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RESUMO 
A capa de uma revista é um importante instrumento de análise que não só contribui no seu 
aspecto visual como, também, desperta o interesse do leitor pelo seu conteúdo. As capas da 
Revista Nova Escola, trazem imagens que instigam o leitor a conhecer a temática 
evidenciada estimulando o debate no contexto escolar, a formação de opinião sobre 
assuntos polêmicos, sobre as questões de gênero, violência, ações afirmativas de combate 
ao racismo e promoção da igualdade racial etc. O seu conteúdo, portanto, é um importante 
instrumento para o fazer pedagógico motivando a problematização do sentido da imagem 
por meio de uma leitura visual que vai muito além dos seus aspectos formais.  
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ABSTRACT 
The cover of a magazine is an important analytical tool that not only contributes to its visual 
aspect but also awakens the reader's interest in its content. The covers of the Nova Escola 
Magazine bring images that instigate the reader to get to know the evidenced theme by 
stimulating the debate in the school context, forming opinion on controversial issues, on 
issues of gender, violence, affirmative actions to combat racism and the promotion of Racial 
equality, etc. Its content, therefore, is an important instrument for the pedagogical doing 
motivating the problematization of the sense of the image through a visual reading that goes 
far beyond its formal aspects. 
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INTRODUÇÃO 

Interessar-se pela imagem é também interessar-se por toda a nossa história, 

segundo Martine Joly (2010). Sabemos que desde as mais remotas épocas, no 

tempo das cavernas, os homens já se comunicavam por meio de representações 

pictóricas. Na nossa civilização, as crianças desde a mais tenra infância, são 

levadas a uma alfabetização visual de várias formas, como nos livrinhos 

de estórias sem palavras, no qual a predominância da imagem favorece a 

imaginação e a criação de várias estórias, a cada vez que utilizamos o mesmo 

livrinho.  

Nós mesmos (ou pelo alguns de nós), tivemos a nossa alfabetização visual também 

marcada por esses livrinhos, mas, principalmente, por meio das cartilhas ricamente 

ilustradas; fichas de alfabetização com uma imagem referente ao significado da 

letra; gibis; revistas de fotonovelas; dentre outros. A utilização de obras de arte de 

pintores e arquitetos conhecidos utilizadas nos livros didáticos como “ilustração”, 

atualmente, justifica a importância do que pretendemos discutir, Imagem e 

Educação.  

Dentre as revistas nacionais que abordam conteúdo educacional e que possuem 

circulação mensal, escolhemos para estudo a Revista Nova Escola, criada pela 

Fundação Victor Civita, com objetivo semelhante ao das revistas de variedades, que 

era trazer assuntos variados dentro da temática educacional. 

A revista Nova Escola aborda assuntos da área por meio de artigos, ensaios, 

entrevistas com profissionais da educação brasileiros e estrangeiros, trocas de 

experiências, sugestões metodológicas para aulas, orientações para confecção de 

materiais pedagógicos etc. Nasceu com a missão de auxiliar educadores a enfrentar 

os desafios do seu tempo. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, essa revista 

constituiu-se como um importante veículo de divulgação de ideias e práticas 

pedagógicas junto aos professores. A referida revista, até o final do processo de 

coleta de dados para o presente estudo (2016), recebia apoio institucional do 

Governo Federal, para venda com preço mais acessível ou subsidiava a distribuição 
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gratuita às escolas da rede pública, são editados dez periódicos anuais, não 

havendo edição no período das férias escolares, janeiro e julho. 

LER A IMAGEM 

Segundo Manguel (2001, p.21) as imagens, assim como as histórias, nos informam. 

Aristóteles já teria sugerido que todo processo de pensamento requer imagens, o 

que significa dizer, que não pensamos sem uma imagem mental. As imagens que 

permeiam o nosso imaginário são símbolos, sinais, alegorias. Qualquer que seja o 

caso, reafirma o autor, as imagens assim como as palavras, são a matéria de que 

somos feitos. 

Ler uma imagem, em um sentido mais amplo, implica em olhá-la, analisá-la, situá-la 

em determinado contexto e mais, apreciá-la. Refletir sobre aquilo que estamos 

vendo e deixar que “algo” dela nos tome de verdade, penetre mais fundo em nós a 

ponto de nos sentirmos envolvidos por ela e dispostos a desvendá-la.  

 

Assim, lidar com a imagem, seja ela em qualquer dos seus suportes, é uma forma 

de ensino-aprendizagem. Aprendemos com ela, pois nem sempre ela é o que 

estamos vendo, mas sim, o que dela estamos depreendendo, interpretando. Da 

mesma forma, ensinamos por meio dela, quando levamos para uma sala de aula 

imagens contemporâneas para um exercício transversal com outro conteúdo ou, 

quando substituímos a palavra pela imagem. Vale lembrarmos dos vitrais góticos, 

dos baixos-relevos e da estatuária que transmitiram ensinamentos cristãos à 

comunidade medieval iletrada.  

 

O simples olhar, conviver com uma imagem por alguns instantes, buscando 

determinado entendimento e compreensão, é um aprendizado. O ponto de partida é 

o olhar, mas olhar uma imagem não significa que a estamos vendo, porque ver 

significa atribuir significado ao que vemos (objeto/imagem), é ao mesmo tempo, dar 

voz ao sentido cultural presente no olhar de quem vê. Ao olharmos, a leitura da 

imagem que fazemos encontra-se impregnada pelos vestígios da nossa história 

cultural.  
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Em outras palavras, Bourdieu também entendeu que toda obra de arte é, de alguma 

maneira, feita duas vezes, pelo criador e pelo espectador, seja ele um indivíduo ou a 

própria sociedade à qual pertence, dentro de uma situação cultural específica. 

A isso Ana Mae Barbosa explica, 

O pensamento de Bourdieu nos dá a dimensão da arte e sua 
compreensão, ou seja do artista que faz e exercita o entendimento 
de suas imagens, assim como nós que as olhamos, a vemos e 
tentamos compreender o artista e todo um conceito antropológico, 
social, político, e cultural, visível nas suas imagens.(BARBOSA, 
2008, p. 35). 

Bourdieu, ainda, cita Gadamer, ao postular como ponto de partida para sua “arte de 

compreender”: “O fato de a obra de arte representar um desafio lançado a nossa 

compreensão, porque escapa indefinidamente a toda explicação e opõe uma 

resistência sempre insuperável a quem pretenda traduzi-la na identidade do 

conceito, foi para mim precisamente, o ponto de partida da minha teoria da 

hermenêutica”. E Bourdieu retomando mais uma questão para si mesmo, buscando 

à luz do pensamento evidenciar a sua teoria comenta: “E para ver na análise 

científica da arte, e do amor pela arte, a forma por excelência da arrogância 

cientificista que, sob pretexto de explicar, não hesita em ameaçar o “criador” e o 

leitor/observador em sua liberdade e singularidade” (2010, p.12-13)  

Contudo entendemos, que ler imagem é construir discursos e nesse sentido ela é 

política, porque nos obriga a pensar por nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos incita 

a compartilhar esse pensamento, que dialeticamente, nos faz ao problematizar a 

imagem “colocar sob suspeita  essas ações sobre nós mesmos e sobre os outros”. 

(FERRARI E CASTRO, 2012, p.15).  

“Essas relações que trazemos à tona quando acionamos nossas 
experiências para leitura das imagens fazem com que a relação 
entre imagem e educação sejam articuladas com o encontro do 
passado e do presente que nos possibilita dar conta de como vemos 
e como somos vistos por essas imagens e discursos”. (FERRARI E 
C ASTRO, 2012, p.15).  

  

O exercício de leitura da realidade, dos acontecimentos, das práticas sociais e, dos 

processos educativos contemporâneos, pressupõe atributos cada dia mais raros nas 

pessoas como a capacidade de ler, compreender e interpretar imagens, que está 
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cada vez mais complexa e carregada de significados nas entrelinhas subjetivas e 

velozes das imagens contemporâneas. Neste sentido, “um dos insights centrais da 

teoria pós-moderna é a ênfase no papel crescentemente e central da imagem na 

sociedade contemporânea.” (KELLNER, 2012, p.104). Isso porque, no contexto da 

pós-modernidade, há o pressuposto epistemológico de ruptura da história e 

o consequente nascimento de uma sociedade inteiramente nova, aliada a uma nova 

forma de conhecer, fazer e ser em sociedade. 

A imagem ocupa um espaço considerável no cotidiano do homem 
contemporâneo. Livros, revistas, outdoors, internet, cinema, vídeo, 
tevê, para citar apenas as fontes mais comuns, produzem imagens 
incessantemente, quase sempre à exaustão e diante de olhares de 
passagem. Todos os meios ao alcance da maioria da população 
brasileira e tão presentes quanto enraizados nos gestos mínimos de 
nosso dia-a-dia. [...] pressionados pela grande quantidade de 
informação, estabelecemos com as imagens relações visuais pouco 
significativas (BUORO, 2003, p. 34). 

Somos, ainda, continua a autora “espectadores frequentemente passivos, temos por 

hábito consumir toda a produção imagética, sem tempo para deter sobre ela um 

olhar mais reflexivo, o qual a inclua e considere como texto visual visível e, portanto, 

como linguagem significante.” (BUORO, 2003, p.34). E mais, que “imagens impõem 

presenças que não podem persistir ignoradas ou subestimadas em sua 

potencialidade comunicativa por editores e educadores, mas que, ao contrário, 

devem ser devidamente exploradas e lidas, o que implicaria ganho evidente para o 

processo educacional.” (BUORO, 2003, p.35). 

 

Esse encontro Imagem e Educação define a nossa perspectiva teórica e de análise 

neste artigo, pois, é na relação entre elas que buscamos o resultado do olhar de 

quem vê (que poderia ser a interpretação (?)). Compreendendo melhor, a imagem 

nos faz reagir a partir daquilo que ela nos comunica ao ponto de concordarmos ou 

não, questionarmos a nós mesmos a partir dela, de forma a discutirmos o sentido 

dessa experiência visual, que poderá ainda, com isso, recuperar outras imagens e 

ganhar força de expressão subjetiva e simbólica. 

Vivemos em um mundo em que as imagens estão implicadas nos processos de 

subjetivação, isso porque elas estão por todos os lados repetindo insistentemente 

enunciados que nos subjetivam, que constroem identidades, marcam diferenças, 



 

 
MATTOS, Maria de Fátima da S. Costa G. de; RODRIGUES, Leonardo. Leitura de imagem: análise de cinco capas 
da revista Nova Escola no período de 2010/2015, 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.3317-3334. 

3322 

nos indicando modos de ser e estar no mundo. As imagens vêm trabalhando 

sobremaneira a construção dos sujeitos. (MATTOS, 2012, p.103) 

As imagens das capas presentes nos materiais midiáticos, especialmente nas 

revistas correntes, são consideradas um signo sem deixar de lado suas outras 

propriedades. Ao realizarmos o estudo do discurso produzido pelo não verbal, temos 

a possibilidade de entender os elementos visuais que deram voz à produção do 

discurso. Um texto publicitário, é fundamentalmente imagem e palavra; nele, até o 

verbo se faz imagem. Portanto, além de analisar as imagens, analisamos o discurso 

por elas apresentado. 

Escolhemos a seguir, cinco capas da Revista Nova Escola que analisamos na 

dissertação de Mestrado, aqui mencionadas por ordem, da mais antiga para a mais 

recente, conforme segue: 

Figura 13                                           Figura 14                                             Figura 15 

                                                

Edição 230 (março/2010)         Edição 242 (maio/2011)                  Edição 266 (outubro/2013)    

 
Figura 16                                                        Figura 17 

                              

Edição 277 (novembro/2014)                 Edição 279 (fevereiro/2015)        

 
 
ANÁLISE DAS CAPAS 
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Oralidade – Esboço de um menino com boca em forma de livro (Fig. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

O desenvolvimento do indivíduo, do ser humano enquanto sujeito, pressupõe uma 

série de atributos que vão se acumulando e sedimentando ao longo da história por 

meio da cultura que, em grande parte, é formada na escola. Diferentes expressões 

culturais são percebidas em todo o mundo e, em todas elas, a linguagem se destaca 

no contexto social como facilitadora ou mediadora nos atos de comunicação entre as 

pessoas. Essa linguagem, pode ser expressa de modo escrito, verbalizado, falado 

ou, por meio de imagens. O desenvolvimento social da fala, da mente, da 

personalidade e, portanto, da cultura, passa pelas expressões imagéticas e verbais 

da linguagem. 

Sabemos que a imagem tem uma grande parcela de contribuição no 

desenvolvimento da fala, na medida em que é necessária para o desenvolvimento 

da leitura, da escrita e, consequentemente, na leitura das imagens. Ler a palavra 

pressupõe ler o mundo, que necessita da leitura de imagens e signos variados e 

com significados diversos.  

Nesta perspectiva, ao analisarmos a capa da Revista Nova Escola, edição 230 de 

março de 2010, pudemos observar que a imagem apresentada contém um discurso 

que diz de maneira enfática que quanto mais se lê, melhor se fala. Ou seja, que a 

oralidade se desenvolve de acordo com o grau, qualidade e quantidade de leitura 

que o sujeito o faz. Fato que demonstra e reforça o necessário e urgente acesso à 

leitura com qualidade. 

A figura 13, apresenta o esboço de um menino com a boca representada por um 

livro aberto, na qual observamos que a oralidade se constitui a partir do acesso à 

leitura, seja ele da escrita, da imagem ou de ambas. Segundo Marcuschi (1997 apud 

Fávero, 2012, p.15) a questão da oralidade é colocada como um problema de 

adequação às diferentes situações comunicativas. Nessa perspectiva, a oralidade 

não pode ser vista isoladamente, isto é, sem relação com a escrita, pois, oralidade e 

escrita, mantêm entre si relações mútuas e intercambiáveis. 
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Assim, a capa analisada, afirma verbalmente e por meio da escrita na frase de capa, 

que “falar bem se aprende na escola”. Por meio da imagem do menino com o livro 

aberto na boca sugere ainda, que a oralidade se desenvolve a partir da leitura, ou 

seja, associada à escrita, fato que contribui com a promoção de uma comunicação 

oral mais eficiente. Neste caso pudemos inferir que o ensino de língua portuguesa 

tem o potencial de promover uma comunicação oral, efetiva e eficiente, 

especialmente se considerarmos a leitura da imagem, também, como um 

pressuposto do pleno desenvolvimento da linguagem. 

Segundo afirma a revista Nova Escola (2010, edição 230) a língua falada e a língua 

escrita compõem uma questão que há muito tempo é debatida, pois eram 

consideradas separadas até pouco tempo atrás. A língua falada era considerada 

imprecisa, uma vez que representava o saber cotidiano; já a língua escrita, formal e 

organizada, representava o conhecimento e os saberes sociais.  

Nesta chamada de capa, são apresentados três instrumentos didáticos que 

contribuem para o desenvolvimento da oralidade, que podem contribuir com o 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente na contexto escolar ou, pelo 

menos, promover uma oralidade mais eficiente na escola e fora dela. O seminário, o 

debate e a entrevista, são instrumentos com grande potencial para serem 

desenvolvidos na escola, e que integram os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) já há algum tempo, todavia, ainda longe de encontrar espaço junto às 

práticas pedagógicas escolares.  

Portanto, a mensagem contida na reportagem de capa sugere o debate acerca do 

potencial da oralidade, por meio desses três instrumentos que estimulam os alunos 

à pesquisa, a mediação docente, fomentando práticas e processos educativos 

horizontais.  

 Violência na Escola – Casinha/Escola chorando (Fig. 14) 

Diariamente, a mídia, por meio de jornais, revistas e televisão, mostra o 

envolvimento da população com a violência e, vemos muito mais destacado, quando 

ocorre dentro ou nas proximidades de uma escola. São muitas as dificuldades 

encontradas na reflexão sobre a violência física ou simbólica nos tempos atuais. 
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De acordo com Morais (1995), a violência é um fenômeno social muito complexo, 

pois pode apresentar-se de várias maneiras, das mais sutis até as mais brutais. Ela 

pode surgir como agressão ao patrimônio escolar ou como, agressão física. 

Contudo, a violência sutil (simbólica) por não apresentar o mesmo impacto visual 

que a violência brutal, tende a passar despercebida (bulling). 

A Revista Nova Escola, edição 242 de maio de 2011, enfatizou a problemática do 

incidente ocorrido no dia 07 de abril do mesmo ano, na Escola Municipal Tasso da 

Silveira no bairro de Realengo, Rio de Janeiro (RJ), onde o jovem de 23 anos 

Wellington Menezes de Oliveira, cometeu um massacre e vários estudantes foram 

mortos. 

Como desdobramento deste tema, observamos que a discussão para uma das 

principais explicações para a indisciplina escolar é a falta da educação em casa, ou 

seja, a socialização primária que se traduz diante da falta de aprendizagem. A 

constituição do sujeito nesse viés deixa claro não só a sua origem mas, a sua 

história cultural. 

A violência nas escolas é atualmente um fenômeno real que faz parte dos problemas 

sociopolíticos que o país tem para enfrentar. Trata-se de uma questão originária de 

vários fatores e que leva pesquisadores a se aprofundarem no assunto. A miséria, o 

desemprego, a desigualdade social, a falta de oportunidade para os jovens e a 

presença insuficiente ou inadequada do Governo Estadual e Federal, fazem 

aumentar as manifestações de violência no país. Entretanto, não se trata de um 

fenômeno baseado somente em fatores estruturais de ordem socioeconômica. Em 

razão disso, a violência deve ser entendida no âmbito cultural e psicossocial dos 

indivíduos, dos grupos e da sociedade (UCKER, 2006). 

Ao fazermos essa reflexão, observamos também, a complexidade que envolve a 

problemática da Violência no ambiente escolar. Percebemos que esta tem sido alvo 

de agressões que atingem diretamente os valores culturais e sociais, enquanto 

reflexo de problemas familiares e exteriores a ela, já que é nesse ambiente que as 

crianças e jovens passam grande parte de seu tempo (UCKER, 2006).  
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A capa desta edição 242 (Figura 14) traz um desenho de uma casa na qual vemos a 

representação da Escola Municipal Tasso da Silveira, escrito em letras maiúsculas 

(fonte em caixa alta) em azul claro, com uma grafia tipicamente infantil. A casa é 

estilizada no formato de uma ilustração, como se tivesse sido realizado por uma 

criança, representando as doze mortes ocorridas no local. Podemos observar que a 

casa possui duas janelas, que representam os olhos de uma face comum, 

metaforicamente, um dos olhos está chorando, conotado esse sentido por uma gota 

(lágrima) pintada em azul-claro que é suavizada, pela situação. Poderia ter colocado 

a gota na cor vermelha (representativo do sangue), pois a imagem dessa capa no 

contexto histórico da época foi para representar a violência e os desdobramentos 

ocorridos no período.  

As cores aparecem como discursos nos textos midiáticos, já que elas ganham força 

e representam valores culturais. Tomam forma e significado em uma determinada 

cultura, dependendo da intencionalidade de quem as utiliza (SANTOS, 2009). No 

caso da composição desta capa, tanto no plano de fundo quanto no contorno do 

desenho da escola, não ocorreu a utilização de cores. Foi usada a cor preta dando 

sentido ao sentimento de vazio pela perda dos alunos (adolescentes entre 13 e 16 

anos) e do luto, que é representado na nossa cultura brasileira. 

De acordo com Joly (2010), os conceitos de referente, significante e significado são 

aplicados à Figura 14. A ilustração da escola é o referente, o significante é o 

processo pelo qual a escola está se recuperando do processo de violência pelo qual 

passou e o significado, é o evento sem precedentes, que levou à morte 12 

adolescentes na escola. 

No aspecto verbal da capa, a revista trás como título, O Desafio de seguir em frente. 

Os dois verbos presentes no título, o primeiro “Desafiar”, que de acordo com o 

Dicionário Houaiss (2002), significa enfrentar sem receio os problemas que surgiram 

e que ainda poderão surgir após os graves acontecimentos ocorridos. O segundo 

verbo, “Seguir”, traz a ideia de acompanhar alguém, de andar conjuntamente, na 

mesma direção, ou seja, o verbo traz uma carga emocional positiva, onde 

professores e alunos, unidos, farão do acontecimento uma mola propulsora para 

superação das dificuldades geradas pelo ocorrido.  
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O subtítulo, “Como alunos e professores da escola de Realengo encaram a difícil 

tarefa de continuar ensinando e aprendendo” reforça o final da frase do título “O 

Desafio de seguir em frente” fazendo jus aos verbos, a consequente missão de 

encarar os trabalhos nesta etapa dolorosa em que a Escola se encontrava e iria 

permanecer. 

Fato é que mudanças na educação foram problematizadas a partir desse 

acontecimento. A violência na escola passou a ser melhor observada e foi noticiado 

pela mídia, à época,  os vários esforços da população, professores e diretores, para 

poder compreender o fato a partir outros pontos de vista como sociológico, 

psicológico e familiar.  

 

 Ambiente Escolar – Casinha/Escola em lápis de cor com “smiles”  (Fig. 15) 

A escola é um local privilegiado para a convivência entre os sujeitos escolares da 

mesma faixa etária e, podendo ao se relacionarem exercitar a socialização e a 

cooperação, o respeito mútuo, na medida em que essas atividades coletivamente 

favorecem a troca de saberes, de experiências, promovem a autonomia, onde as 

próprias crianças começam a assumir uma espécie de coordenação e direção das 

atividades propostas. 

A capa da Revista Nova Escola, edição 266 de outubro de 2013, recorreu à metáfora 

visual de uma casa como representação da escola. A escola que a figura se refere é 

constituída exclusivamente por lápis de cores, onde podemos observar na base 

desses rostos alegres que eles nos remetem à figura de “smiles”. Ao analisar 

detalhadamente a construção destes rostos felizes em cada lápis, a imagem sugere 

a alegria e a diversidade (heterogeneidade) existente no ambiente escolar.  

De acordo com Schlesener (2009) no texto “O  mundo da criança em alguns 

escritos  de  Walter  Benjamin”: 

A concepção infantil das cores traz o sentido da mais alta formação 
artística, da pureza na qual a criança contempla, no conteúdo 
colorido, a fantasia do mundo. A fantasia se concretiza na 
contemplação das cores e em inteira relação com seu 
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desenvolvimento e sua alegria que a mantém em criação. Tal 
fantasia não pode se produzir a partir das formas, da ordem das 
coisas, mas somente do mundo vivo dos homens, em que a 
contemplação se traduz em sentimento criador (SCHLESENER, 
2009, p.132). 
 

A escolha das cores para representar a escola por meio dos lápis, apresenta-se 

como um elemento possível para interpretação de um sentimento de alegria na 

relação de convívio entre aluno-aluno ou professor-aluno, que demonstra uma 

atmosfera positiva no processo ensino-aprendizagem. É a ludicidade de que 

necessitamos no ambiente escolar que as cores e os sorrisos retratam na imagem 

da casinha buscando sugerir, um ambiente alegre, tranquilo e harmônico para o 

desenvolvimento do processo educativo no contexto escolar. 

Ainda no aspecto verbal, o subtítulo dessa mesma edição, “Num bom ambiente, o 

desrespeito e a violência diminuem e o desempenho dos alunos melhora”, reforça a 

ideia da harmonia e do equilíbrio que esse ambiente deve respirar para a efetiva 

aprendizagem. Na parte final do subtítulo, a expressão “saiba como sua escola pode 

conquistar isso”, a revista propõe conselhos aos professores para fazer uso deste 

recurso. Recomenda que devemos “Abandonar a ideia determinista de que a escola 

apenas reproduz as desigualdades sociais, ou seja, não é capaz de ajudar os alunos 

em situação de vulnerabilidade a avançar, sendo esse o ponto chave do clima de 

aprendizagem.” (TEM CLIMA, 2013, p.1). Por fim, problematizar e combater os 

casos de bullying, de insultos e menosprezo entre os estudantes, são atitudes 

educativas necessárias e urgentes no contexto escolar. 

Diversidade étnico-racial – Mapa do Brasil com bustos diversos (Fig.16) 

Há séculos no país, assistimos a uma segregação da população negra e o combate 

a pobreza por meio de ações violentas por parte do Estado, o não tem rendido 

grandes avanços. Isso tudo gerou uma grande desigualdade social, não impedindo 

que a população negra e seus descendentes fossem considerados, pessoas 

inferiores.  

Silvério (2014) diz que os debates em torno das “cotas para negros” ou “cotas 

raciais”, como constam nos documentos oficiais no país, permearam indivíduos, 

grupos, classes sociais, transformando-se em um dos principais temas da primeira 
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década do século XXI (p.38). Na educação básica, a Lei nº 10.639/2003, altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), permitindo promover e apresentar 

subsídios para a temática étnico-racial nas escolas e para educadores trabalharem 

com essas questões no contexto escolar. Para Silva (2015, p. 169) “as escolas e 

universidades, não diferente de outros contextos sociais, continuam promovendo 

relações étnico-raciais desumanas e nada democráticas, sobretudo ao confundir 

educação com escolarização [...]”. 

Percebemos na análise da Revista Nova Escola, edição 277, novembro de 2014, 

que ao promover importante contribuição sobre a temática, o objetivo era instituir o 

debate na escola com a inserção desta questão de forma mais presente tendo em 

vista, o acesso facilitado à revista pela rede pública.  

Na imagem da capa, vemos desenhado um mapa do Brasil com diferentes rostos de 

pessoas, mostrando diversas cores e crenças representando a miscigenação do 

povo brasileiro formada a partir da grande diversidade étnico-racial. Com isso, a 

referida capa busca promover no leitor a motivação para tratar do assunto em pauta, 

para que o professor em suas práticas na sala de aula, possa resgatar os nossos 

hábitos, costumes e outras peculiaridades abrindo a discussão sobre a imagem que 

ilustra a temática, a cultura brasileira.  

Um dos efeitos dessa política é o fim da hegemonia branca nas figuras retratadas no 

ambiente. "É comum entrar nas escolas e ver que toda a iconografia está voltada 

para uma criança diferente da maioria que está ali", aponta Valter Silvério, do Núcleo 

de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). "É 

importante a criança perceber que a escola é um espaço para ela, onde a sua 

natureza é valorizada", diz Cida Bento, doutora em Psicologia Escolar e 

coordenadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. 

(Nova Escola, 2014). 

 

Educação sexual e estudo de Gênero – Menino vestido com roupa e 

acessórios de princesa (Fig. 17) 
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 A Educação Sexual na escola é percebida ainda hoje, como um grande tabu. 

Na família o assunto ainda enfrenta uma grande resistência, enquanto que, na 

sociedade, parece estar mais presente na geração atual que está aprendendo a lidar 

com a diversidade. Refletindo sobre isso observamos que a temática poderia ser 

melhor trabalhada a partir das várias pesquisas já realizadas na área de educação e 

sexualidade, por diferentes ângulos, cujos resultados poderiam servir como 

referência para enfraquecer tabus e resistências, permitindo uma nova leitura social, 

produzindo um novo olhar na relação com o outro. Essa missão cabe ao professor. 

A orientação sexual na escola assusta, porque ainda não se sabe muito bem como 

falar sobre o assunto com crianças e adolescentes, e isso foi notório nas entrevistas 

realizadas pelo pesquisador. Segundo Egypto (2012), é preciso revisar conceitos, 

superar preconceitos e estereótipos e aguçar um olhar reflexivo e sensível sobre a 

própria sexualidade, ou seja, isso exige dedicação e estudo. É preciso lidar com 

medos, tabus, vergonhas e falta de conhecimento. Para o autor, “há também as 

dúvidas: e se me perguntarem coisas que eu não souber? O que vou dizer sobre 

sexo na adolescência? O aborto? A homossexualidade? E o que os pais vão pensar 

de mim? Como eles vão receber esse trabalho? 

Parece difícil encarar tudo isso com tranquilidade. Por isso tanta 
gente, tantas escolas fogem do assunto. É mais fácil negar a 
sexualidade na escola, fazer de conta que ela não existe. Os 
adolescentes estão com os hormônios a mil, mas mesmo assim a 
gente finge que não vê. Ou, então, encara o desafio (EGYPTO, 
2012, p.9). 

A revista Nova Escola, na sua edição 279, fevereiro de 2015, quis colaborar com os 

professores para encarar esse desafio, colocando na capa dessa edição uma 

provocação por meio da imagem facilitando a problematização proposta, a de um 

menino com um vestido e assessórios de princesa, associado a questão escrita 

“Vamos falar sobre ele?”. Assim, a revista chegou às mãos do leitor propondo uma 

reflexão sobre sexualidade e gênero no contexto escolar e, suas implicações na 

família, na escola e na sociedade. 

O que realmente precisamos atualmente é da abertura de espaço para a 

informação, a discussão dos valores e a possibilidade de reflexão tanto no seio da 

família como, principalmente, na escola A postura acolhedora do educador 
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problematizando a questão como facilitador do debate, deve ser sempre 

considerada, em qualquer grupo de trabalho. 

De acordo com a editora responsável pela publicação, esta edição foi recorde de 

leitura, Vista por mais de 3 milhões de usuários do Facebook, recebeu mais de 2 mil 

comentários e 11 mil compartilhamentos, além de 

ter sido a mais vendida no ano de 2015, instigando 

a polêmica na escola, entre professores e 

professores, alunos e familiares. O pequeno Romeo 

Clarke, quando posou para a capa tinha apenas 5 

anos e adorava usar os seus mais de 100 vestidos, 

nas atividades do dia a dia. 

Conforme comentou a revista sobre a explicação do 

tabloide britânico Daily Mirror "eles são fofos, bonitos e têm muito brilho". O 

projeto desenvolvido no contra turno da escola que ele frequentava na cidade 

de Rugby, Reino Unido, considerou as roupas impróprias. O menino ficou 

afastado até que se decidisse, nas palavras da instituição, "se vestir de 

acordo  com o seu gênero”.  

O caso de Clarke não é único. Situações em que crianças e jovens descumprem as 

regras socialmente aceitas sobre ser homem ou mulher, seja de forma 

intencional ou não, fazem parte da rotina escolar.  

Mas a revista, por meio dessa imagem polêmica lançou luz ao debate que 

timidamente ocorria, muitas vezes restrito à sala de professores. Observamos na  

prática, que tais situações tem promovido debates para além da escola, alcançando 

de modo mais expressivo, os meios acadêmicos.   

Todavia, observamos na prática que, apresentar a temática sobre educação sexual 

nas escolas de maneira eficiente e eficaz, não tem sido tarefa fácil, na medida em 

que há uma grande força política e religiosa que resiste em abordar questões de 

gênero.  Porém, fica aqui mais uma questão para reflexão. 

Conclusão 

Edição 279 ( fev/2015) 
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A Revista Nova Escola, constituiu-se em um importante veículo de divulgação de 

ideias e práticas pedagógicas entre professores e gestores na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental. Com sua abrangência, qualidade e atualidade, a revista 

passou a fazer parte de uma política pública de acesso a informações pedagógicas 

que veio a influenciar positivamente a prática pedagógica e o ensino no Brasil. 

Ao tentarmos compreender a representação dessa revista nos níveis escolares 

citados, optamos por fazê-lo por meio da leitura das imagens de capa, dialogando 

com as perspectivas e desafios da educação brasileira. Consideramos para seleção 

cinco capas no período de 2010 a 2015, no sentido de analisarmos a influência da 

imagem de capa, geralmente, representando a temática proposta pela edição, 

quanto à problematização do assunto nos espaços de atividade pedagógica e nas 

reuniões de professores, para abordagem em sala de aula.  

Acreditamos, que educar com e pela imagem, deveria estar no centro das práticas 

pedagógicas em sala de aula, capacitando o aluno à leitura da imagem e 

interpretação daquilo que vê ou que pode ir além, uma vez que as imagens 

apresentam discursos por vezes complexos, que pressupõe a capacitação do leitor 

para identificar dentre os seus elementos, a mensagem que se quer passar.  

Ao fim e ao cabo, concluímos que a pesquisa sobre as capas selecionadas da 

Revista Nova Escola, reforçou a nossa hipótese de pesquisa, a força da imagem 

presente nas chamadas de capa, cuja leitura permitiu a abordagem da temática 

proposta de maneira mais leve pelo professor mediador dessa atividade. 
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