte” partirá da necessidade 

de discussão de acordo com temas levantados pelo professor. As pessoas, de um 

modo geral, estão constantemente se comunicando por meio de imagens. Além de 

estarem se comunicando, também estão consumindo essas imagens, principalmente 

aqueles comerciais e televisivas. Dessa forma, é conveniente a leitura dessas 

imagens no campo educacional, tendo em vista que toda imagem se apoia em um 

discurso ou em uma ideia. Desvelar essas ideias/discursos é fundamental para o 

processo de alfabetização visual. 

Imagens televisivas e suas influências na formação sociocultural do aluno 
A televisão, sem sombra de dúvida, está presente na maioria dos lares brasileiros. É 

por meio dela que brasileiros se informam, se divertem e formam suas opiniões. É 

também por meio dos discursos televisivos que se engendram padrões e formas de 

ser e estar no mundo. Dessa forma, as imagens (um dos principais recursos da 

televisão junto com a palavra) veiculadas pelos meios comunicacionais televisivos 

ganham uma força potencializadora na formação sociocultural das pessoas, em 

especial quando estas estão em processo de formação escolar. Vejamos o que nos 

afirma França (2006, p. 22): 

No Brasil, quase a totalidade dos lares dispõe de pelo menos um 
aparelho receptor; nas classes médias e altas a existência de mais 
de um aparelho por domicílio é um dado comum [...] esta 
horizontalidade da recepção da TV claramente diz alguma coisa da 
própria televisão e tem implicações tanto no seu conteúdo quanto na 
criação de um repertório social comum. A presença da televisão, 
mais do que qualquer outro meio, é responsável pela disseminação 
partilhamento de códigos, referências, representações [...]. 

Quando se pensa em discutir sobre a televisão como fonte de imagens para a leitura 

de imagem, é preciso levar em conta, primeiramente, que não se trata de uma 

oposição ou refutação da obra de arte enquanto imagem, mas de levantar 
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possibilidades de ofertar, na escola, experiências estéticas com outras imagens que 

hoje fazem parte do universo artístico, visual e cultural dos alunos. 

Em segundo lugar, é preciso pensar as imagens veiculadas nos meios televisivos 

como algo sempre dialógico, pois, assim como a palavra dita ou escrita, a imagem 

não é só uma imagem, em sua estrutura extrínseca – cor, forma, luz, textura, etc., 

com elementos coordenados, organizados em um determinado espaço dimensional. 

Ela passa a fazer parte de um conjunto de formações semânticas, que compõem o 

extenso e complexo território da linguagem, por meio da qual é permitido, de 

diferentes maneiras, dizer, enunciar, expressar-se, manifestar-se e, com isso, 

movimentar a infinita rede discursiva gerada a partir e para os sujeitos. 

Como teórico da imagem, Fahle (2006), sustenta que, na modernidade, a imagem 

sofreu um processo de evolução, no qual a sua capacidade de gerar experiências 

visuais sofreu profundas transformações. A capacidade de percepção do olhar foi 

exteriorizada por ser estimulada a buscar as sensações, a experiência naquilo que 

excede a imagem, isto é, no visível. De acordo com Fahle (2006), a imagem e o 

visível não podem ser dissociados, haja vista que as imagens presentes, hoje, nos 

meios imagéticos, transformaram os modos de ver. 

Por meio das contribuições do autor, é possível entender sobre o espaço dado às 

expressões audiovisuais não só na arte, mas também em processos de interação, 

em virtude das experimentações que elas possibilitam pela combinação de 

diferentes linguagens e que podem promover experiências estéticas e interacionais 

mais complexas. Dentre as linguagens que melhor exprimem essas características, 

está a audiovisual. Ela não só se mostra como um suporte, mas como umas das 

formas de expressão na contemporaneidade. 

Nesse contexto, é possível entender, com o auxílio do pensamento de Oliver Fahle, 

que a imagem tanto de obra de arte, quanto de fotografia, cinema, televisão ou 

vídeo, não se mostra neutra e, portanto, independentemente de sua forma, não 

perdeu a sua capacidade de subverter, recriar, interpelar, comunicar e expressar 

ideias, em diferentes contextos e épocas. 
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Nessa perspectiva, é possível afirmar que a imagem, enquanto forma, sempre 

circulou operando trocas, relações, interações e transformações nos contextos social 

e cultural, compondo e comportando um universo de produções, subjetividades, 

significações e discursos ao longo da sua existência. Esse amplo e complexo 

universo da imagem foi organizado por Fischer em dois domínios. No pensamento 

da autora, 

[...] sempre estão em jogo, quando falamos de imagens, dois amplos 
domínios, que só se separam para efeito didático. De um lado temos 
sua materialidade visual, sua qualidade de objeto material que 
representa algo para nós. Uma fotografia, [...] uma pintura, as 
imagens do cinema e da tevê, um desenho, uma gravura, um 
outdoor. [...] falando de outro [...] domínio das imagens; estou me 
referindo às significações, aos sentidos, incluindo as imagens sobre 
si mesmo e sobre o mundo que internamente cada sujeito produz e 
que o constituem, bem um sistema de significados que circulam 
estão construídos em diferentes culturas (FISCHER, 2003, p. 64). 

Nessa mesma esteira de pensamento, podemos assegurar que as imagens 

televisivas influenciam de forma preponderante na formação cultural dos alunos, já 

que elas sempre se transformam e criam subjetividades que são absorvidas por 

esses alunos. A grande capacidade dessas imagens de legitimarem o que é certo e 

o que é errado é visível quando se observa uma moda lançada por uma personagem 

televisiva, a conformação de identidades impostas pela mídia também entra em jogo 

e manipula e conversa o tempo todo com nossas subjetividades e identificações. 

 As imagens de TV: Uma possível ferramenta pedagógica  
 

Lugar de prática, a televisão é um lugar de experiência, da 
nossa experiência cotidiana 

(Vera França). 

As interações sociais e culturais se dão na escola de forma muito peculiar, na 

medida em que os alunos interagem uns com os outros não só no campo 

educacional, mas trazem de seu universo particular todas as suas experiências e 

influências. Dessa forma, trabalhar com imagens de TV se torna pertinente e 

atrativo, tendo em vista que esses alunos convivem e se relacionam cotidianamente 

com essas imagens. A maioria deles possui televisão em casa e é por meio dela que 

eles se mantêm informados e/ou alienados. Uso o termo “alienados”, no sentido de 
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Kellner, quando ele nos expõe que a mídia televisa tem o poder de conformar 

identidades e criar padrões a serem seguidos. 

As imagens da TV então, passam de simples imagens a imagens com discursos 

velados e significados e significantes que podem ser discutidos e reelaborados pelos 

alunos. A função então do ensino de artes visuais, nessa perspectiva, seria 

proporcionar aos alunos o despertar para novas leituras daquilo que 

costumeiramente não faríamos ou nos deixaríamos ser manipulados por um 

discurso pronto e acabado. Vejamos o exemplo da moda novelesca: geralmente, os 

personagens de novela apresentam-se com características de figurino muito 

próprias e inusitadas, bastam apenas alguns capítulos para muitos deles virarem 

“moda”.  A pergunta que deveríamos fazer é: por que que isso acontece? Diria que a 

capacidade e o alcance da mídia em ditar moda é gigantesca, já que as pessoas 

tendem a seguir um padrão, no entanto nem percebem o jogo de manipulação. 

A mesma coisa acontece com imagens preconceituosas que são disseminadas, a 

todo momento, como sendo algo normal, do cotidiano e, por ter essa natureza, nós 

acabamos, de fato, naturalizando sem nenhuma discussão mais aprofundada. 

Vejamos o caso do programa “Esquenta”, da rede Globo de televisão. Em uma 

rápida análise, vejo o negro sempre em lugar subalterno e/ou estereotipado. O 

slogan do programa perpassa pela questão da diferença e da aceitação do que é 

diferente, no entanto o negro sempre está nas posições que sempre ocupou: de 

piadista, sambista, malandro e periférico, enfim, temo pelas imagens e olhamos com 

estranhamento. 

Dessa forma, observamos, na televisão, uma possibilidade pedagógica pertinente, já 

que boa parte do que aprendemos está lá, exposto e massificado. Com isso, 

podemos utilizar todas as imagens num viés baktihiano de dialogicidade, buscando 

sempre interpretar aquela imagem de forma mais crítica e profunda, posto que a 

imagem é sempre construída. Estudar esse processo de construção certamente fará 

o aluno mais consciente da possibilidade de criação de um discurso hegemônico e 

padronizador. 

Na escola, muitos temas importantes são elencados para serem discutidos enquanto 

temas transversais. Esses temas certamente estão embutidos na vida cotidiana 
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televisiva dos alunos, basta um olhar mais atento e o professor certamente 

conseguira extrair imagens que contemplem essa discussão em sala de aula. 

Esses recursos pedagógicos a partir da televisão já foram estudados por diversos 

pesquisadores, os quais afirmam sua eficácia. Em um breve estado da arte sobre 

essa questão. Podemos citar dissertações  e teses que vêm corroborar com essa 

proposta pedagógica, a saber: Amarildo Luiz Trevisan (2002) publicou o livro 

intitulado “Pedagogia das Imagens Culturais: da formação cultural à formação da 

opinião pública”¹;  Armando Martins de Barros (1997) desenvolveu a pesquisa de 

doutorado intitulada “Da pedagogia da imagem às práticas do Olhar: uma busca de 

caminhos analíticos²; Maria Lúcia Gomes da Silva (2010) desenvolveu a pesquisa de 

mestrado intitulada “O uso da imagem na prática pedagógica do educador de jovens 

e adultos na rede de ensino do município de João Pessoa/PB³; Elizete Vasconcelos 

Arantes Filha (2005)  desenvolveu a pesquisa de mestrado intitulada “Devaneio do 

olhar: uma experiência de produção e leitura da imagem através do vídeo na prática 

pedagógicaª; e Carla Gioconda Alves Pinto (2008) desenvolveu a pesquisa de 

mestrado intitulada “Visualidades educacionais: imagem, cultura visual e trabalho 

pedagógicoª; dentre outras pesquisas já implementadas no Brasil. 

O que estas pesquisas nos revelam em comum é o interesse dos pesquisadores em 

refletir sobre a inserção de recursos imagéticos como instrumentos, recursos, meios, 

possibilidades ou conceitos que permeiam os estudos e pesquisas científicas nas 

diferentes áreas do saber, em especial e de forma particular, na educação. 

Entre esses estudos, verifica-se a preocupação em analisar a inserção dos recursos 

imagéticos na educação como instrumentos potencializadores do ensino e da 

aprendizagem escolar. Dessa forma, podemos dizer que é possível admitir que a 

imagem da TV assume um papel significativo, enquanto experiência visual, na 

formação de subjetividades, pois, como parte elementar de uma linguagem que se 

reformula e se reinventa a todo instante, pode ser compreendida em sua capacidade 

de interação. 

 

Considerações Finais 
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Para encerrar essa discussão por ora, nos apoiaremos nos escritos de Rànciere 

sobre o Destino das Imagens (2012), em que o autor foge do discurso apocalíptico 

comum da atualidade, quando se fala na imagem mediática e de uma arte 

condenada aos monitores e às imagens de síntese. Nesse sentido, quando se fala 

em imagem televisiva e escola, também podemos assegurar apoiados na esteira do 

pensamento de Rànciere, que a imagem só existe quando existe o outro da imagem. 

Portanto, as imagens televisivas só influenciam o outro porque se apoiam nesse 

outro para poderem, assim, legitimar um conteúdo/padrão como algo existente e/ou 

hegemônicos. 

Ainda dialogando com Rancière em O Destino das Imagens (2012), as imagens de 

cinema/televisão “são antes de mais nada operação, relações entre o dizível e o 

visível, maneiras de jogar com o antes e o depois, a causa e o efeito” (2012, p. 14). 

Por isso, as imagens televisivas possuem sempre um discurso velado apoiado em 

uma causa e provocando um efeito que, no nosso entendimento, podem ser 

elucidadas e estudadas como ações pedagógicas com a finalidade de desconstruir 

discursos ou identificar elementos aparentemente escondidas. 

Assim, as imagens da linguagem audiovisual, geradas pelas tecnologias e 

emolduradas por uma tela menor do que a do cinema, impõem reflexões de caráter 

pedagógico e conceitual, na medida em que se constata a presença dessas em boa 

parte das práticas interacionais cotidianas. Por esse motivo, a linguagem audiovisual 

e, especialmente suas imagens, desempenham um importante papel na formação 

de intersubjetividades e, por essa razão, precisam ser reconhecidas como fonte de 

significações, pois são capazes de provocar e estimular o desenvolvimento de 

outros modos de ver, perceber, sentir e aprender. 

 
 
Notas  
¹ Este livro estudou a emergência da cultura da imagem na prática cotidiana. Ao analisar os processos de 
produção e decodificação de imagens das mercadorias culturais, através do uso de tecnologias que exploram o 
imaginário, seu trabalho buscou ampliar a discussão na área de fundamentos da educação, incorporando a base 
estética do conhecimento por intermédio da hipótese de discussão de um caminho imagético de análise. 
² Este estudo investigou uma série com sessenta e cinco cartões-postais editados pela prefeitura do Distrito 
Federal entre 1909 e 1912 acerca da educação. Ao analisar as questões presentes e ausentes nas imagens 
selecionadas, lança um olhar sobre o que denomina de modernidade excludente a partir do que denomina 
Pedagogia da Imagem, ou seja, uma imagem que pode revelar sentido, motivo, exclusões, discursos, etc. 
³ Este estudo investigou sobre o uso da imagem na prática pedagógica do educador na Educação de jovens e 
adultos na rede de ensino do município de João Pessoa/PB. Ao analisar o uso das imagens na prática 
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pedagógica do educador na educação de jovens e adultos, busca contribuir para a aprendizagem do 
conhecimento escolar com o uso de imagens. 
4 Este estudo investigou questões referentes à leitura de imagem, produção de imagens e a sua utilização no 
processo de ensino e aprendizagem. Ao analisar questões que constituem a narrativa visual à perspectiva de 
Paulo Freire, de buscar no contexto vivencial a produção de conhecimentos com as tecnologias da imagem, 
lança um novo olhar, em que a leitura da imagem permitiu uma maior reflexão a respeito das atuais práticas 
educativas. 
5 Este estudo investigou as manifestações e sentidos que os professores do Ensino Fundamental constroem 
sobre as imagens que selecionam para trabalhar nas aulas de artes. Ao entrevistar professores no ensino 
público de Goiânia, lança um olhar sobre a relação entre imagem, cultura e práticas educativas e sociais. 
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