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Resumo 
 
 
 
Esta pesquisa investiga processos de aprendizagem através da imagem, 
considerando principalmente o campo de estudos da Cultura Visual. Apresenta 
considerações teóricas sobre a importância da Educação Visual em duas abordagens 
distintas: estruturalista e pós-estruturalista, a partir das discussões de diversos 
autores. Em sua abordagem, a pesquisa envolve questões sobre as práticas 
educativas que utilizam as imagens em processos de aprendizagem e procura focar 
nas metodologias possíveis para se trabalhar com modelos que favoreçam a 
Educação Visual e a compreensão crítica da Cultura Visual. Dentre as metodologias, 
o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem, desenvolvido por 
Teresinha Sueli Franz, foi escolhido para ser aplicado em experimentos práticos, por 
se tratar de uma proposta contemporânea que inclui em sua abordagem os estudos 
da Cultura Visual e contempla também estes dois tipos de pensamento – o 
estruturalista e o pós-estruturalista. Para a análise dos dados coletados foi utilizada 
a Análise do Discurso, com o intuito de verificar os níveis de compreensão obtidos 
nestes experimentos. Após os experimentos realizados, tanto os Pilotos como o 
Estudo Final, foi possível analisar o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de 
uma Imagem e verificar seu papel facilitador em uma atividade de aprendizagem 
com imagem.  
 
 
 
Palavras Chave: Imagem, Educação Visual, Cultura Visual.  
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Abstract 
 
 
 
This research investigates the learning process through the image, especially 
considering the field of study of Visual Culture. Presents theoretical considerations 
about the importance of visual education in two distinct approaches: structuralist 
and poststructuralist, from the discussions of several authors. In its approach, the 
research involves questions about educational practices that use the images in the 
learning process and seeks to focus on possible methodologies for working with 
models to promote the visual education and critical understanding of Visual Culture. 
Among the methods, the Instrument of Mediation and Critical Analysis of an Image, 
developed by Teresa Sueli Franz, was chosen to be applied in experiments, because it 
is a contemporary proposal that includes in its approach to the study of visual 
culture and includes also these two types of thought - the structuralist and post-
structuralist. For the analysis of data collected was used to discourse analysis, in 
order to check the levels of understanding from these experiments. After the 
experiments, both the pilots and the final study, it was possible to examine the 
Instrument of Mediation and Critical Analysis of an image and check its facilitating 
role in a learning activity with the image. 
 
 
 
Keywords: Image, Visual Education, Visual Culture.  
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Introdução 
 

 

 

Esta dissertação refere-se à pesquisa intitulada Cultura Visual e a Educação através 

da Imagem, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Design da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

 

A pesquisa propõe discussões no campo da Educação Visual e investiga processos 

de aprendizagem através da imagem, considerando principalmente o campo de 

estudos da Cultura Visual. Com esse intuito, são apresentadas considerações 

teóricas sobre a importância da Educação Visual em duas abordagens distintas: 

estruturalista e pós-estruturalista, a partir das discussões de diversos autores. 

 

Em sua abordagem, a pesquisa envolve questões sobre as práticas educativas que 

utilizam as imagens em processos de aprendizagem e procura focar nas 

metodologias possíveis para se trabalhar com modelos que favoreçam a Educação 

Visual e a compreensão crítica da Cultura Visual.  

 

Dessa maneira, esta pesquisa tem a intenção de contribuir com práticas educativas 

que favoreçam a Educação Visual, especialmente para os processos de ensino e 

aprendizagem no campo da Arte, da Arquitetura e do Design. 

 

O objeto de estudo desta pesquisa surge a partir de questionamentos que 

abrangem as práticas educativas através das imagens, tais como: 

 

• Quais seriam os fundamentos metodológicos indicados para as práticas de 
ensino e aprendizagem que possibilitassem uma educação através das 
imagens? 
 

• Quais são os critérios necessários para dialogar de maneira crítica com as 
manifestações da Cultura Visual? 
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Com isso, o objeto de estudo desta pesquisa é o uso de uma metodologia que 

favoreça a Educação Visual e a compreensão crítica da Cultura Visual. 

 

Com o intuito de verificar as possibilidades indicadas nestes questionamentos, esta 

pesquisa pretendeu atingir os seguintes objetivos: 

 

• Objetivo Geral 

 
Compreender como uma metodologia de Educação Visual pode afetar a 
compreensão crítica da Cultura Visual. 

 

• Objetivos Específicos 

• Compreender os conceitos e discussões existentes em torno das 
imagens e da Cultura Visual.  
 

• Identificar metodologias que envolvam atividades de ensino e 
aprendizagem através das imagens. 
 

• Aplicar uma metodologia de Educação Visual e avaliar a compreensão 
crítica da Cultura Visual, através de estudos experimentais. 
 

• Analisar a contribuição desta metodologia nos processos de ensino e 
aprendizagem com imagens. 

 

• Ampliar e contribuir com as discussões em torno da Educação Visual.     
 

Para isso, foram verificados textos e autores, através de uma revisão bibliográfica, 

além da realização de estudos experimentais, com o intuito de ampliar os conceitos 

e as discussões sobre o assunto pesquisado. A partir desse contexto, a dissertação 

foi estruturada em cinco capítulos.  

 

Os Capítulos 1 e 2 apresentam a fundamentação teórica para esta pesquisa, onde 

foi realizada uma revisão bibliográfica e a elaboração de um quadro teórico, 

possibilitando verificar indicações de textos e autores que tratam da imagem, 

Cultura Visual e metodologias para uma Educação Visual. 
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No Capítulo 3 descreve-se um modelo selecionado, o Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de uma Imagem, proposto por Teresinha Sueli Franz (2003, 2006), 

para ser aplicado em uma atividade de ensino e aprendizagem. No caso desta 

pesquisa, foram feitos dois Estudos Pilotos, dos quais seus resultados serviram para 

elaborar o Estudo Final. 

 

No Capítulo 4, foram estudados os instrumentos analíticos usados tanto nos 

experimentos piloto quanto no Estudo Final. Nesse caso, a Análise do Discurso foi 

utilizada como instrumento de análise dos dados coletados, assim como foram 

definidas as unidades e categorias de análise de análise. 

 

No Capítulo 5 está descrito o Estudo Final, seus resultados e respectiva análise dos 

dados coletados, como também foram apresentadas as conclusões parciais acerca 

da utilidade da modelo metodológico aplicado, ou seja, o Instrumento de Mediação 

e de Análise Crítica de uma Imagem. 

 

Ao final da dissertação são apresentadas as Conclusões Finais desta pesquisa, com o 

intuito de analisar a contribuição do Instrumento de Mediação e de Análise Crítica 

de uma Imagem, aplicado em práticas educativas com imagens, verificando seu 

papel facilitador em uma atividade de aprendizagem para favorecer a Educação 

Visual e a compreensão crítica da Cultura Visual. 
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Capítulo 1. Imagem e Cultura Visual 

 

 

 

 

Neste início de século, o conhecimento produzido muitas vezes é obtido através das 

imagens. Existe uma imersão visual presente no cotidiano dos sujeitos - que chega 

através da televisão, do computador, da mídia ou outras tantas fontes capazes de 

gerar imagens – construindo novos conceitos culturais a partir deste contexto. Este 

crescente interesse pelo visual na atualidade favorece o surgimento dos estudos da 

Cultura Visual, que já se configura como um novo campo do conhecimento. 

 

Com isso, uma investigação mais atenta a essa participação das visualidades na 

sociedade contemporânea torna-se imprescindível. Algumas questões são 

pertinentes diante desta nova situação:  

 

• Como as imagens participam da construção do conhecimento humano no 

mundo atual?  

• Qual o lugar das imagens na formação do sujeito contemporâneo?  

• De que maneira deve-se ler, interpretar ou analisar imagens ao se considerar 

a Cultura Visual?    

    

Um dos objetivos centrais desta pesquisa é o de discutir os processos de construção 

do conhecimento através da imagem quando associada aos estudos da Cultura 

Visual. Nesse sentido, na busca por um maior entendimento destes 

questionamentos, pretende-se apresentar aqui algumas discussões sobre os 

conceitos de imagem e sobre os estudos da Cultura Visual, adotando-se como 

referência autores como Lucia Santaella, Peirce, Michael Foucault, entre outros, 

com a intenção de ampliar os conceitos e fundamentar as investigações. 
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Diante da vasta e rica produção bibliográfica sobre o tema estudado, vale ressaltar 

que não serão utilizados todos os autores que discutem sobre o conceito de 

imagem, nem tão pouco um levantamento completo sobre os estudos da Cultura 

Visual, mas sim, serão usados autores e estudos já “recortados”, escolhidos 

especificamente para contribuírem com as questões e os objetivos deste trabalho.   

 

 

1.1  Conceitos e discussões sobre Imagem 

 

 

Não é de hoje que a imagem encontra-se inserida em contextos sócio-culturais, 

principalmente atuando como elemento cognitivo e de formação dos sujeitos. 

Pode-se afirmar que a imagem é uma presença constante na história da 

humanidade e que, ao longo do tempo, foi utilizada por praticamente todas as 

áreas do conhecimento para atingir seus objetivos específicos.  

 

Desde a Antiguidade, a produção e a contemplação de imagens, tais como os 

desenhos pré-históricos, já assumia funções na sociedade daquela época, em 

diferentes situações – sejam elas religioso-místicas ou de registro.  Atualmente, na 

sociedade contemporânea, as imagens são amplamente difundidas, especialmente 

através das novas tecnologias - televisão, internet, etc., e ocupa um lugar de 

destaque no cotidiano de todas as pessoas, estabelecendo relações diretas na 

formação dos sujeitos contemporâneos. 

 

Muito da capacidade do ser humano perceber o mundo vem da visão, sendo ela um 

dos recursos cognitivos mais importantes. A imagem exerce um papel fundamental 

na construção do conhecimento humano, a partir de recursos visuais que devem ser 

apreendidos, decifrados, compreendidos, para que ocorra a comunicação e a 

informação entre os sujeitos. Entretanto, na maioria das vezes, o processo de 

compreensão de uma imagem é realizado de maneira intuitiva. 

 



17 

 

Para que a imagem possa ser compreendida como um elemento importante dentro 

dos processos cognitivos é necessário primeiro investigar uma questão 

fundamental: o que é uma imagem? 

 

O termo imagem pode possuir tantos tipos de significações, que parece difícil dar 

uma definição que abranja a todos os seus empregos. Pode-se falar da imagem 

encontrada em um desenho, em uma pintura, no cinema, na televisão, em um 

cartaz, entre tantos outros suportes. Também se pode usar o termo imagem ao se 

referir à memória, aos sonhos, às fantasias. Existem também as imagens da 

natureza, das paisagens naturais, que também fazem parte das visualidades do ser 

humano. Ou ainda as expressões culturais, tais como “Deus criou o homem a sua 

imagem”, que nos remete diretamente ao termo. 

 

Pela etimologia, a palavra imagem vem do latim Imago, que quer dizer semelhança, 

representação, retrato. Em grego antigo corresponde ao termo Eidos, raiz 

etimológica da palavra Idéia. Ao se consultar um dicionário é possível encontrar 

tantas definições que só confirmam a diversidade de significações que o termo 

imagem pode assumir. Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2000, p. 

373), imagem pode ser: 

 

1. Representação gráfica, plástica ou fotográfica de pessoa ou de objeto.  
2. Representação plástica da Divindade, dum santo, etc.  
3. Estampa que representa assunto ou motivo religioso.  
4. Reprodução invertida, da pessoa ou de objeto, numa superfície refletora.  
5. Representação mental dum objeto, impressão, etc.; lembrança, recordação.  
6. Metáfora. 

 

Na história da humanidade, muitos filósofos e pensadores já investigaram sobre as 

possíveis definições da imagem e sua relação com a realidade que nos cerca. Na 

Antiguidade, Platão considerava a imagem como sendo uma projeção da mente, ou 

a idéia da coisa, desenvolvendo uma teoria idealista. Para Aristóteles, a imagem era 

considerada como a representação mental de um objeto real, formulando uma 

teoria realista. Na Idade Média, a imagem foi definida como algo que está no lugar 
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de uma outra coisa, indicando, já nesta época, algo que pode ser fabricado, 

produzido.  

 

Nas Ciências, a imagem é entendida sob diferentes conceitos, ampliando ainda mais 

suas definições. Dependendo do campo de estudo, podem-se encontrar conceitos 

que tratam da natureza da imagem, outros que focam em seus usos e significações, 

ou nas mensagens visuais, ou ainda sobre o discurso que está embutido na imagem. 

Apesar da diversidade de significações da palavra imagem, todos conseguem 

compreender seu significado quando se usa este termo.  

 

Segundo Martine Joly (1996), é possível chegar a uma definição sintética do termo, 

mesmo considerando todos os campos de atuação da imagem. Ao investigar as 

origens do termo imagem, Joly (1996) constrói um panorama dos possíveis usos e 

significações da imagem através de diversos exemplos, desde as imagens pré-

históricas até as imagens modernas, incluindo as imagens religiosas, as imagens 

psíquicas (ou representações mentais), o conjunto de imagens científicas e as 

imagens produzidas por computador (ou as imagens virtuais). Segundo a autora, o 

que se conhece por imagem na atualidade são reflexos da história da humanidade e 

tem origem em tempos atrás, derivada de associações do termo às diversas 

situações. Para Joly (1996), a imagem passa a assumir uma significação a partir do 

indivíduo, ou seja, o significado da imagem surge através daquele que produz a 

imagem ou daquele que a visualiza. Segundo ela: 

 

Compreendemos que (a imagem) indica algo que, embora nem sempre remeta 
ao visível, toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, 
depende da produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa 
por alguém que a produz ou reconhece (JOLY, 1996, p 13).  

 

 

Lucia Santaella e Winfried Nöth (1998, 2007) dizem que o mundo das imagens se 

divide em dois domínios. Segundo eles, o primeiro é o domínio das imagens como 

representações visuais, as quais seriam: desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e 

as imagens cinematográficas, televisivas, holo e infográficas. Para os autores, tais 
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imagens são objetos materiais ou signos que representam o nosso meio ambiente 

visual. Em seguida, Santaella e Nöth dizem que o segundo é o domínio imaterial das 

imagens na nossa mente. Para eles, neste domínio, imagens aparecem como visões, 

fantasias, imaginações, esquemas, modelos ou, em geral, como representações 

mentais. Entretanto, os autores chamam a atenção para a conexão entre os dois 

domínios, ao afirmar que eles não estão separados um do outro. Segundo eles: 

 

Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois estão 
inextricavelmente ligados já na sua gênese. Não há imagens como 
representações visuais que não tenham surgido de imagens na mente daqueles 
que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não 
tenham no mundo concreto dos objetos visuais (SANTAELLA e NÖTH, 2007, 
p.15). 

 

Santaella e Nöth (1998, 2007) ainda dizem que a imagem evoluiu na história da 

humanidade através de ciclos. Os autores, ao abordarem a evolução histórica da 

produção de imagens, identificam três paradigmas da imagem:  

 

1) O pré-fotográfico, que engloba os tipos de imagens artesanais, desenho, 

pintura, gravura, etc.;  

 

2) O fotográfico, que se refere às imagens que pressupõem uma conexão 

dinâmica entre imagem e objeto, ou seja, imagens que trazem algo do 

objeto que elas representam, e que incluem imagens captadas pela 

fotografia, pelo cinema e pelo vídeo;  

 

3) O pós-fotográfico, que designa as imagens sintéticas ou infográficas, que são 

inteiramente calculadas por computação, através do uso de softwares e 

outros procedimentos que possibilitam a criação de imagens virtuais 

(SANTAELLA e NÖTH, 1998, p.167, 2007, p.159). 

 

Para Lucia Santaella e Winfried Nöth (1998, 2007), a partir destes três paradigmas, 

as imagens podem ser classificadas em relação aos seus modos de produção em 

duas categorias: as imagens tradicionais, as quais estão relacionadas aos processos 
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artesanais, e as imagens técnicas, que utilizam processos automáticos ou 

matemáticos para serem realizadas. 

 

Em outra abordagem, Jacques Aumont (1993) fala sobre as “funções” da imagem. 

Segundo ele, tais funções são as mesmas que, no curso da História, foram também 

as de todas as produções humanas, que visavam estabelecer relações com o 

mundo. A partir disso, o autor estabelece três modos principais das relações entre a 

imagem e a realidade sócio-histórica ao longo do tempo: o modo simbólico, o modo 

epistêmico e o modo estético:  

 

1) Na relação de modo simbólico, as imagens inicialmente serviram de 

símbolos, especialmente símbolos religiosos. Aumont diz que desde a Pré-

história até os dias atuais, a iconografia religiosa, figurativa ou não, é vasta e 

ainda participa da vida do sujeito contemporâneo: “certas imagens 

representam divindades (Zeus, Buda ou Cristo) e outras têm valor puramente 

simbólico (a cruz cristã, a suástica hindu)”. O autor diz ainda que o 

simbolismo não é apenas religioso e afirma que a função simbólica das 

imagens surge tanto para veicular novos valores (a Democracia, o Progresso, 

a Liberdade, etc.), como também existem muitos outros simbolismos 

presentes na sociedade atual. 

 

2) No modo epistêmico, Aumont (1993, p.80) ressalta as relações entre a 

imagem e as informações visuais que ela traz sobre o mundo. Tais 

informações possuem a função geral de conhecimento que podem ser 

representadas através de um mapa rodoviário, um cartão postal ilustrado, 

uma carta de baralho, etc., ou seja, imagens cujo valor informativo não é o 

mesmo, mas que essa função foi desenvolvida e ampliada desde a era 

moderna, com o surgimento dos “documentários”, como a paisagem e o 

retrato. 

 

3) No modo estético, Aumont diz que a imagem é destinada a agradar o 

espectador, oferecendo-lhe sensações específicas. Segundo o autor, essa 



21 

 

função é indissociável da noção de arte, a ponto de se confundirem as duas, 

pois existem casos em que uma imagem que pretende obter um efeito 

estético é muitas vezes considerada uma “imagem artística”, como por 

exemplo, as imagens publicitárias, onde esta situação é bastante encontrada 

(AUMONT, 1993, p.80). 

 

Numa tentativa de sintetizar alguma definição sobre o que se entende por imagem 

até aqui, pode-se dizer que a imagem é uma representação visual, seja de seres 

(pessoas, animais, etc.), objetos ou conceitos, construída pelo ser humano, e que 

pode ser concreta, quando materializada através de suportes físicos, ou abstrata, 

quando se manifesta através das imagens mentais dos indivíduos. 

 

Também é possível perceber que existe sempre uma tendência de classificar as 

imagens, quando se tenta compreender o termo. A primeira classificação que se 

identifica é estabelecida entre as imagens naturais (aquelas que são produzidas sem 

a intervenção humana) e as imagens artificiais, produzidas ou fabricadas (aquelas 

que exigem essa intervenção para que possam existir).  

 

A partir dos autores vistos até aqui (JOLY, 1996; SANTAELLA e NÖTH, 1998, 2007; 

AUMONT, 1993), é possível elaborar uma síntese, estabelecendo quatro categorias 

básicas que podem classificar as imagens artificiais: 

 

1) Quanto à sua materialidade, as imagens podem ser materiais (uma pintura, 
uma fotografia, uma escultura) ou não materiais (imagens mentais);  
 

2) Quanto às suas condições de produção, as imagens podem ser produzidas 
por meios mecânicos e produzidas por meios humanos;  
 

3) Em relação ao movimento, elas podem ser imagens estáticas ou imagens 
móveis;  
 

4) Quanto a sua finalidade elas podem ser imagens representativas e não 
representativas.  
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Quanto ao caráter de representação visual da imagem, percebe-se que existem dois 

eixos principais de discussões sobre isso: um que considera o que a imagem 

representa com precisão, no seu sentido real, e outro que considera o que a 

imagem pode significar, em um sentido figurado e simbólico, a partir de um 

determinado contexto.  

 

Com a intenção de compreender estes dois eixos de discussões sobre a imagem, 

serão verificadas a seguir duas linhas de pensamento: a abordagem estruturalista1 e 

a abordagem pós-estruturalista2 que discutem os conceitos de imagem.  

 

Ambas as abordagens discutem sobre estes dois aspectos da imagem – o 

representativo e o decodificativo - sem, entretanto, separar um do outro, mas sim, 

fornecendo fundamentos para uma compreensão ampla do assunto.   

 

A princípio, na abordagem estruturalista, a imagem será entendida a partir da teoria 

semiótica, incluindo quatro autores que discutem os conceitos de imagem sob esta 

ótica: Charles Sanders Peirce (1978), Lucia Santaella e Winfried Nöth (1998, 2007) e 

Martine Joly (1996). Em seguida, será verificado o pensamento pós-estruturalista 

dos filósofos Michael Foucault (1998, 2001) e Gilles Deleuze (1985, 1991, 1992) 

sobre a imagem.  

 

 

 

 

                                                 
1
 O estruturalismo é uma corrente de pensamento que apreende a realidade social como um 

conjunto formal de relações, pois trata-se de uma abordagem utilizada para analisar a língua, a 
cultura e a sociedade, que procura explorar as inter-relações, ou as "estruturas", através das quais o 
significado é produzido dentro de uma cultura. 

 
2
 O pós-estruturalismo considera a realidade como uma construção social e subjetiva e é uma 

abordagem mais aberta no que diz respeito à diversidade de métodos. Em contraste com o 
estruturalismo, que afirma a independência e superioridade do significante em relação ao 
significado, os pós-estruturalistas vêem o significante e o significado como inseparáveis e rejeitam 
definições que encerrem verdades absolutas, pois a verdade dependeria do contexto histórico de 
cada indivíduo. 
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A imagem segundo a abordagem estruturalista 

 

O campo de estudos da semiótica, ou a ciência geral dos signos, desenvolve 

instrumentos de análise para compreender as imagens como manifestações 

sígnicas. Nesse caso, a semiótica oferece princípios teóricos que contribuem para a 

compreensão da imagem e sua qualidade de signo, especialmente ao considerar a 

função de representação da imagem (JOLY, 1996; SANTAELLA e NÖTH, 1998, 2007). 

 

Entretanto, tais princípios reforçam a condição do termo imagem como algo 

composto de partes de diferentes naturezas, ou seja, algo que pode reunir e 

coordenar, dentro de um limite ou quadro, diferentes categorias de signos. Na 

semiótica, um dos conceitos que permite compreender a imagem, tanto as 

materiais quanto as mentais, é o conceito de representação (JOLY, 1996; 

SANTAELLA e NÖTH, 1998, 2007). 

  

De acordo com Lucia Santaella e Winfried Nöth (2007), o conceito de representação 

tem sido um conceito-chave da semiótica, que se refere de maneira geral a signos, 

símbolos, imagens e a várias formas de substituição. Os autores dizem que, na 

semiótica geral, encontram-se definições muito variadas do conceito de 

representação. Segundo eles, sua significação situa-se entre apresentação e 

imaginação e estende-se a conceitos semióticos centrais como signo, veículo do 

signo, imagem (“representação imagética”), significação e referência (SANTAELLA e 

NÖTH, 2007, p.16). 

 

Na semiótica, o ponto em comum entre as diferentes significações do termo 

imagem é a analogia, ou a semelhança, pois, independente da natureza da imagem 

(seja ela material, mental, fabricada ou natural), pode-se considerar que uma 

imagem é algo que se assemelha a outra coisa. Para Santaella e Nöth (2007), essa 

característica de semelhança é também uma das causas para a polissemia do 

conceito de imagem. Martine Joly (1996) diz que, dentro dos princípios teóricos da 
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semiótica, se a imagem é percebida como representação, isso quer dizer que a 

imagem é percebida como signo. Segundo ela: 

 

Mesmo quando não se trata de imagem concreta, mas mental, unicamente o 
critério de semelhança a define: ora se parece com a visão natural das coisas (o 
sonho, a fantasia), ora se constrói a partir de um paralelismo qualitativo 
(metáfora verbal, imagem de si, imagem de marca). A primeira conseqüência 
dessa observação é constatar que esse denominador comum da analogia, ou da 
semelhança, coloca de imediato a imagem na categoria das representações. Se 
ela parece é porque ela não é a própria coisa: sua função é, portanto, evocar, 
querer dizer outra coisa que não ela própria, utilizando o processo de 
semelhança. (JOLY, 1996, p 38, 39). 

 

De acordo com as discussões semióticas, é possível ter a compreensão da imagem 

de três diferentes modos: como signos icônicos, como signos plásticos (cores, 

formas, composição interna, textura) e também como signos lingüísticos (linguagem 

verbal). Nesse caso, é a interação dessas categorias que faz com que se decifre uma 

imagem de maneira mais ou menos consciente, mas que, para se ter uma 

compreensão mais aprofundada, é necessária uma observação mais sistemática 

destas categorias (JOLY, 1996; SANTAELLA e NÖTH, 1998, 2007). 

 

Segundo Santaella e Nöth (2007), a atuação da imagem como signo icônico (ou 

figurativo) é um senso comum, que foi partilhado por muitos estudiosos da 

semiótica. Entretanto, os autores apontam também para o conceito de signo 

plástico (ou abstrato), o qual possibilita a análise de imagens que não representam 

coisa alguma.  

 

Na tradição estruturalista, uma das características das diferentes abordagens da 

semiótica é seu pensamento em forma de oposições binárias: “aquilo com 

qualidade sígnica é oposto ao que não possui qualidade sígnica, o arbitrário é 

oposto ao icônico, o natural ao convencional, o figurativo ao abstrato” (SANTAELLA 

e NÖTH, 1998, p.18). 

 

Charles Sanders Peirce desenvolveu a teoria da semiótica triádica, a qual substitui o 

pensamento binário do estruturalismo por um pensamento triádico, ou seja, 

substitui um pensamento em oposições e estruturas que se excluem 
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reciprocamente por um pensamento de acordo com o qual as categorias descritivas 

devem ser entendidas como aspectos dos fenômenos, os quais podem estar 

presentes ao mesmo tempo em diferentes graus (PEIRCE, 1978). 

 

De acordo com Peirce (1978), o signo mantém uma relação entre pelo menos três 

pólos: (1) o significante (ou “representamen”), que seria a face perceptível do signo; 

(2) o significado (ou “interpretante”), que seria o que ele significa (3) e o “objeto” 

(ou referente), que seria o que ele representa. Segundo Peirce (1978), essa 

triangulação pode representar a dinâmica de qualquer signo em um processo 

semiótico. No entanto, sua significação vai depender do contexto de seu 

aparecimento, como também da expectativa de seu receptor. No esquema abaixo é 

possível perceber essa relação no processo semiótico: 

 

Figura 1.1: Modelo triádico de Peirce.  

 

Segundo Peirce (1978), um signo é algo que está no lugar de alguma coisa para 

alguém, em alguma relação ou alguma qualidade. Para ele, embora os signos 

possam ser múltiplos e variados, todos teriam uma estrutura comum que favorece 

essa dinâmica tripolar e que vincula o significante ao significado. 

 

Em se tratando da imagem como signo, Santaella e Nöth (2007) explicam que, ao se 

partir do modelo triádico de Peirce, o signo de imagem se constitui de um 

significante visual (representamen), que remete a um objeto de referência ausente 

e evoca no observador um significado (interpretante) ou uma idéia do objeto. 

Segundo eles, o princípio da semelhança possibilita ao observador unir os três 

elementos constitutivos do signo, permitindo assim que o conceito de imagem seja 
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reencontrado nas denominações de cada um dos três constituintes do modelo. 

Segundo Santaella e Nöth: 

 

Ás vezes, a palavra “imagem” designa o representamen no sentido de desenho, 
fotografia e quadro. Com o conceito “imagem mental” no sentido de uma idéia 
ou imaginação, nos reportamos à imagem como interpretante. E, mesmo para o 
objeto de referência da imagem, há a designação “imagem” quando ele é 
entendido como “imagem original” da qual foi feita uma cópia ou “cópia” tirada 
de uma fotografia. Conseqüentemente, fecha-se o círculo da polissemia 
semiótica de uma maneira que nos lembra o princípio de Peirce da 
interpretação do signo como um processo circular de semiose infinita 
(SANTAELLA e NÖTH, 2007, p. 38).    

 

A tabela abaixo procura sistematizar de que maneira a imagem, enquanto signo, 

pode se comportar quando aplicada ao modelo triádico de Peirce, a partir das 

considerações feitas acima por Santaella e Nöth (2007): 

 

  

SIGNIFICANTE VISUAL 

(representamen) 

 

OBJETO DE REFERÊNCIA  

(ausente) 

 

SIGNIFICADO  

(interpretante ou idéia de objeto) 

 

IMAGEM  

(desenho, fotografia ou quadro) 

 

IMAGEM  

(imagem original, da qual foi feita 

uma cópia) 

 

IMAGEM MENTAL 

(idéia ou imaginação) 

  
Tabela 1.1: Modelo Triádico de Peirce, a partir da interpretação segundo Lucia Santaella e Winfried 
Nöth (2007). 

 

Até aqui, é possível perceber que a semiótica, ao considerar a imagem como signo e 

representação visual, realiza suas análises de maneira estruturalista, reforçando as 

inter-relações do significante em relação ao significado, mas mantendo-os 

independentes entre si. Mesmo que o modelo desenvolvido por Peirce considere os 

aspectos fenomenológicos envolvidos no processo de entendimento de um signo, 

ainda assim, nota-se a valorização das “estruturas” através das quais o significado 

pode ser alcançado.    

 

Por outro ponto de vista, o pensamento dito pós-estruturalista procura ver o 

significante e o significado como inseparáveis, na busca por uma pluralidade de 

significados. De modo geral, os pós-estruturalistas não adotam definições que 
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encerrem verdades absolutas sobre o mundo, pois para eles, a verdade dependeria 

do contexto histórico de cada indivíduo. 

 

 

A imagem segundo a abordagem pós-estruturalista 

 

Michel Foucault é considerado um dos pensadores do pós-estruturalismo. Apesar 

do filósofo não ter desenvolvido uma teoria da imagem, é possível encontrar em 

muitos dos seus textos (livros, artigos e palestras) uma grande quantidade de 

análises pertinentes sobre a questão da imagem, especialmente no domínio da 

arte. Foucault formulou artigos sobre artistas diretamente ligados à produção da 

imagem, tais como René Magritte, Edouard Manet, Paul Klee, Kandinsky, entre 

tantos outros. Além disso, Foucault recorreu à Época Clássica para fundamentar 

suas reflexões sobre o princípio da representação (FOUCAULT, 1999, 2001). 

 

Segundo Foucault (1999), em seu livro As Palavras e as Coisas, a representação e a 

semelhança sempre desempenharam papéis fundamentais na construção dos 

sujeitos atuais. Para ele, a partir desses dois conceitos foi possível organizar os 

símbolos e criar uma linguagem.  

 

Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtor no 
saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a 
interpretação dos textos: foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o 
conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las. O 
mundo enrolava-se sobre si mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos mirando-
se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao 
homem. A pintura imitava o espaço. E a representação — fosse ela festa ou 
saber — se dava como repetição: teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o 
título de toda linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito 
de falar (FOUCAULT, 1999, p.23). 

 

 

Em sua maioria, os textos de Foucault examinam a relação entre linguagem e 

imagem. Para o autor, analisar imagens não se resume num exercício de 

significação ou em uma mera descrição do conteúdo. O autor, ao analisar um 
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quadro, constrói uma rede de relações e faz da pintura uma metáfora para pensar 

questões sociais e históricas - tanto da época clássica quanto da atual. 

  

Muitas vezes, a pintura analisada por Foucault é usada para pensar e problematizar 

a idéia do quadro como incapaz de representação. Para isso, o autor utiliza a 

pintura (ou a fotografia) para pensar e problematizar a idéia do quadro “prisão”, no 

sentido de espaço-limite, que favorece o pensamento da ordenação e classificação 

das coisas e que permite realizar agrupamentos segundo as diferenças e 

semelhanças encontradas na pintura (FOUCAULT, 1999, 2001). 

 

Foucault não chama a atenção para “a imagem”, mas para “o acontecimento”, ou 

aquilo que está no interior da imagem. Segundo ele, uma pintura, uma fotografia ou 

uma escultura já são objetos que se configuram como “realidades”. Foucault diz 

que o desejo de retratar, refletir ou imitar “é inócuo, pois estamos sempre diante de 

invisibilidades profundas e da impossibilidade de fazer com que algo se torne 

efetivamente presente” (FOUCAULT, 2001, p.209).  

 

Foucault fala da imagem como sempre portadora de outras imagens. Para ele, a 

riqueza da imagem não está naquilo que ela capta, mas no poder de garantir o 

“trânsito da imagem”, ou seja, fazer com que ela seja lançada a outras imagens. 

Segundo ele: “o acontecimento que ocorreu, e que continua incessantemente a 

ocorrer sobre a imagem, pelo próprio fato da imagem” (FOUCAULT, 2001, p.351). 

Segundo Foucault: 

 

A imagem seria uma porta (ou uma ponte) para outras imagens, uma espécie de 
trajeto a ser percorrido por aquele que olha. A ela cabe suscitar um 
acontecimento que transmita e magnifique o outro, que se combine com ele e 
produza, para todos aqueles que vierem a olhá-lo e para cada olhar singular 
pousado sobre ele, uma série ilimitada de novas passagens (FOUCAULT, 2001, 
p.352). 

 

Para Foucault, o que importa é essa complexidade presente nas imagens, a relação 

entre o visível e o invisível, o acontecimento, o pensar as coisas para além da 

representação. De acordo com ele, o que interessa não é o “domínio da 
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exterioridade que a representação propõe” (FOUCAULT, 2001, p.351), ou seja, a 

idéia de que a imagem pudesse conter em si, internamente, um “real” que lhe é 

exterior. Foucault diz que: 

 

A imagem não diz respeito ao que é da ordem da representação. Ela não 
representa a casa, o parque, a criança: ela é a casa, o parque, a criança e, desse 
espaço, será lançada alhures. Não se trata de uma paródia, de uma mera 
expressão da coisa representada: o acontecimento se dá porque, no espaço 
deixado pela representação, a coisa é a imagem, a imagem é a coisa 
(FOUCAULT, 2001, p.353). 

 

Através de suas análises e discussões sobre quadros ou fotografias, Foucault 

procura mostrar que as imagens não podem ser reduzidas à simples interpretações 

ou às meras significações, pois, segundo ele, as imagens são “sempre inesgotáveis”, 

pois possuem uma autonomia.  

 

De acordo com Foucault, essa autonomia da imagem acontece independente do 

sujeito que a olha, pois ela ocorre pela própria imagem, que extrapola os 

significados que se fazem sobre ela, sempre em novas possibilidades, em novos 

significados, que por sua vez não darão conta em abrangê-la completamente 

(FOUCAULT, 1999, 2001). 

 

Gilles Deleuze, assim como Foucault, também fala dessa autonomia da imagem e 

enfatiza que o pensamento tem, em sua própria constituição, uma imagem. Para 

Deleuze, quase sempre somos tomados por uma cadeia de imagens, “cada uma no 

seu lugar, cada uma sendo ela mesma imagem; mas também somos tomados numa 

trama de idéias, que agem como palavras de ordem” (DELEUZE, 1992, p. 58).  

 

Ainda sobre a cadeia de imagens, Deleuze afirma que a questão não é como ver a 

imagem, nem o que está por trás da imagem, mas sim como se inserir na imagem, 

“como deslizar para dentro dela, já que cada imagem desliza agora sobre outras 

imagens, já que o fundo da imagem é sempre já uma imagem?” (DELEUZE, 1992, p. 

92). O que o autor quer chamar a atenção é para a agilidade com a qual as imagens 

podem ser acrescidas de sentidos, na sua maioria, já pré-estabelecidos. 
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Nesse sentido, Deleuze afirma que a imagem é o “conjunto daquilo que aparece” 

(DELEUZE, 1985, p. 70), na qualidade de movimento, e em movimento. Para ele, 

não existe dualidade entre imagem e movimento: a imagem é em si mesma um 

movimento e o movimento é uma imagem. Com isso, o autor usa o termo imagem-

movimento. Segundo Deleuze: 

  

Todas as coisas, isto é, todas as imagens, se confundem com suas ações e 
reações: é a variação universal. Toda imagem não passa de um "caminho sobre 
o qual passam em todos os sentidos as modificações que se propagam na 
imensidão do universo". Cada imagem age sobre outras e reage a outras em 
"todas as suas faces" e "através de todas as suas partes elementares" (DELEUZE, 
1985, p. 70). 

 

Deleuze também chama atenção para a função da imagem em diferentes períodos 

da história. Em seus estudos sobre a imagem, especialmente a imagem do cinema 

(ou a imagem-movimento), Deleuze aborda o período do pós-guerra como o início 

de uma nova função para a imagem. Segundo ele, a partir dessa época, ocorre uma 

mudança nas relações entre o sonoro e o visual, constituindo-se em uma 

“pedagogia da percepção”. De acordo com ele:  

 

Depois da guerra, portanto, uma segunda função da imagem se exprimia numa 
questão inteiramente nova: o que há para ver na imagem? “Não mais: o que há 
para ver por trás?, mas antes: será que eu posso sustentar com o olhar isso, que 
de todo modo eu vejo? e que se desenrola num único plano? (...) Mudava ainda 
a relação da imagem com as palavras, os sons, a música, com dissimetrias 
fundamentais entre o sonoro e o visual, que dariam ao olho o poder de ler a 
imagem, mas também ao ouvido o poder de alucinar os pequenos ruídos. 
Finalmente, esse novo período do cinema, essa nova função da imagem, era 
uma pedagogia da percepção. (DELEUZE, 1992, p. 90) 

 

Deleuze considera que a filosofia de Foucault renovou a “imagem do pensamento” 

3. Para ele, a forma como Foucault define o "ver" e o "falar" passa a constituir uma 

nova forma de "saber". A partir de Foucault, Deleuze afirma que “há disjunção entre 

falar e ver”, ou seja, existe uma independência entre aquilo que se vê e aquilo que 

                                                 
3
 Ao falar sobre a imagem do pensamento, Deleuze diz que: “Suponho que exista uma 

imagem do pensamento que varia muito, que tem variado muito ao longo da história. Por 
imagem do pensamento não entendo o método, mas algo mais profundo, sempre 
pressuposto, um sistema de coordenadas, dinamismos, orientações: o que significa pensar 
e orientar-se no pensamento” (DELEUZE, 1992, p. 185). 
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se diz. Para Deleuze: “Pensar é, primeiramente, ver e falar, mas com a condição de 

que o olho não permaneça nas coisas e se eleve até as visibilidades, e de que a 

linguagem não fique nas palavras ou frases e se eleve até os enunciados4. É o 

pensamento como arquivo” (DELEUZE, 1991, p. 119). 

 

Deleuze também utilizou os estudos de Peirce para formular suas considerações 

sobre a imagem. Para ele, Peirce foi o filósofo que foi mais longe numa classificação 

sistemática das imagens, acrescentando a elas uma classificação de signos das mais 

ricas e numerosas até hoje estabelecida. 

 

Entretanto, Deleuze não reconhece qual a relação que Peirce propõe entre o signo e 

a imagem. Para Deleuze, é certo que a imagem dá lugar a signos e que um signo é 

“uma imagem particular que representa um tipo de imagem” (DELEUZE, 1985, p. 

83). Além disso, Deleuze também diz que há vários signos, pelo menos dois, para 

cada tipo de imagem.  

 

Deleuze então passa a confrontar a classificação (das imagens e dos signos) 

proposta por ele com a classificação de Peirce e lança a seguinte questão: “porque 

(as classificações) não coincidem, nem mesmo ao nível das imagens eminentes?” 

(DELEUZE, 1985, p. 83).  

 

Deleuze comenta sobre a semiótica de Peirce e diz que: 

 

Se me servi de Peirce, foi porque há nele uma reflexão profunda sobre as 
imagens e os signos. Em contrapartida, se a semiótica de inspiração lingüística 
me perturba, é porque ela suprime tanto a noção de imagem como a de signo. 
Ela reduz a imagem a um enunciado, o que me parece muito estranho, e por 
conseguinte descobre, forçosamente, operações linguajeiras subjacentes ao 
enunciado, sintagmas, paradigmas, o significante.(DELEUZE, 1992, p. 83, 84).   

 

É possível perceber, portanto, que tanto a abordagem estruturalista quanto a pós-

estruturalista consideram a imagem como um elemento fundamental na construção 

                                                 
4
 Ao falar sobre enunciado, Deleuze diz que: “Precisamente em Foucault, a superfície torna-

se essencialmente superfície de inscrição: é todo o tema do enunciado ao mesmo tempo 
não visível e não oculto” (DELEUZE, 1992, p. 109).  
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do conhecimento humano. Ambas mostram, em suas considerações que, ao longo 

do processo de construção do pensamento, o ato de ver tem sido um recurso 

imprescindível na formação do sujeito. Ambas as abordagens discutem sobre os 

aspectos da imagem, fornecendo fundamentos para uma compreensão ampla do 

assunto.  

 

O fato de existir uma grande quantidade de imagens sendo produzida atualmente e 

participando da construção do conhecimento dos sujeitos contemporâneos, 

justifica a necessidade de aprender a compreendê-las, lê-las, decifrá-las.  

 

 

1.2 Conceitos e discussões sobre a Cultura Visual 

 

 

As imagens, entendidas como símbolos e narrativas visuais, que abordam a todo 

instante os sujeitos contemporâneos neste início de século, promovem um 

cruzamento de significações e constroem conhecimentos, quando se lê ou se 

produz imagens.  

 

Tais imagens, geradas através da televisão, do computador, da publicidade, do 

design, dentre tantas outras fontes imagéticas, proporcionam uma imersão visual 

cotidiana, contribuindo, dessa maneira, para a concepção de novos conceitos 

culturais. Nesse sentido, é possível dizer que tais processos de ver o mundo podem 

ser compreendidos quando são mediados pela cultura.  

 

É a partir dessa conjuntura que surge o campo de estudos da Cultura Visual. Este 

novo campo do conhecimento considera que as imagens, inseridas em contextos 

sócio-culturais, são portadoras de significados e formadoras dos sujeitos 

contemporâneos. Considerado como um tema emergente, atualmente o campo de 

estudos da Cultura Visual vem sendo discutido por diversos teóricos. 
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Com a intenção de discutir os processos de construção do conhecimento através da 

imagem associada aos estudos da Cultura Visual, serão verificados três autores que 

formularam conceitos pertinentes ao tema: Nicholas Mirzoeff (1999), Malcolm 

Barnard (1998) e Fernando Hernandez (2000, 2007). 

 

Tais autores foram selecionados, dentre tantos outros que discutem o tema, por 

trazerem contribuições pertinentes aos objetivos desta pesquisa, procurando assim, 

através deste recorte, a busca por um maior entendimento sobre o assunto, ao 

ampliar os conceitos e fundamentar as investigações deste trabalho. Vale ressaltar 

que outros autores que tratam dos estudos da Cultura Visual serão incluídos mais 

adiante, porém com o objetivo de expandir as discussões que irão envolver 

especificamente os processos de construção do conhecimento que envolve a 

imagem inserida na Cultura Visual. Por enquanto, nesta seção, serão aprofundados 

os conceitos e discussões sobre Cultura Visual. Questões como: “O que é Cultura 

Visual?”, “O que se entende por estudos da Cultura Visual?”, serão abordadas a 

seguir.  

 

Segundo Malcolm Barnard (1998), para a análise e explicação dos estudos da 

Cultura Visual deve-se primeiramente abordar dois conceitos fundamentais. De 

acordo com ele, para se compreender a Cultura Visual devem-se investigar tanto as 

definições de “visual” como de “cultura”. Na introdução de seu livro “Art, design, 

and visual culture: an introduction” (1998), Barnard diz que: 

 

Várias definições de visual, desde as mais amplas (como tudo o que pode ser 
visto, por exemplo) até as mais restritas (como as belas artes, ou pinturas, por 
exemplo), serão consideradas. Os pontos fortes e fracos de cada uma das 
definições para a análise e explicação da cultura visual deverão ser claramente 
explicados. Uma gama de definições de cultura, desde a elitista a democrática, 
da "unilinear" para a "multilinear", também deverão ser consideradas. 
Novamente, os pontos fortes e fracos destas definições para a análise e 
explicação da cultura visual deverão ser explicados (BARNARD, 1998, p. 10).

5
 

                                                 
5 Livre tradução do texto original em inglês: “Various definitions of the visual, ranging from the very 

broad (everything that can be seen, for example) to the very narrow (fine art, or paintings, for 
example), will be considered. The strengths and weaknesses of each definition for the analysis and 
explanation of visual culture will be clearly explained. A range of definitions of the cultural, from the 
elitist to the democratic and from the “unilinear” to the “multilinear”, will also be considered. Again, 
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Segundo Barnard, a primeira concepção deve enfatizar o visual e incluir como 

objeto de estudo toda uma variedade de coisas que são produzidas e consumidas 

pela sociedade, tais como a arte, o design, as expressões faciais, a moda, a 

tatuagem, entre tantas outras fontes visuais.  

 

Na outra vertente, o autor considera a cultura como referência de valores e 

identidades que são construídas e comunicadas pela cultura através da mediação 

visual. Nesta vertente, Barnard apresenta os conflitos que surgem a partir do visual, 

ou seja, os processos sociais de inclusão e exclusão que são gerados pela 

visualidade, além de apresentar outras situações que envolvem o visual e o 

contexto social no qual está inserido (BARNARD, 1998). 

 

Barnard aponta para as diferentes concepções do que é “visual” e “cultural” para os 

diversos grupos culturais e sociais. Segundo ele, estas concepções são os modos 

como estes grupos se identificam e se representam culturalmente. O autor afirma 

que estas diferentes concepções são “parte da explicação” do que vem a ser Cultura 

Visual. Segundo Barnard: 

 

Diferentes grupos culturais e sociais têm concepções diferentes do visual e do 
cultural, que são utilizados para constituir os grupos como grupos em distinção 
de outros grupos. Por conseguinte, embora cada uma das definições e 
conceitos possa ter pontos fortes e fracos quando considerados como possíveis 
explicações do visual e cultural, são também as maneiras pelas quais os 
diferentes grupos se identificam e representam-se culturalmente. Estas 
diferentes concepções são, portanto, parte da explicação da Cultura Visual 
(BARNARD, 1998, p. 30).

6
  

 

                                                                                                                                          

the strengths and weaknesses of these definitions for the analysis and explanation of visual culture 
will be explained” (BARNARD, 1998, p. 10). 
6 Livre tradução do texto original em inglês: “Different cultural and social groups will have different 

conceptions of the visual and the cultural, which are used to constitute those groups as groups in 
distinction from other groups. Consequently, while each of the definitions and conceptions may have 
strengths and weaknesses when considered as potential explanations of the visual and the cultural, 
they are also the ways in which different groups identify and represent themselves culturally. These 
different conceptions are therefore part of the explanation of visual culture” (BARNARD, 1998, p. 30). 
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Apesar de defender que as duas abordagens devam ser estudadas em separado, o 

autor diz que elas devem ser compreendidas juntas para que se compreenda o 

termo Cultura Visual. Segundo ele: 

 

Não é uma questão de simplesmente assumir concepções preexistentes de 
visão, ou visuais, e de cultura e fundi-las para começar o estudo da Cultura 
Visual: as concepções e definições destes termos devem ser desenvolvidas em 
conjunto, em termos de sua relação uns aos outros com o termo "Cultura 
Visual" (BARNARD, 1998, p. 10).

7 
 

Entretanto, pode-se perceber que Barnard defende um enfoque estruturalista para 

a compreensão dos estudos da Cultura Visual, pois apesar de defender que os 

termos “visuais” e “cultura” devam ser definidos em separado, mas compreendidos 

em conjunto, fica claro em sua abordagem uma postura que procura estruturar o 

termo Cultura Visual para alcançar sua definição.  

 

Por outro ponto de vista, Nicholas Mirzoeff (1999) afirma que o estudo da Cultura 

Visual não se refere apenas ao estudo de uma história das imagens, nem tão pouco 

das imagens em si mesmas, mas sim da tendência contemporânea em modelar a 

vida a partir das imagens, para assim visualizar a própria existência. Neste sentido, 

para o autor, a Cultura Visual é muito mais uma estratégia para se compreender a 

vida contemporânea, do que uma disciplina acadêmica.  

 

Para Mirzoeff (1999), o mundo contemporâneo pode ser caracterizado pelas 

visualidades. No entanto, essa característica não garante que as visualidades sejam 

compreendidas por aqueles que as observam. Para ele, a distância entre a 

experiência visual na cultura contemporânea e a capacidade para analisar esta 

observação, proporciona o surgimento do campo de estudos da Cultura Visual.  

 

Nesse sentido, Mirzoeff passa a se distanciar das obras de arte, dos museus e do 

cinema, como fontes visuais tradicionais, para então focar a visualidade na 
                                                 
7
 Livre tradução do texto original em inglês: “It is not a question of simply taken over preexisting 

conceptions of vision or the visual and of culture and welding them together to begin the study of 
visual culture: the conceptions and definitions of these terms must be developed in tandem, in terms 
of their relation to each other in the term ‘visual culture’” (BARNARD, 1998, p. 10). 
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experiência cotidiana. Segundo ele, na introdução do seu livro An Introduction to 

Visual Culture (1999): 

 

A vida moderna tem lugar na tela. A vida nos países industrializados é cada vez 
mais vivida sob constante vigilância através de câmeras em ônibus e shoppings, 
em estradas e pontes, e ao lado de caixas eletrônicos. Mais e mais pessoas 
vizualizam usando dispositivos que vão de câmeras tradicionais a filmadoras e 
webcams. Ao mesmo tempo, trabalho e lazer são cada vez mais centrados na 
mídia visual, de computadores ao DVD. A experiência humana é agora mais 
visual e visualizada do que nunca, desde a imagem de satélite até as imagens 
médicas do interior do corpo humano. Na era do visual na tela, o seu ponto de 
vista é crucial (MIRZOEFF, 1999, p.1). 

8
 

 

Mirzoeff procura falar sobre os diferentes tipos de imagens que marcam a vida 

cotidiana contemporânea pretendendo, dessa maneira, provocar um pensamento 

crítico sobre o visual. Para o autor, o estudo da Cultura Visual deve se posicionar 

como o “estudo crítico da cultura global da visualidade”, a partir da mediação 

tecnológica baseada na imagem digital ou virtual. Segundo ele, o desenvolvimento 

recente da tecnologia digital é a causa de mudanças culturais importantes e que 

deram lugar à supremacia do visual na vida cotidiana. 

 

Para Mirzoeff (1999), o visual é um “lugar sempre desafiante de interação social e 

definição em termos de classe, gênero, identidade sexual e racial” (MIRZOEFF, 1999, 

p. 4). Ele procura compreender a resposta dos indivíduos e dos grupos aos meios 

visuais de comunicação a partir de uma estrutura interpretativa fluida. O autor 

afirma que a noção de Cultura Visual é nova justamente porque passa a considerar 

o visual como um lugar no qual se criam e se discutem significados.  

 

Dessa maneira, o autor enfatiza que a Cultura Visual prioriza a experiência cotidiana 

do visual, pois são nestes acontecimentos visuais onde o observador procura 

informação, significado e ou prazer associados com a visualidade gerada pela 

                                                 
8
 Livre tradução do texto original em inglês: “Modern life takes place onscreen. Life in industrialized 

countries is increasingly lived under constant video surveillance from cameras in buses and shopping 
malls, on highways and bridges, and next to ATM cash machines. More and more people look back, 
using devices ranging from traditional cameras to camcorders and webcams. At the same time, work 
and leisure are increasingly centered on visual media, from computers to Digital Video Disks. Human 
experience is now more visual and visualized than ever before from the satellite picture to medical 
images of the interior of the human body. In the era of visual screen, your viewpoint is crucial” 
(MIRZOEFF, 1999, p. 1). 
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tecnologia visual. Ele ainda chama a atenção para a questão da tecnologia visual, a 

qual define como “qualquer forma de dispositivo projetado para ser observado e ou 

para aumentar a visão natural, abarcando da pintura a óleo até a televisão e a 

Internet” (MIRZOEFF, 1999, p. 3). 

 

A concepção de Mirzoeff mostra um enfoque amplo em relação ao campo de 

estudos da Cultura Visual, pois ele considera as imagens como mediadoras de 

discursos sociais e enfatiza que o conhecimento, que é construído através da 

visualidade, pode ser originado tanto da experiência do observador quanto do 

contexto sócio-cultural em que são produzidos. Pode-se dizer que a abordagem do 

autor se fundamenta em bases pós-estruturalistas, onde a leitura da imagem não 

está baseada apenas na percepção, mas sim, numa relação de significados e 

experiências sociais. 

 

Fernando Hernandez (2007) chama a atenção para a existência do debate que 

existe em torno do que se denomina Cultura Visual. Segundo ele, há uma 

convergência de uma série de propostas intelectuais em termos de práticas 

culturais relacionadas “ao olhar e às maneiras culturais de olhar a vida 

contemporânea, especialmente sobre as práticas que favorecem as representações 

de nosso tempo e levam-nos a repensar as narrativas do passado” (HERNANDEZ, 

2007, p. 22). Para ele, este novo campo de estudos surge como resposta à 

necessidade de investigar e analisar uma cultura dominada por imagens visuais. 

Segundo Hernandez (2007): 

 

A expressão cultura visual refere-se a uma diversidade de práticas e 
interpretações críticas em torno das relações entre posições subjetivas e as 
práticas culturais e sociais do olhar. Desse ponto de vista, quando me refiro 
neste livro à cultura visual, estou falando do movimento cultural que orienta a 
reflexão e as práticas relacionadas a maneiras de ver e visualizar as 
representações culturais e, em particular, refiro-me às maneiras subjetivas e 
intra-subjetivas de ver o mundo e a si mesmo (HERNANDEZ, 2007, p. 22). 

 

Em suas considerações, Hernandez (2000, 2007) defende que a Cultura Visual 

corresponde às mudanças nas noções de arte, cultura, imagem, história, educação, 

etc., que foram produzidas nos últimos 15 anos e está vinculada à noção de 
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“mediação” de representações, valores e identidades. Para ele, a Cultura Visual 

teria um objeto de estudo caracterizado pelos artefatos materiais produzidos pelo 

trabalho ou pela ação e pela imaginação dos seres humanos com finalidades 

estéticas, simbólicas, rituais ou político-ideólogicas, ou ainda, com finalidades 

práticas dirigidas ao sentido do olhar, ou para um significado ampliado.  

 

Ele aponta para a existência de uma multiplicidade e variedade de “artefatos” na 

contemporaneidade, como os anúncios, os objetos de desenho, a moda, os filmes, 

as fotografias, a televisão, a realidade virtual, as redes, as imagens digitais, entre 

outros, além de considerar também as artes tradicionais como a pintura, a 

arquitetura ou a escultura. Porém, o autor afirma que não devemos confundir o 

mundo material, no qual as pessoas e as coisas existem, com as práticas simbólicas 

e os processos através dos quais a representação, o sentido e a linguagem operam 

(HERNANDEZ, 2000, 2007). 

 

Hernandez (2007) então diz que o resultado dessa virada cultural deve repercutir 

em novas propostas na educação das artes visuais. Tais propostas, segundo o autor, 

não tem a ver com aprender formas de comunicação visual, ou mesmo seguir 

abordagens sobre alfabetização visual (visual literacy) de orientação perceptiva e 

semiótica. Nesse caso, Hernandez defende um “alfabetismo visual crítico”, que 

permita analisar, interpretar, avaliar e criar a partir da relação entre os 

conhecimentos presentes em “textos” orais, auditivos, visuais, escritos, corporais e, 

especialmente, aos vinculados às imagens da sociedade contemporânea. Segundo 

Hernandez (2007): 

 

Ainda que haja muita produção sobre as questões visuais, não há quase 
formulações sobre métodos de interpretação e de como usar esses métodos 
que poderíamos chamar tradicionais, que têm por base o estudo da forma e do 
conteúdo, a iconografia e a iconologia, e àqueles que fazem parte da semiótica 
estruturalista. Refiro-me aos métodos de interpretação e de investigação 
surgidos a partir do debate pós-estruturalista e das contribuições da história 
cultural da arte, dos estudos culturais, dos estudos feministas e dos meios, 
entre outros saberes (HERNANDEZ, 2007, p. 29). 
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Por tudo isso, Hernandez (2000, 2007) afirma que estamos vivendo um novo regime 

de visualidade e, por conta disso, a expressão Cultura Visual sugere outro rumo 

para a educação, especialmente das artes visuais. Nesse caso, as práticas educativas 

deveriam facilitar experiências reflexivas críticas, que permitam a compreensão de 

como as imagens influem nos pensamentos, nas ações e sentimentos, bem como 

nas reflexões sobre as identidades e contextos sócio-históricos. 

 

De acordo com Mirzoeff (1999), Barnard (1998) e Hernandez (2000, 2007), pode-se 

perceber que todos os autores concordam com a condição de que o campo de 

estudos da Cultura Visual envolve relações da visualidade com sentidos e 

linguagens, e consideram as imagens como elemento de mediação de discursos, 

especialmente, discursos sociais.  

 

Entretanto, apesar de Mirzoeff (1999) e Barnard (1998) oferecerem subsídios para a 

compreensão do campo de estudos da Cultura Visual, apenas Hernandez (2000, 

2007) aponta para soluções sobre como trabalhar a Cultura Visual em ambientes de 

aprendizagem. Fernando Hernandez (2000, 2007), além das suas definições sobre o 

conceito de Cultura Visual, aponta para práticas educativas coerentes com uma 

nova educação que considera os objetos da Cultura Visual. 

 

No próximo capítulo serão verificadas diferentes metodologias que tratam da 

educação através da imagem e, em especial, metodologias que relacionam as 

imagens e a Cultura Visual, objeto de estudo desta pesquisa. 
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Capítulo 2 – A educação através da imagem 

 

 

 

 

Quando se fala sobre a educação através da imagem, podem-se identificar 

diferentes discussões sobre a necessidade de uma educação visual, ou em outro 

termo, de uma alfabetização visual. Além disso, é possível encontrar também 

diferentes propostas metodológicas para se educar através da imagem, que, por 

sua vez, recebem diferentes denominações, tais como: leitura de imagens, sintaxe 

visual, percepção visual, alfabetização estético-visual, compreensão crítica da 

Cultura Visual, entre tantas outras.  

 

A necessidade de investigar as práticas sociais e os processos cognitivos vinculados 

à visão e ao olhar assume relevância no mundo contemporâneo porque tanto o 

conhecimento quanto muitas formas de entretenimento são visualmente 

construídos. Esta preocupação aponta para uma reestruturação da escola, dos 

museus e das universidades, com a intenção de que nestas instituições seja possível 

aprender práticas vinculadas a um “alfabetismo visual”.  

 

É possível identificar nestas discussões sobre educação visual duas vertentes 

principais: aquela que considera que a imagem deva ser “lida” a partir de métodos e 

estruturas pré-estabelecidas e outra que tenta investigar, analisar e compreender a 

imagem a partir das discussões pós-estruturalistas. 

 

A seguir serão verificados alguns autores que trazem discussões pertinentes ao 

tema e que acrescentam contribuições valiosas para o objeto de estudo desta 

pesquisa. O recorte aqui apresentado introduz autores específicos que se destacam 

e colaboram com as questões levantadas por este trabalho. 
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Nesse sentido, serão verificadas propostas relacionadas à necessidade de uma 

alfabetização visual a partir das discussões de dois autores que trazem subsídios 

pertinentes ao tema. Em seguida, serão apresentadas as possíveis metodologias 

que favoreçam uma educação visual. Neste caso, pretende-se realizar um breve 

panorama de algumas propostas metodológicas relacionadas aos dois eixos de 

discussões sobre a educação visual – a estruturalista e a pós-estruturalista. Por fim, 

será estudado o Instrumento de Mediação e de análise Crítica de uma Imagem 

(IMACI), de Teresinha Sueli Franz, metodologia escolhida para ser utilizada nas 

investigações desta pesquisa. 

 

 

2.1 A necessidade de uma alfabetização visual  

 

As discussões que existem sobre a necessidade de uma educação visual na maioria 

das vezes trazem o termo alfabetização visual (ou visual literacy). Nestes debates, a 

principal finalidade da alfabetização visual é favorecer a compreensão do visual 

através de estratégias de interpretação, a partir de objetos físicos ou midiáticos, 

abordando aspectos cognitivos e metacognitivos9. 

 

Em um breve recorte dessas discussões sobre a necessidade de uma alfabetização 

visual serão verificados dois autores que tratam desses assuntos de maneiras 

diferentes, mas que também apresentam aproximações em seus pontos de vista, 

apesar de defenderem conceitos distintos, que são Donis A. Dondis (1997) e 

Fernando Hernandez (2000, 2007).  

 

Segundo Donis A. Dondis (1997), o conceito de alfabetização visual não é um 

conceito novo, mas uma reinvenção de um processo que compartilha o significado 

atribuído a um corpo comum de informações. Para a autora, existe uma enorme 

importância no uso da palavra “alfabetismo” em conjunção com a palavra “visual”. 

                                                 
9
 Etimologicamente, a palavra metacognição significa “para além da cognição”, ou seja, a capacidade 

de compreender o próprio ato de conhecer, ou, em outras palavras, ter consciência, analisar e 
avaliar o modo como se aprende. 
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Segundo Dondis, “criar e compreender mensagens visuais é natural até certo ponto, 

mas a eficácia, em ambos os níveis, só pode ser alcançada através do estudo” 

(DONDIS, 1997, p. 16). 

 

Dondis afirma que o alfabetismo visual deve atuar da mesma maneira que o 

alfabetismo verbal, ou seja, construindo um sistema básico para a aprendizagem, a 

identificação, a criação e a compreensão. Segundo ela: 

 
Se a invenção do tipo móvel criou o imperativo de um alfabetismo verbal 
universal, sem dúvida a invenção da câmera e de todas as suas formas 
paralelas, que não cessam de se desenvolver, criou, por sua vez, o imperativo 
do alfabetismo visual universal, uma necessidade que há muito tempo se faz 
sentir (DONDIS, 1997, p. 3). 

 

Para Dondis (1997), a criação de um sistema básico para a compreensão do visual é 

a maneira ideal para possibilitar que a leitura imagética seja acessível a todas as 

pessoas, tanto para os profissionais capacitados pela sua formação, tais como (o 

designer, o artista, o esteta, etc.), quanto para outro tipo de público (professores, 

alunos, etc.).  

 

Sendo assim, seria possível ter a consciência dos diversos tipos de comunicação 

visual e expressões visuais, possibilitando identificar o significado em vários níveis 

do imagético e, ao mesmo tempo, compartilhar essas informações entre si. Dondis 

(1997) afirma que: 

 

Não existe nenhuma maneira fácil de desenvolver o alfabetismo visual, mas 
este é tão vital para o ensino dos modernos meios de comunicação assim como 
a escrita e a leitura foram para o texto impresso. Na verdade, ele pode tornar-
se o componente crucial de todos os canais de comunicação do presente e do 
futuro (DONDIS, 1997, p.18). 

 

O conceito de alfabetização visual introduzido por Donis Dondis propõe um sistema 

básico para a leitura de imagens fundamentado na sintaxe visual, que destaca a 

disposição dos elementos básicos como ponto, linha, forma, cor, luz em direção à 

composição da imagem. Dondis afirma que é preciso examinar os componentes 

individuais do processo visual em sua forma mais simples. Essa proposta defende 

que é necessário um tempo maior para a leitura cuidadosa de uma imagem, 
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buscando identificar seu significado intrínseco, além do próprio exercício de ler a 

imagem (DONDIS, 1997, p. 23).  

 

Além dos elementos básicos (ponto, linha, forma, etc.), Dondis (1997) estabelece 

como fundamentos sintáticos para uma composição visual as seguintes referências 

visuais: (1) Equilíbrio, (2) Tensão, (3) Nivelamento e Aguçamento, (4) Preferência 

pelo Ângulo Inferior Esquerdo, (5) Atração e Agrupamento, (6) Positivo e Negativo. 

Ao longo da explanação de sua proposta, a autora demonstra diversos esquemas 

visuais, além de também elaborar exercícios para uma melhor compreensão de sua 

proposta. 

 

Dondis (1997) afirma ainda que através do alfabetismo visual deve-se buscar a 

compreensão de nossas próprias indagações como indivíduos e cada um deve 

“expandir seu próprio potencial de fruição visual, desde a expressão subjetiva até a 

aplicação prática” (DONDIS, 1997, p. 230). Segundo a autora: 

 

Tudo isso faz do alfabetismo visual uma preocupação prática do educador. 
Maior inteligência visual significa compreensão mais fácil de todos os 
significados assumidos pelas formas visuais. As decisões visuais dominam 
grande parte das coisas que examinamos e identificamos, inclusive na leitura. A 
importância desse fato tão simples vem sendo negligenciada por tempo longo 
demais. A inteligência visual aumenta o efeito da inteligência humana, amplia o 
espírito criativo. Não se trata apenas de uma necessidade, mas, felizmente, de 
uma promessa de enriquecimento humano para o futuro (DONDIS, 1997, p. 
231).  

 

A proposta de alfabetização visual defendida por Dondis pode ser considerada de 

tendência estruturalista, pois nota-se que ela está fundamentada em composições 

visuais, justificada pelo o uso e o desenvolvimento de uma linguagem visual que 

busca facilitar a comunicação. A autora estabelece fundamentos sintáticos para um 

alfabetismo visual, assim como elementos básicos para uma "linguagem universal" 

que substitui significados culturais. 

 

Por outro ponto de vista, outros autores afirmam que existe a necessidade de 

desenvolver atitudes críticas e criativas na compreensão de uma imagem, pois é 

fundamental se entender os múltiplos pontos de vista que o ser humano constrói a 
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respeito de si mesmo e dos outros, de seus comportamentos, seus pensamentos, 

seus sentimentos e suas emoções em diferentes experiências, especialmente 

através da visualidade. 

 

Nesse sentido, Hernandez (2007) defende um “alfabetismo visual crítico” que 

permite análises, interpretações, avaliações e criações a partir dos discursos 

presentes nas imagens. O autor defende que o mundo é visualmente complexo e, 

por isso, deve-se ser complexo na hora de utilizar todas as formas de comunicação, 

não apenas a palavra escrita. Para Hernandez (2007): 

 

Se não se ensina aos estudantes a linguagem do som e das imagens, não 
deveriam ser eles considerados analfabetos da mesma maneira como se 
saíssem da universidade sem saber ler ou escrever? Devemos aceitar o fato de 
que aprender como se comunicar com gráficos, música, cinema é tão 
importante como comunicar-se com palavras. Compreender suas regras é tão 
importante como fazer com que uma frase funcione. Estou falando sobre 
aprender gramática, mas também sobre aprender como expressar-se 
(HERNANDEZ, 2007, p. 24). 

 

Fernando Hernandez (2000, 2007) defende a proposta da compreensão crítica na 

sua abordagem da Cultura Visual. Para ele, a palavra “crítica” passa a significar 

avaliação e juízo resultante de diferentes modelos de análises, tais como o modelo 

semiótico, o estruturalista, o desconstrucionista, o intertextual, o hermenêutico e o 

discursivo. Sua proposta está fundamentada em idéias originárias do pós-

estruturalismo.  

 

Em sua abordagem da compreensão crítica, Fernando Hernandez (2000, 2007) 

considera a Cultura Visual como um campo de estudo transdisciplinar 

multirreferencial, que absorve referências da arte, da arquitetura, da história, da 

psicologia, dos estudos culturais e da antropologia. Hernandez então sugere um 

novo rumo para a educação visual ao defender que estamos vivendo em um novo 

regime de visualidade.  

 

Para ele, devido às mudanças nas sociedades contemporâneas, o conceito de 

alfabetismo (literacy) passa a ser ampliado e é possível perceber que há um 



45 

 

interesse em que a educação incorpore a perspectiva de “múltiplos alfabetismos” 

(multipleliteracies) ou “novos alfabetismos” (new literacies), cujas experiências de 

aprendizagem permitam ter um bom domínio dos diferentes alfabetos (multimídia, 

oral, visual, escrito, etc.), considerando-se que a comunicação (ou o ruído 

informativo) se constitui por meio de novos textos e meios (visuais, sonoros, 

multimídias, etc.) (HERNANDEZ, 2007, p. 57). 

 

O autor ainda aponta para as mudanças dessa nova perspectiva na educação, 

quando afirma que os “múltiplos alfabetismos” oferecem uma perspectiva para a 

introdução de mudanças radicais no ensino e na aprendizagem, ao mesmo tempo 

em que “permanecemos na defesa de nossas opções, das buscas e dos caminhos 

que continuamos a percorrer frente às posturas que tratam de canonizar, sob um 

novo nome, políticas vinculadas a uma educação alfabetizadora” (HERNANDEZ, 

2007, p. 58). 

 

Comparando-se os conceitos de alfabetização visual defendidos por Dondis (1997) e 

Hernandez (2000, 2007), é possível identificar aproximações e diferenças. Na 

proposta de Dondis (1997) para a leitura de imagens nota-se uma tendência 

formalista, fundamentada na sintaxis visual, ou seja, numa racionalidade perceptiva 

e comunicativa. Já Hernandez (2000, 2007) defende uma proposta mais ampla e 

aberta, uma alfabetização visual baseada na compreensão crítica da Cultura Visual, 

considerando a comunicação que surge a partir dos novos textos e meios, cuja 

abordagem seria explorar as representações que as pessoas constroem da realidade 

a partir das suas características sociais, culturais e históricas. 

 

A princípio, as duas propostas parecem distintas. Porém, é possível perceber que 

ambas as abordagens, tanto a de Dondis (1997) quanto à de Fernando Hernandez 

(2000, 2007), apontam para a necessidade de uma alfabetização visual no mundo 

contemporâneo e para um novo direcionamento na educação visual. Ambos os 

autores concordam que a linguagem visual pode desencadear novos processos 

cognitivos, especialmente no contexto escolar e nas práticas de ensino e 

aprendizagem.  
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Tais direcionamentos e considerações são valiosos para fundamentar o objeto de 

estudo deste trabalho, pois é possível perceber que o momento atual aponta para a 

necessidade de uma educação visual que possibilite novos processos cognitivos, 

que visem à compreensão, à interpretação e à reflexão através dos textos 

imagéticos, favorecendo um ensino dinâmico e contextualizado. 

 

A seguir serão verificadas algumas propostas metodológicas que tratam da 

educação visual, nas quais será possível identificar as duas vertentes acima 

discutidas, a concepção estruturalista e a pós-estruturalista, sob diferentes pontos 

de vista.    

 

 

2.2 Propostas metodológicas para uma educação visual 

 

Em termos gerais, o debate sobre uma educação visual aponta para duas vertentes 

distintas em torno de propostas metodológicas: uma de caráter mais formalista, 

que basicamente se apóia no estudo da forma e do conteúdo, e que pode ser 

inserida dentro das concepções estruturalistas, e outra que deriva das discussões 

pós-estruturalistas em torno das produções visuais.  

 

Atualmente, estas duas vertentes metodológicas têm a finalidade da compreensão 

das visualidades inseridas no campo da Cultura Visual. Entretanto, os fundamentos 

de cada uma destas propostas estão baseados em referenciais teóricos distintos, 

que ora se aproximam e ora se distanciam. Na maioria das vezes, estas propostas 

educativas estão inseridas dentro do campo do conhecimento da Arte, do Design e 

da Arquitetura e são amplamente utilizadas no ensino dessas áreas de estudo.  

 

A princípio serão verificadas algumas propostas metodológicas vinculadas às 

concepções estruturalistas, as quais se apóiam principalmente na teoria da Gestalt 

e na semiótica. Para isso, serão verificados os seguintes autores e suas respectivas 
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propostas: Rudolf Arnheim (1989), Fayga Ostrower (1983, 1987, 1990), Donis 

Dondis (1997), Robert Ott (1984), Abigail Housen (1992) e Michael Parsons (1992). 

 

A semiótica estruturalista (ver o capítulo 1 desta dissertação) considera a imagem 

como signo e representação visual e procura reforçar em suas análises as inter-

relações do significante em relação ao significado, valorizando as “estruturas” 

através das quais o significado pode ser alcançado.    

 

De maneira parecida, a teoria da Gestalt traz a proposta de um Sistema de Leitura 

Visual da Forma do Objeto10 que tem como fundamentação científica os estudos e 

pesquisas realizadas no campo da Psicologia Perceptual da Forma. A Gestalt 

considera os fenômenos psicológicos como um conjunto autônomo, indivisível e 

articulado na sua configuração, organização e lei interna. A teoria foi criada por 

psicólogos alemães nos princípios do século XX e funda-se na idéia de que o todo é 

mais do que a simples soma de suas partes (GOMES FILHO, 2008). 

 

De acordo com a Gestalt, na formação de imagens, os fatores de equilibrio, clareza 

e harmonia visual constituem para o ser humano uma necessidade e, por isso, são 

considerados indispensáveis, seja em uma obra de arte, em um produto industrial, 

peça gráfica, edifício, escultura ou em qualquer outro tipo de manifestação visual 

(GOMES FILHO, 2008, p. 17). 

 

Segundo Gomes Filho (2008), existem oito leis que fundamentam a teoria, e que 

ainda hoje são utilizados por diversas profissões, como o design e a arquitetura, as 

quais são: (1) Unidade, (2) Segregação, (3) Unificação, (4) Fechamento, (5) 

Continuidade, (6) Proximidade, (7) Semelhança e (8) Pregnância da Forma. 

 

Além disso, o autor diz que na teoria da Gestalt existem categorias conceituais 

fundamentais da forma, como por exemplo: Hamonia, Equilíbrio, Contraste, entre 

                                                 
10

 Segundo João Gomes Filho (2008), o termo objeto compreende e passa a significar toda e 
qualquer manifestação visual da forma possível de ser lida e interpretada para efeito do sistema de 
leitura proposto pela Gestalt. 
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outras. Gomes Filho também apresenta as diferentes técnicas visuais aplicadas pela 

Gestalt para a leitura visual do objeto, tais como: Clareza, Complexidade, Coerência, 

Fragmentação, Sobreposição, Ruído Visual, entre outras técnicas defendidas pela 

teoria gestáltica (GOMES FILHO, 2008).  

 

 

Figura 2.1: Objetos agrupados de acordo com as leis da Gestalt.  
Fonte: GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto. São Paulo: Editora Escrituras, 2008. 

 

 

Apoiado na teoria da Gestalt, Arnheim (1989) catalogou dez categorias visuais para 

a percepção visual, considerando, como seu objeto de estudo, diferentes obras de 

arte. Tais categorias são: (1) equilíbrio, (2) figura, (3) forma, (4) desenvolvimento, 

(5) espaço, (6) luz, (7) cor, (8) movimento, (9) dinâmica e (10) expressão.  

 

O autor criou um modelo onde o espectador procura descobrir nas imagens 

esquemas básicos, explorando a imagem integrada nas diversas categorias visuais 

para encontrar configurações possíveis, como no exemplo a seguir: 
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Figura 2.2: Modelo de Leitura Visual proposto por Arnheim aplicado na pintura “Mme. Cézanne 
numa Cadeira Amarela”, de Paul Cézanne. Fonte: ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São 
Paulo: Pioneira: Editora da Universidade de São Paulo, 1989, p. 31. 

 
 

Dessa maneira, Arnheim (1989) procura especificar a estrutura de uma composição, 

afirmando que o significado de uma obra de arte é transmitido aos olhos do 

espectador pelas características perceptivas de sua estrutura formal. Segundo o 

autor:  

 

Se alguém quiser entender uma obra de arte, deve antes de tudo encará-la 
como um todo. O que acontece? Qual é o clima das cores, a dinâmica das 
formas? Antes de identificarmos qualquer um dos elementos, a composição 
total faz uma afirmação que não podemos desprezar. Procuramos um assunto, 
uma chave com a qual tudo se relacione. (...) Guiado com segurança pela 
estrutura total, tentamos então reconhecer as características principais e 
explorar seu domínio sobre detalhes dependentes. Gradativamente, toda a 
riqueza da obra se revela e toma forma, e, à medida que a percebemos 
corretamente, começa a engajar todas as forças da mente em sua mensagem 
(ARNHEIM, 1989, p. 21, 22). 

 

Fayga Ostrower (1983, 1987, 1990) dá continuidade às propostas de Arnheim e 

defende uma iniciação à linguagem visual para a realização de uma “alfabetização 

estético-visual”. A autora então destaca as relações entre os aspectos formais e 

expressivos das imagens, especialmente em pinturas e obras de arte, como pode se 

verificado no esquema abaixo:  
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Figura 2.3: Esquema de organização do plano pictórico proposto por Fayga Ostrower. 
Fonte: OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1983, p. 68. 

 

Segundo Ostrower, criar é dar uma forma a fenômenos que foram relacionados de 

modo novo e compreendidos em termos novos, na busca de significados. Para isso, 

a autora defende que é preciso ordenar os fenômenos e avaliar o sentido das 

formas ordenadas, para então comunicá-lo através de novas formas ordenadas. 

Ostrower fundamenta os processos criativos através dessa estruturação da forma. 

Segundo ela: 

 

Outra idéia é a de que criar corresponde a um formar, um dar forma a alguma 
coisa. Sejam quais forem os modos e os meios, ao se criar algo, sempre se o 
ordena e se o configura. Em qualquer tipo de realização são envolvidos 
princípios de forma, no sentido amplo em que aqui é compreendida a forma, 
isto é, como uma estruturação, não restrita à imagem visual. Partindo dessa 
concepção, achamos importante fundamentar a idéia dos processos criativos 
utilizando noções teóricas sobre a estrutura da forma (OSTROWER, 1987, p.15). 

 

Outra metodologia envolvendo o conceito de alfabetização visual, com tendências 

estruturalistas, foi introduzido por Donis Dondis (1997). A autora defende um 

sistema básico para a leitura de imagens, fundamentado na sintaxe visual. Tal 

sistema destaca a disposição dos elementos básicos como o ponto, a linha, a forma, 

a cor, a luz, sempre relacionados à composição da imagem.  
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Donis Dondis (1997) afirma que as composições visuais possuem um significado 

universal, o qual está relacionado à percepção humana. A autora então defende 

uma "linguagem universal" que substitui significados culturais. Ela estabelece 

fundamentos sintáticos para um alfabetismo visual, assim como elementos básicos 

para uma comunicação visual. Segundo ela: 

 

O processo de composição é o passo mais crucial na solução dos problemas 
visuais. Os resultados das decisões compositivas determinam o objetivo e o 
significado da manifestação visual e têm fortes implicações com relação ao que 
é recebido pelo espectador. (...) Muitos dos critérios para o entendimento do 
significado na forma visual, o potencial sintático da estrutura no alfabetismo 
visual, decorrem da investigação do processo da percepção humana (DONDIS, 
1997, p. 29).    

 

Além dos elementos básicos (ponto, linha, forma, etc.), Dondis (1997) estabelece 

como fundamentos sintáticos para uma composição visual as seguintes referências 

visuais: (1) Equilíbrio, (2) Tensão, (3) Nivelamento e Aguçamento, (4) Preferência 

pelo Ângulo Inferior Esquerdo, (5) Atração e Agrupamento, (6) Positivo e Negativo. 

Ao longo da explanação de sua proposta, a autora demonstra diversos esquemas 

visuais, além de também elaborar exercícios para uma melhor compreensão de sua 

proposta. 

 

 

Figura 2.4: Exemplo de “repouso” e “tensão” em uma composição visual, de acordo com a 
metodologia de Donis Dondis. Fonte: DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997, p. 35. 

 

Ainda no universo das artes visuais, Robert William Ott (1997) desenvolveu uma 

metodologia para estruturar a relação do espectador com a obra de arte 

denominada de Image Watching (ou Olhando Imagens). Segundo o autor, tal 
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proposta metodológica de leitura visual tem a intenção de treinar o olhar para a 

obra de arte.  

 

Para Ott, a proposta de leitura constitui um sistema dinâmico, integrado e 

articulado de seis momentos ou categorias, que se configuram como um roteiro 

para o olhar. Estes momentos devem ser seguidos para identificar a estrutura da 

obra e atingir uma experiência completa ao se apreciar obras de arte. 

 

Segundo Ott (1997), cada momento proposto em seu sistema metodológico tem 

como intenção deixar claro o sentido de todo o processo relativo à atividade de 

leitura de uma obra de arte. Tais categorias são (OTT, 1997, p.127-133): 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

1. Thought Watching 
 (Aquecimento e/ou Sensibilização) 

momento para o espectador apreciar a obra de arte, 
preparando seu potencial de percepção e de fruição.  

 
2. Descrevendo 

é o momento em que se prioriza a percepção e passa-se a 
enumerar o que está sendo visto.   

 
3. Analisando 

momento para desenvolver uma análise formal da obra 
percebida através de conceitos da Crítica e da Estética. 

 
4. Interpretando 

momento das respostas pessoais relacionadas ao objeto da 
apreciação, quando o espectador deve expressar suas 
sensações, emoções e idéias a partir do contato com a 
materialidade da obra, seu vocabulário, gramática e sintaxe.  

 
5. Fundamentando 

momento de trazer o conhecimento adicional disponível no 
campo da História da Arte, a respeito da obra e do artista que 
estão sendo objeto de conhecimento.  

 
6. Revelando 

momento de culminância do processo, quando o espectador 
tem a oportunidade de revelar, através do Fazer Artístico, o 
processo de construção de conhecimento por ele vivenciado. 

Quadro 2.1 – Image Watching: proposta metodológica de leitura visual de Robert William Ott (1997, 
p.127-133). 

 

Além das propostas metodológicas que buscam uma estruturação que favoreçam a 

uma alfabetização visual, existem outras concepções que tratam de considerar o 

desenvolvimento cognitivo e procuram encontrar classificações cognitivas 

embutidas nas respostas a questões como: “que tipo de qualidades se podem 

encontrar numa obra de arte?” ou “a que concepções estéticas correspondem 

diferentes verbalizações?”, ou ainda “é possível ordená-las de acordo com um 

critério de desenvolvimento cognitivo e estético?”. Nessa vertente, encontram-se 

os estudos de Abigail Housen (2007) e Michael Parsons (1992).  
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Abigail Housen (2007) investiga a compreensão do desenvolvimento estético do 

espectador ao interagir com obras de arte. A autora realizou uma pesquisa onde 

observou duzentas pessoas, com a intenção de classificar os possíveis tipos de 

leitores de obra de arte. Com esta classificação, Housen pretende identificar 

propostas metodológicas para a leitura da obra de arte de acordo com o grau de 

desenvolvimento estético do espectador. Segundo a autora, existem cinco tipos 

possíveis de leitores: Accountive, Constructive, Classifying, Interpretative e Re-

Criative, descritos a seguir, no quadro abaixo. 

 

ESTÁGIO TIPO DE LEITOR QUESTÃO 

 
1º estágio: 
Accountive 

(descritivo) 

Leitores pouco habituados com as artes, que em geral, 
interessam-se pelo tema da obra, pelas formas, cores e 
detalhes que mais chamam a atenção, elegendo alguns 
para análise.  

 
 

O que é isto? 
 

 
2º estágio: 

Constructive 

(Construtivo) 

Leitor capaz de relacionar as partes de uma imagem com 
o todo, percebendo uma hierarquia entre os elementos e 
tenta relacionar a obra de arte com sua experiência de 
mundo, buscando o significado da obra dentro de seu 
meio. 

 
 

Como isto é feito? 
 

 
3º estágio: 
Classifying 

(Classificativo) 

Leitor que busca compreender a obra a partir de um 
contexto de informações, presentes tanto na imagem 
quanto na história da arte e procura pistas e informações 
para decodificá-la.. 

 
 

Quem e por quê? 
 

 
4º estágio: 

Interpretative 

(Interpretativo) 

Leitor que baseia sua interpretação tanto nas 
informações da imagem, como também na própria 
intuição e na memória, permitindo que as emoções 
proporcionem um entendimento global da obra.   

 
 

Quando? 
 

 
5º estágio:  
Re-criative  

(Re-criativo) 

Leitor muito familiarizado com arte, com grande 
experiência na análise de obras e que possui uma 
criticidade e postura extremamente desenvolvida, como 
também já possui conhecimento anterior sobre a obra 
analisada e é capaz de ler a imagem em diferentes níveis.  

Aqui não há uma 
pergunta central, mas 
uma inter-relação entre 
todas as outras: o que, 
como, quem, por que e 
quando? 

Quadro 2.2 – Os Estágios do Desenvolvimento Estético por Abigail Housen (2007). 

 

Para cada estágio, Housen (2007) identifica uma questão central que guia o leitor 

em sua análise da obra. Segundo Housen (2007), o desenvolvimento estético 

sempre começa a partir de um ponto de vista egocêntrico e evolui continuamente 

até que o leitor obtenha um conhecimento mais geral e atinja um estágio de 

conhecimento estético mais elevado. Para Housen (2007), quanto menos 

familiarizado com arte, menor o estágio em que se encontrará o leitor.  

 

Segundo a autora, é importante que os educadores de arte conheçam a estrutura 

do pensamento estético dos alunos para permitir que eles alcancem uma 
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apreciação estética mais rica, a partir de uma adequação das propostas 

metodológicas às necessidades dos alunos. Housen (2007) defende que, com isso, é 

possível permitir que o conhecimento estético atinja todas as camadas sociais, não 

se restringindo a uma minoria de iniciados no assunto. 

 

Michael Parsons (1992) estabeleceu cinco estágios de apreciação estética para 

obras de arte que estão relacionadas com as dimensões psicológicas e estéticas dos 

indivíduos. O autor afirma que para se perceber a complexidade da obra de arte 

deve-se primeiro interpretar a partir de uma contextualização, ou seja, deve-se 

relacionar as qualidades perceptivas da obra de arte com seu contexto. Segundo 

Parsons, os estágios devem ser associados às idéias que as pessoas se utilizam 

quando fazem a leitura de uma obra. Para ele: 

 

Uma forma de compreender como as pessoas pensam é observar as idéias que 
utilizam. Ao refletir sobre um quadro, por exemplo, interessar-se pelo tema, ou 
pela textura e pela forma, ou pela expressão de emoções. Trata-se de idéias 
bastante correntes quanto àquilo que num quadro é digno de atenção e lhe dá 
valor (PARSONS, 1992, p. 30). 

 
 

Parsons (1992) realizou mais de trezentas entrevistas, durante um período de quase 

dez anos, com indivíduos de diferentes idades e conhecimentos artísticos, para 

fundamentar sua pesquisa. Nessas entrevistas, Parsons apresentou cinco ou seis 

quadros, tentando obter resposta para sete perguntas básicas e mais algumas 

aleatórias que ia introduzindo, no decorrer da entrevista11.  

 

Como conclusão dessas entrevistas, Parsons afirma que as pessoas, quando falam 

de obras de arte, referem-se essencialmente a quatro grandes temas ou idéias-

chave, as quais são: (1) a matéria do problema (a beleza, o realismo, etc.), que faz 

referência ao conteúdo da obra, ao problema que o espectador encontra nela; (2) a 

                                                 
11 As sete perguntas básicas são: 1) Descreva-me o quadro; 2) De que é que trata? Acha que é um 
bom assunto para um quadro?; 3) Que sentimentos encontra neste quadro?; 4) E as cores? São bem 
escolhidas?; 5) E a forma (coisas que se repetem)? E a textura?; 6) Foi difícil fazer este quadro? Quais 
terão sido as dificuldades?; 7) É um bom quadro? Porquê?. E as perguntas aleatórias foram as 
seguintes: Você disse que X. O que quer dizer com isso?; Pode dar-me um exemplo?; Pode 
desenvolver melhor essa ideia?; Em que parte do quadro é que vê isso? (PARSONS, 1992, p. 35). 
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expressão das emoções que derivam da aproximação com as obras levadas à 

apreciação dos sujeitos; (3) o meio, a forma e o estilo que são percebidos pelos 

diferentes sujeitos como dominantes nas obras analisadas e (4) a natureza do juízo 

que os indivíduos utilizam para valorizar as obras (PARSONS, 1992, p. 37).  

 

Basicamente, estes quatro grandes temas refletem o que as pessoas dizem sobre 

arte, mas não demonstram claramente o modo como as pessoas falam sobre arte, 

ou seja, a profundidade das suas apreciações. Esta análise levou Parsons a 

estabelecer cinco estágios de apreciação estética que representam as diferentes 

maneiras de falar sobre arte. Cada um dos estágios, além de refletir cada um dos 

quatro temas acima, relaciona-se também com as dimensões psicológica e estética 

dos indivíduos. No quadro a seguir, pode-se observar os cinco estágios do 

desenvolvimento estético, segundo Parsons. 

 

 
ESTÁGIO 

 
CARACTERÍSTICAS 

DIMENSÃO 
PSICOLÓGICA 

DIMENSÃO  
ESTÉTICA 

 
Estágio 1 

 
PREFERÊNCIA 

Gosto pela maioria dos quadros; 
associação de idéias ligadas à 
experiência pessoal; 
importância da cor; percepção 
do tema. 

Fase de egocentrismo e 
da experiência. 

As obras artísticas são 
sempre uma experiência 
agradável e imagina que 
toda pintura é boa.  

 
 

Estágio 2  
 

TEMA 

Identificação com o grau de 
semelhança entre a 
representação e a realidade; 
pintura figurativa e realista; 
importância da beleza e da 
habilidade do artista 

A valorização da obra 
está vinculada ao 
reconhecimento e à 
identificação do que é 
representado. 
 

Capacidade de distinguir 
os aspectos 
esteticamente 
relevantes relacionados 
com o que está 
representado.  

 
 

Estágio 3 
 

EXPRESSIVIDADE 

O objetivo da arte é exprimir 
uma experiência. Esta 
concepção afeta a idéia de arte 
(arte = expressão). 

Consciência da 
experiência dos outros e 
da própria experiência, 
como algo íntimo e 
único. 

Valorização da 
criatividade e da 
originalidade.  
 

 
 
 

Estágio 4 
 

ESTILO E FORMA 

Identifica os diferentes estilos 
artísticos definidos na História 
da Arte; valorização do que se 
vê (textura, cor, 
forma,etc) e do que se relaciona 
com o saber artístico (relações 
estilísticas ou históricas). 

Raciocínio capaz de 
interpretar diferentes 
discursos; é capaz de 
relacionar aspectos 
históricos, políticos e 
sociais. 

Juízo não vinculado ao 
mundo concreto e 
pessoal do sujeito. 
Situa-se no âmbito da 
crítica artística. 

 
 
 

Estágio 5 
 

AUTONOMIA 

Capacidade de julgar os 
conceitos e a significação das 
obras de arte; arte como forma 
de levantar questões e não de 
transmitir verdades; valorização 
do diálogo como meio de 
questionar a nossa experiência.  

Integração do juízo 
pessoal sobre uma obra 
com outros juízos 
distintos do seu. 
Capacidade de 
questionar as opiniões 
geralmente aceitas. 

Discurso criativo sobre a 
obra artística do qual 
resulta uma relevante 
inovação interpretativa. 
 

Quadro 2.3 - Estágios do Desenvolvimento Estético segundo Michael Parsons (1992). 
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Ambos os autores, Abigail Housen (2007) e Michael Parsons (1992), sugerem em 

seus estudos a estruturação dos estágios estéticos do espectador em relação a obra 

de arte, indicando assim uma elaboração de significações cada vez mais complexas, 

em direção a um pensamento formalista.  

 

Uma outra abordagem metodológica relacionada a educação visual, e também 

vinculada ao ensino da arte, é a Abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa (2005), 

que está baseada em ações: fazer – ler - contextualizar . A autora considera o uso da 

imagem imprescindível nas aulas de arte. Para ela, 80% de nosso conhecimento 

informal vem através de imagens. Ana Mae Barbosa, referindo-se à prática de 

ensino de artes nas escolas aponta para a ausência da imagem e diz que:  

 

Mesmo nas escolas particulares mais caras a imagem não é usada nas aulas de 
arte. Eles lecionavam arte sem oferecer a possibilidade de ver. É como ensinar a 
ler sem livros na sala de aula (BARBOSA, 2005, p.12). 

 

No final da década de 1980, Ana Mae Barbosa propôs a Metodologia Triangular, 

fundamentando-se no projeto Disciplined Based Art Education (DBAE), o qual 

abrangia quatro momentos educativos – crítica da arte, estética, história da arte e 

fazer artístico. Em sua proposta, a autora transformou esses quatro momentos 

educativos em três: leitura da obra de arte, história da arte e fazer artístico 

(BARBOSA, 2005).  

 

Entretanto, Ana Mae Barbosa posteriormente mudou a nomenclatura de 

Metodologia Triangular e passou a chamá-la de Abordagem Triangular, com o 

intuito de não estar propondo uma metodologia sistemática. Nesse sentido, a 

Abordagem Triangular passa a considerar a “leitura de imagens" ao invés de 

“leitura da obra de arte”, por considerar que outras imagens podem servir também 

ao aprendizado da gramática visual, e usa a designação "contextualização" em lugar 

de “história da arte”, visto que a contextualização pode referir-se a diferentes 

espaços e tempos (BARBOSA, 2005). 
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Ana Mae Barbosa, em sua defesa da Abordagem Triangular, diz que o bom ensino 

de arte precisa associar o “ver” com o “fazer”, além de contextualizar tanto a leitura 

quanto a prática. A autora afirma que para se aprender, é preciso ver a imagem e 

atribuir significados a ela, ou seja, contextualizá-la não só do ponto de vista 

artístico, como também socialmente. Segundo ela, a idéia de leitura da imagem é 

construir uma metalinguagem da imagem, ou seja, não é falar sobre uma pintura, 

mas falar a pintura num outro discurso (BARBOSA, 2005).  

 

Para Ana Mae Barbosa, a alfabetização visual é fundamental nos dias atuais para 

uma compreensão de mundo. Segundo a autora: 

 

Nosso problema fundamental é alfabetização: alfabetização letral, alfabetização 
emocional, alfabetização política, alfabetização cívica, alfabetização visual. Daí, 
a ênfase na leitura: leitura de palavras,gestos, ações, imagens, 
necessidades,desejos, expectativas, enfim, leitura de nós mesmos e do mundo 
em que vivemos. Num país onde os políticos ganham eleições através da 
televisão, a alfabetização para a leitura da imagem é fundamental e a leitura da 
imagem artística, humanizadora (BARBOSA, 2005, p. 37). 

 

 

Pode-se entender que a Abordagem Triangular situa-se como um meio termo entre 

as propostas metodológicas formalistas e as que surgem após as discussões pós-

estruturalistas. É possível notar uma sistematização na Abordagem Triangular – o 

ver, o fazer e o contextualizar. Entretanto, essa metodologia é flexível e permite 

dialogar com as propostas educativas que consideram a Cultura Visual e que são 

denominadas por pós-modernas, ou pós-estruturalistas. 

 

Nesse sentido, Paul Bolin e Doug Blandy (2003) chamam a atenção para essa 

transição das propostas educativas que passam a considerar a Cultura Visual em 

suas práticas pedagógicas, principalmente no campo do ensino da arte. Segundo os 

autores, a postura atual de deslocamento do ensino da arte para a aceitação de 

uma Cultura Visual deve ser desafiada. Segundo os autores: 

 
Reconceitualizar a arte-educação como a educação da cultura visual seria uma 
transição relativamente confortável para ser realizada. Muitos arte-educadores 
já estão incluindo uma ampla gama de imagens visuais em seu ensino e 
pesquisa. O social, político, cultural, econômico são conceitos inerentes ao 
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estudo da cultura visual, que já estão estabelecidos há muito tempo na 
literatura.  Grande parte da retórica em torno da cultura visual propõe um 
mundo em que o visual tornou-se dominante. Educadores de arte são assim 
favorecidos por outros educadores na preparação das pessoas para viver e 
aprender em um ambiente visual (BOLIN E BLANDY, 2003, p. 02).

12 
 

Bolin e Blandy (2003) consideram que as visualidades, tanto as imagens físicas 

quanto as virtuais, possibilitam uma gama de experiências no campo da educação. 

Para eles, esse movimento só confirma a importância de uma educação visual para 

toda uma amplitude de imagens visuais que são disponíveis atualmente. Os autores 

utilizam o campo de estudos culturais como fundamento teórico e orientação 

prática para o ensino da arte e formulam sete declarações em que defendem a 

inclusão dos estudos culturais com orientação para o ensino da arte.  

 

Para Bolin e Blandy (2003), o interesse no visual é uma primeira resposta aos 

desafios nestes tempos atuais.  Segundo os autores, na educação para a arte, ao 

invés de se adotar uma cultura visual perspectiva, deve-se abranger formas práticas 

e holísticas que possam ser criticamente examinadas através de métodos 

interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares associados aos estudos 

culturais. 

 

De maneira parecida, Paul Duncum (2004) considera a cultura como prática 

significante e não como objetos específicos. Para o autor, cultura são as relações 

sociais, valores, as crenças e as práticas das quais os objetos fazem parte. Diante do 

adensamento visual contemporâneo, Duncum (2004) sugere caminhos para se 

trabalhar com a cultura visual em atividades de aprendizagem. Para ele, os 

artefatos visuais para se trabalhar práticas educativas podem ser de diversos tipos, 

desde fotografias a objetos pessoais. O autor sugere a aprendizagem dos códigos 

destes artefatos, como também reflexões sugeridas pelos mesmos. 

                                                 
12

 Tradução do texto original: “Reconceptualizing art education as visual culture education would be 
a relatively comfortable transition for the field to make. Many art educators are already including a 
broad range of visual images in their teaching and research. The sociological, political, cultural, 
economic, sexual, and generational concerns inherent to the study of visual culture are long 
established in our literature. Much of the rhetoric surrounding visual culture proposes a world in 
which the visual has become dominant. Art educators are thus advantaged over other educators in 
preparing people to live and learn in a visual environment” (BOLIN E BLANDY, 2003, p. 02). 
 



59 

 

 

Em sua proposta metodológica, Duncum (2004) inclui todas as fontes visuais da vida 

contemporânea para serem trabalhadas, sejam elas de vigilância, espetáculo, 

prazer, controle ou manipulação. Para ele, os artefatos visuais podem ser os mais 

variados possíveis, que podem ir desde as fotografias pessoais até os outdoors 

encontrados pela cidade. Como exemplo, Duncum (2004) indica um trabalho com 

fotografias familiares onde é possível desenvolver a aprendizagem dos códigos 

presentes nesse tipo de fotografia, como também gerar reflexões sobre a 

transformação desses códigos. Como sugestão prática, Duncum (2004) recomenda 

que os envolvidos em uma atividade de aprendizagem (professor e aluno) falem de 

suas experiências ao serem fotografados, examinem pinturas antigas de famílias 

para observar diferenças formais nas posturas, expressões faciais, vestimentas, 

cenários e formulem questões sobre as relações familiares, os jogos de poder e a 

fotografia.         

 

Para Duncum (2004), a conseqüência para o ensino da arte e para os sistemas de 

signos ao trabalharem em conjunto com as formas culturais dominantes dos dias 

atuais é a necessidade de repensar o tradicional e exclusivo foco nas coisas visuais. 

Segundo o autor, para estudar a cultura visual na vida cotidiana contemporânea 

torna-se necessário reconhecer que não importa somente as características visuais 

e culturais, mas sim as várias maneiras e os variados graus que envolvem outros 

sistemas de signos e recursos para os vários sistemas perceptivos. Duncum (2004) 

afirma que o estudo da Cultura Visual contemporânea representa um grande 

desafio para o ensino das artes visuais, uma mudança do conceito do visual das 

imagens.  

 

Fernando Hernandez (2000, 2007) acrescenta o termo compreensão crítica em sua 

abordagem nas práticas educativas da Cultura Visual. Para ele, um estudo 

sistemático da Cultura Visual possibilita uma compreensão crítica do seu papel e 

funções sociais, indo além da apreciação ou do prazer que proporcionam.  
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Para Hernandez, não existem leitores, mas sim construtores e intérpretes, visto que 

as experiências são interativas. Para ele, a expressão Cultura Visual refere-se a uma 

diversidade de práticas e interpretações críticas em torno das relações entre 

posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar. Para o autor, Cultura 

Visual é um movimento cultural que orienta a reflexão e as práticas relacionadas a 

maneiras de ver e visualizar as representações culturais e, em particular, às 

maneiras subjetivas e intra-subjetivas de ver o mundo e a si mesmo. 

 

Segundo Fernando Hernandez (2007), no campo de Estudos da Cultura Visual se 

propõe diferentes metodologias para o estudo da visão, para a percepção interior 

da imagem e para as práticas culturais da visualidade, onde as experiências de 

aprendizagem são estabelecidas por uma ou várias metodologias que as favoreçam. 

Para ele, a finalidade da Cultura Visual na educação das artes visuais é realizar um 

questionamento e uma análise crítica das experiências culturais e dos textos do 

cotidiano.  

 

Sua proposta pedagógica é baseada nos “projetos de trabalho” e sua perspectiva 

metodológica é vinculada especialmente na Análise do Discurso e na Educação 

Crítica dos Meios e da Cultura Popular. O autor defende que as propostas teóricas e 

metodológicas da Educação Crítica dos Meios e da Cultura Popular incluem 

diferentes formas de representação que fazem parte da Cultura Visual (imagens, 

objetos, artefatos) e que são portadores e mediadores de discursos, a partir de um 

enfoque socioconstrucionista (HERNANDEZ, 2007). 

 

A partir destas considerações, Hernandez (2007) fundamenta uma proposta 

educativa voltada à “compreensão crítica e performativa da cultura visual”, que não 

está baseada em valorações ou juízos individuais, mas na pluralidade de 

perspectivas de análise em relação aos objetos e sujeitos da Cultura Visual 

(perspectiva semiótica crítica, desconstrucionista, intertextual, hermenêutica, 

discursiva, etc.). Dessa maneira, ele pressupõe algumas considerações para uma 

“metodologia visual crítica e performativa”: 
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• Pensar a respeito do visual em termos de significado cultural, das práticas 

sociais e das relações de poder em que estejam implicadas as imagens e as 

práticas de visualidade, ou seja, as maneiras de olhar e de produzir olhares. 

• Refletir sobre as relações de poder que se estabelecem e articulam-se por 

meio das imagens e que podem ser propiciadas pelas maneiras de ver, de 

imaginar e de tecer representações. 

• Considerar as representações da cultura visual como discursos que refletem 

práticas culturais.13 

 

A proposta educativa do autor, baseada no “projeto de trabalho”, tem interesse em 

investigar temas e problemas que ajam como formadores de atitudes, crenças e 

valores – discursos, com foco nas representações vinculadas à cultura visual que 

possuam referencial descritivo, prescritivo ou proscritivo (de proibir), ou seja, tudo 

aquilo que nos diz algo sobre quem somos ou devemos ser, sobre o que devemos 

pensar ou como temos de olhar. Representações que tenham relevante papel 

social. 

 

Como orientação prática, Hernandez (2007) diz que não se deve trabalhar em torno 

de apenas uma representação visual, mas que o ponto de partida deve ser uma 

série de imagens ou artefatos que nos levem a introduzir questões, ou caso se 

tenha uma hipótese, que nos conduzam a uma investigação sobre um problema 

vinculado à Cultura Visual. Além disso, o autor sugere que a primeira tarefa do 

educador, estudante ou investigador é “propor o tema ou o problema” em torno do 

qual se desenvolve a investigação. O passo seguinte é “coletar evidências” (de 

imagens, artefatos, eventos, textos escritos, documentos, arquivos, etc.).14 Em 

                                                 
13

 O autor define discurso como “o grupo de manifestações que estruturam a maneira como uma 
coisa é pensada, e o modo de agir com base no que pensamos. Em outras palavras, o discurso revela 
um conhecimento particular, que configura o mundo tal como ele é compreendido e tal como as 
coisas aí acontecem” (ROSE, 2001, apud HERNANDEZ, 2007, p.79).  

 
14

 Nesse caso, a intenção não é a de centrar-se no significado das imagens, mas em “como” 
significam, ou seja, compreender os processos ideológicos pelos quais as produções da cultura visual 
“reforçam os discursos sociais, políticos e econômicos”; explorar como as imagens adquirem 
significado e como este “se relaciona às experiências e aos padrões culturais” (WELLS, 1994, p.182, 
apud HERNANDEZ, 2007, p.87).  
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seguida, pode-se explorar o “conteúdo” das representações da cultura visual, sua 

retórica e seu simbolismo cultural.15 Ao final do trajeto, decide-se “o que fazer” 

para dar conta do que foi aprendido, com a finalidade de divulgar, com os outros e 

para os outros, as experiências – descobrimentos, relações, inferências – que cada 

um realizou (HERNANDEZ, 2007). 

 

Hernandez (2007) chama a atenção para o papel dos professores como 

“mediadores” no momento em que passam a identificar, a indagar, a criticar e a 

criar a partir das produções da Cultura Visual. Ele ainda apresenta uma síntese dos 

aspectos que surgem a partir desta perspectiva educativa, em termos de princípios 

e possibilidades a serem levados em consideração para favorecer experiências de 

aprendizagem em Cultura Visual com abordagem crítica e performativa, tais como: 

 

• Partir do fato de que há mais do que vemos nas manifestações da Cultura 

Visual, pois são mediadoras dos discursos e das posições dos sujeitos. 

• Explorar como as manifestações da Cultura Visual medeiam os discursos por 

meio da construção de narrativas que contribuam para a produção de 

representações de mundo e dos sujeitos. 

• Aprender a pensar em termos de significados, de práticas sociais e de 

relações de poder concernentes às manifestações da Cultura Visual e às 

relações de olhar e de ser olhado. 

• Explorar o papel que os artefatos da visão têm na construção de olhares e de 

sentidos sobre quem olha e sobre a realidade que se olha. 

 

Ampliando este enfoque, Teresinha Sueli Franz (2003, 2006) considera os estudos 

de Fernando Hernandez como embasamento para sua proposta metodológica. A 

autora apresenta um modelo chamado de Instrumento de Mediação e de Análise 

Crítica de uma Imagem, fundamentado principalmente na relação entre a 

Pedagogia Crítica da Arte e os Estudos sobre a Cultura Visual e Educação.  

                                                                                                                                          

 
15

 Nesse momento é importante não mostrar imagens isoladas, para que os alunos possam “pensar 
sobre sua maneira de visualizar e, das maneiras de como – o que vemos – nos implica 
ideologicamente” (WELLS, 1994, p.187, apud HERNANDEZ, 2007, p.87). 
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O instrumento pretende ser coerente com as teorias pós-modernas do ensino da 

arte e considera a produção e transformação das subjetividades, a fragmentação e 

a pluralidade de pensamentos produzidos pelo constante contato com o mundo das 

imagens. De acordo com o enfoque adotado por esta metodologia, uma imagem é 

abordada como um fenômeno sociocultural. Segundo a autora, essa perspectiva 

revela um processo consciente de problematização, pesquisa e reflexão sobre as 

imagens da Cultura Visual e possibilita uma compreensão crítica e autônoma da 

realidade sociocultural (FRANZ, 2003, 2006). 

 

O principal objetivo desta metodologia é proporcionar uma compreensão crítica 

sobre o poder das representações visuais na construção de identidades. Essa 

perspectiva fundamenta-se nas teorias de Fernando Hernández (2000, 2007), para 

quem a função da escola não é somente transmitir conteúdos, mas também facilitar 

a reconstrução crítica das subjetividades de crianças e adolescentes (FRANZ, 2003, 

2006). 

 

Segundo Franz (2003, 2006), a principal meta do ensino da arte atual é desenvolver 

habilidades de interpretação crítica de imagens, desde as obras de arte eruditas e 

populares até o universo visual cotidiano, transformado pelas novas tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 

Para a autora, as imagens presentes no cotidiano dos sujeitos nem sempre recebem 

o devido valor informativo e formativo que devem ser dado a elas. Em sua maioria, 

são imagens que constroem visões sobre a realidade, transmitem valores e crenças 

e modificam a maneira de pensar e atuar no mundo. No entanto, os sujeitos 

dificilmente conseguem compreender isso sozinho (FRANZ, 2003, 2006). 

 

O Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem pretende facilitar 

essa tarefa em contextos de estudos na escola. Ele pode ser uma ferramenta para 

ajudar o professor e os estudantes a mediar a construção da compreensão desejada 



64 

 

sobre as visualidades. Tal instrumento de mediação propõe abordagens 

socioculturais e possibilita uma compreensão crítica da sociedade e da cultura. 

  

Para isso, o estudo não aborda apenas o plano físico da imagem, mas procura 

identificar as conexões desta com seu contexto social e cultural de produção e a 

relação dos significados encontrados com o mundo pessoal e social do estudante, 

em sintonia com as abordagens contemporâneas de educação (FRANZ, 2003, 2006).  

 

Por ser um modelo que apresenta, em sua estrutura, conteúdo e abordagem, a 

síntese das diversas questões metodológicas para uma educação visual investigadas 

até aqui, o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem será 

estudado mais detalhadamente, para posteriormente ser aplicado em um 

experimento, a fim de verificar sua utilidade para uma educação através da 

imagem.   

 

 

2.3 O Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem 

 

 

Como ferramenta, o Instrumento de Mediação e de análise Crítica de uma Imagem 

parte do princípio defendido por Fernando Hernandez de que “uma pergunta que 

não problematiza, não ajuda a compreender" (FRANZ, 2006, p.1). Dessa maneira, 

são elaboradas perguntas para o instrumento de mediação que não podem servir 

somente para que os alunos digam o que vêem. Segundo Franz: 

 

As questões devem ajudar os estudantes a ir além da identificação pura e 
simples do que está aparente na imagem, indo ao contexto de produção e ao 
contexto de recepção, fazendo uma relação com o mundo pessoal e social do 
educando (FRANZ, 2006, p.1). 

 

Para a autora, os educadores devem considerar diferentes âmbitos de exploração 

para os estudantes: âmbito biográfico, âmbito estético/artístico, âmbito 
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histórico/antropológico e âmbito crítico/social. Com isso, é possível se construir 

uma compreensão mais holística e complexa das imagens (FRANZ, 2006).  

 

Franz (2006) acrescenta ainda o âmbito pedagógico, que é de interesse do 

educador. Para a autora, os diferentes âmbitos de compreensão não aparecem de 

modos seqüenciais e ordenados na compreensão de uma imagem, mas sim 

interligados, porque eles são interdependentes. Segundo afirma a autora, ss inter-

relações entre esses âmbitos chamam a atenção para a necessária 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade da compreensão crítica da Cultura 

Visual (FRANZ, 2006). 

 

Como procedimentos, Franz (2006) indica que o primeiro momento envolve a 

escolha da imagem. A partir disso, o educador parte para o início do planejamento 

do processo de estudos em torno da imagem (Âmbito Pedagógico). Franz salienta 

que, como em todo processo de ensino, é necessário pensar na avaliação da 

aprendizagem. Para ela, esse processo pode ser realizado em diferentes etapas: 

avaliação inicial ou sondagem, avaliação de processo e avaliação final.  

 

A autora sugere uma seqüência dessas etapas de trabalho, de acordo com a tabela 

a seguir:  

 

Etapas de Trabalho 

 1. Âmbito Pedagógico (momento para olhar, planejar e fazer a 

Avaliação Inicial ou de Sondagem. A avaliação Final ou 

Somativa também faz parte deste âmbito, ainda que seja feita 

em etapa posterior). 

 

 

Processo de Pesquisa 

2. Âmbito Crítico Social 

3. Âmbito Histórico / Antropológico 

4. Âmbito Biográfico 

5. Âmbito Estético / Artístico 

 Avaliação Final ou Somativa 

Tabela 2.1: Seqüência das etapas de trabalho para o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de 
uma Imagem. Fonte: FRANZ, 2006, p.2. 
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Franz (2003) propõe elaborar questões relacionadas à imagem escolhida para a 

atividade de aprendizagem considerando os diferentes âmbitos propostos no 

Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem. Segundo a autora, o 

estudo destes âmbitos vai depender do interesse dos alunos e das abordagens que 

mais interessar ao trabalho a ser desenvolvido.  

 

De acordo com Franz (2003, 2006), o trabalho começa pelo Âmbito Pedagógico. A 

autora orienta que se ordenem perguntas que permitam construir um referencial 

para o desenvolvimento do trabalho, lembrando que novas perguntas poderão 

surgir conforme o andamento dos estudos e as necessidades do grupo. Segundo 

ela, o educador deve fazer uma pesquisa prévia sobre a imagem para facilitar o 

processo de mediação, como também pesquisar junto com o grupo, formando com 

eles uma comunidade de investigação. Em seguida, deve-se apresentar a imagem 

para o grupo fazer uma observação inicial e lançar questões quanto ao 

conhecimento que o grupo possui a respeito da imagem. Este momento 

corresponde à Avaliação Inicial ou de Sondagem (FRANZ 2003, 2006). 

 

Segundo Franz (2003, 2006), no Âmbito Crítico Social procura-se entender como a 

imagem pode ajudar na compreensão de temas e problemas da sociedade à qual a 

imagem e espectador estão vinculados. De acordo com a autora, as imagens devem 

ser compreendidas como representações da sociedade e da cultura e as perguntas 

devem ser contextualizadas para a sociedade da época em que a imagem foi 

produzida, relacionando os significados desse contexto com a vida do aluno, o qual 

ela chama de “contexto de recepção” (FRANZ, 2006). Para Franz, este âmbito deve 

ajudar o grupo a compreender o meio social e cultural em que vive, de forma 

reflexiva e crítica. 

  

Para a autora, no Âmbito Histórico/Antropológico deve-se compreender que as 

imagens são frutos de determinados contextos, que as produzem e também as 

legitimam. Nesse sentido, Franz (2003, 2006) afirma que para se compreender uma 

imagem de maneira crítica, reflexiva e complexa, é necessário ir além do que se vê 
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nela e buscar perceber os pontos de conexão entre os significados da imagem e a 

tradição: valores, costumes, crenças, idéias políticas e religiosas que a geraram. 

Segundo ela, as perguntas devem ser formuladas com o objetivo de compreender o 

contexto cultural que a imagem foi produzida e a relação desse contexto com os 

significados da imagem. 

 

No Âmbito Biográfico, Franz (2003, 2006) orienta que deve-se fazer uma 

aproximação com o aluno, relacionando sua vida com a imagem, considerando a 

influência das imagens da Cultura Visual na construção da identidade, formação de 

valores e crenças. Segundo ela, nessa etapa deve-se procurar resgatar a unidade 

entre história e sujeito, conectando o ensino e a aprendizagem com uma prática 

pedagógica que visa alcançar a cidadania e autonomia do aluno (Franz, 2003). Franz 

(2003, 2006) afirma que os alunos devem ser incentivados a questionar suas 

próprias biografias e modos de vida para que possam refletir e analisar seu próprio 

meio. Nessa etapa, as perguntas podem ajudar o aluno a compreender qual o papel 

que a imagem possui em suas vidas, relacionando os significados encontrados na 

imagem com sua história pessoal, procurando em sua própria vida referências que o 

ajudem a interpretá-la (Franz, 2003b, p. 5). 

 

Para o Âmbito Estético/Estilístico, Franz (2003, 2006) salienta que as imagens são 

sistemas de representações nos quais estão embutidos códigos simbólicos, 

referências culturais, influências de outros artistas, tendências estilísticas, etc. 

Segundo a autora, nesse âmbito o intérprete deve explorar amplamente a 

percepção e a compreensão crítica do objeto estético em si, relacionando a imagem 

em relação à cultura artística e estética do contexto de origem da imagem.  

 

Para Franz (2003, 2006), os professores devem ensinar a compreender os objetos 

estéticos dentro de sistemas simbólicos mais amplos. De acordo com ela, categorias 

como estético e artístico devem ser compreendidas em relação à cultura de origem 

da imagem, e nunca como categorias universais (FRANZ, 2003, 2006). 
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Segundo Franz (2001), ao se olhar para as imagens e obras de arte como 

representações sociais e culturais e não puramente estéticas permite entendê-las 

em diferentes âmbitos de compreensão que transpassam várias disciplinas e 

campos do saber humano, como a História (política, social e cultural), a 

Antropologia, a Estética, a Pedagogia, a Crítica Social e a Biografia dos indivíduos. 

Para a autora, ao interpretar uma imagem, os intérpretes podem manifestar 

variados tipos de saberes, principalmente os que podem ser ordenados dentro dos 

âmbitos antes citados. Segundo a autora: 

 

Estes âmbitos não aparecem de forma isolada, mas interconectados. Sua 
definição tem valor categorial, na medida em que permitem organizar formas 
de discurso que se relacionam com campos de compreensão e que se projetam 
em formas ou níveis de compreensão (FRANZ, 2001, p. 8). 

 

Para Franz (2003), é necessário compreender primeiro o que significa a 

interpretação mais complexa de determinada imagem, para então desenvolver uma 

compreensão crítica de acordo com a perspectiva da Cultura Visual. Segundo ela, 

não se trata de falar somente do que se vê, mas de compreender os significados 

implícitos.  

 

Franz (2003) chama a atenção para a importância das perguntas que orientam o 

caminho que se pretende percorrer para alcançar o objetivo. Segundo ela, é 

necessário observar e ir além, ou seja, analisar o contexto de produção e a relação 

dos significados da imagem com o mundo pessoal e social do aluno, que lhe permita 

situar-se diante do mundo e das maneiras de olhar para ele (FRANZ, 2003).  

 

A autora, ao se referir especificamente ao ensino da arte, afirma que a finalidade da 

educação para a compreensão crítica da arte é ensinar a problematizar e tecer 

relações e novas interpretações a partir de perguntas. Segundo ela: 

 

A finalidade da educação para a compreensão crítica da arte é ensinar a 
problematizar, a fazer novas perguntas, a justapor diferentes interpretações da 
arte contra as idéias universalistas de verdades que a arte ocidental impõe a 
situar as práticas de mediação entre a arte e seus públicos dentro de uma 
análise que explore as tão freqüentemente ignoradas relações complexas de 
poder, ideologia e questões de classe e de gênero (FRANZ, 2003b, p.7). 
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A seguir, será apresentada uma proposta de aplicação do Instrumento de Mediação 

e de análise Crítica de uma Imagem em um exercício sobre o tema “Um olhar crítico 

sobre a fome”. Nesse exercício, Franz (2003) orienta de maneira prática de que 

maneira pode-se utilizar o instrumento, para o qual selecionou a pintura “Os 

Retirantes” de Cândido Portinari. 

 

 

Figura 2.5 – Pintura “Os Retirantes” de Cândido Portinari.  
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/ed_anteriores/0161.shtml 

 

De acordo com as orientações de Franz (2003) para esse exercício, as questões 

foram elaboradas seguindo as etapas do Instrumento de Mediação e de análise 

Crítica de uma Imagem e podem ser verificadas no quadro a seguir. 
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ÂMBITO PEDAGÓGICO 
 
Pensar sobre como podemos 
aprender e ensinar com essa 
imagem.  

• O que se espera que os alunos aprendam sobre esta 
imagem?  

• Quais as estratégias didáticas mais adequadas para o 
nível dos estudantes e para o objetivo a que me 
proponho?  

• Quais os conhecimentos prévios que os estudantes 
têm destes problemas? O que posso fazer para que 
eles avancem na compreensão?  

ÂMBITO CRÍTICO E SOCIAL 
 
Insistir na aprendizagem que faça 
sentido para o aluno e o ajude a 
compreender o seu entorno social, 
de forma crítica e reflexiva, para 
nele aprender a atuar como 
agente de transformação.  

 

• Como o problema da fome, da miséria, dos retirantes 
é tratado na sociedade brasileira atual?  

• Como ele se reflete na nossa comunidade?  

• Como estas questões são apresentadas hoje na mídia?  

• Como se refletem na violência, na pobreza, nas 
desigualdades sociais do meu entorno?  

ÂMBITO 
HISTÓRICO/ANTROPOLÓGICO 
 
Fazer perguntas para uma 
compreensão do contexto cultural 
em que a obra foi produzida e a 
relação desse contexto com os 
significados que essa pintura 
vincula.  

• Onde e quando nasceu Portinari? De que país e 
cultura ele descende?  

• O que ele pensava sobre a sociedade de seu tempo?  

• O que a sociedade de seu tempo pensava e esperava 
dele?  

• Em que lugar e momentos de sua vida o artista 
vivenciou a relação com o tema desta obra?  

ÂMBITO BIOGRÁFICO 
 
Trabalhar no sentido de ajudar a 
resgatar a unidade entre história e 
sujeito, conectando o ensino e a 
aprendizagem da arte a um 
projeto político/pedagógico maior, 
na educação para a cidadania, 
para a autonomia.  

• Como relaciono os significados encontrados nesta 
obra com minha história pessoal?  

• Como a questão dos retirantes nordestinos e suas 
conseqüências - a fome, a miséria, as desigualdades 
sociais, as favelas, a violência e a pobreza - afetam a 
minha vida?  

• Como os significados implícitos nessa imagem 
ajudaram a formar a idéia que tenho sobre mim ?  

ÂMBITO ESTÉTICO/ARTÍSTICO 
 
Fazer referência à compreensão da 
pintura dentro de um sistema de 
representação do universo visual, 
historicamente instituído, 
convalidado e aceito por 
determinado grupo social, através 
de determinados códigos 
simbólicos, referências culturais, 
influências de outros artistas, 
tendências estilísticas, etc.  

 

• Como o tema fome e miséria estão presentes na arte 
contemporânea?  

• Como podemos representá-lo hoje? Aqui os 
estudantes podem desenvolver práticas artísticas em 
torno dos temas que esta obra vincula, através de 
meios e materiais diversos usados na arte 
contemporânea. 

Quadro 2.4 - Proposta de exercício de Teresinha Sueli Franz, utilizando o Instrumento de Mediação e 
Análise Crítica de uma Imagem. Fonte: REVISTA NOVA ESCOLA – EDIÇÃO 161 - ABRIL/2003 - 
http://revistaescola.abril.com.br/ed_anteriores/0161.shtml. 

 

Por fim, no Processo de Avaliação, Franz (2003, 2006) chama a atenção para as 

interpretações dos significados de uma imagem, as quais apresentam diferentes 

níveis de complexidade, “indo das mais superficiais, parciais, fragmentadas e 
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errôneas até as de nível superior, mais holísticas, críticas e complexas” (Franz, 

2003b, p. 6).  

 

De acordo com a autora, todo o trabalho deve ser acompanhado por um processo 

contínuo de avaliação e afirma que, ao final, também é necessário realizar uma 

Avaliação Somativa (FRANZ, 2003, 2006). Da mesma forma, Hernandez (2000) 

sugere que a avaliação final deve ser feita não no sentido que implique medir êxitos 

ou fracassos, mas como um meio que sirva para que os professores possam "avaliar 

sua própria tarefa de mediar a compreensão e o progresso ou as dificuldades dos 

alunos"(HERNANDEZ, 2000, p.150).  

 

Após a realização de diversos estudos sobre a compreensão crítica de uma obra de 

arte, onde foi aplicado o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma 

Imagem para a pintura Primeira Missa no Brasil (1860), de Victor Meirelles, Franz 

(2001, 2003, 2006, 2008) identificou quatro níveis de interpretação: ingênuo, 

principiante, aprendiz e especialista.  

 

Segundo a autora, esta identificação contribui para que o professor possa auxiliar o 

estudante no desenvolvimento da compreensão desejada (FRANZ, 2008). Para ela: 

 

Se estamos interessados em tirar nossos estudantes do nível ingênuo de 
compreensão da arte, o primeiro passo é avaliar suas compreensões iniciais, 
para a partir delas inferir estratégias didáticas que os ajudem a superar as 
respostas de senso comum. Interessa-nos neste caso saber como aprendem os 
alunos (FRANZ, 2008, p. 4). 

 

 

A seguir serão estudados os quatro níveis de compreensão, identificados por Franz 

(2001, 2003, 2006, 2008): ingênuo, principiante, aprendiz e especialista. 
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2.3.1 Os níveis de compreensão 

 

 

Teresinha Sueli Franz (2003, 2006, 2008) fez uso de uma metodologia qualitativa 

interpretativa, onde avaliou as compreensões dos participantes e ordenou-as em 

diferentes âmbitos e níveis de compreensão. Segundo ela: 

 

A investigação qualitativa interpretativa orienta-se em torno de uma estrutura 
simbólica-interpretativa que se centra no estudo das interações humanas com a 
realidade (ou aspectos dela), nas quais os significados jogam importante papel. 
O que nos leva a reconhecer que as pessoas reagem também aos objetos que as 
rodeiam segundo a perspectiva que os interpretam e de acordo com os 
significados que atribuem aos eventos com os quais se relacionam (Franz, 2003, 
p. 223).  

 

Franz (2003) utiliza a metodologia qualitativa interpretativa e diz que o contraste 

entre o paradigma interpretativo e o paradigma normativo caracteriza-se pela 

preocupação com o indivíduo. Segundo ela, os autores Cohen e Manion (1990) 

explicam a perspectiva interpretativa como: “O esforço central no contexto do 

paradigma interpretativo é entender o mundo subjetivo da experiência humana. 

Para reter a integridade dos fenômenos sob investigação, são feitos esforços para 

penetrar dentro da pessoa e entendê-la desde seu interior (...). Começa com o 

indivíduo e trata de entender suas interpretações do mundo em sua volta (...). 

Assim, a teoria se converte em conjuntos de significados que produzem idéia e 

entendimento do comportamento das pessoas” (FRANZ, 2003, p. 222, 223).   

 

Partindo dos estudos de Fernando Hernandez (2000, 2007), Franz diz que o fato de 

descobrir o estágio em que uma pessoa se encontra não implica classificar esse 

indivíduo, mas sim situar o “lugar” em que se encontram suas idéias em torno da 

temática que se aborde em cada caso.  

 

Franz (2003, 2008), ao analisar as “falas” resultantes da aplicação do Instrumento de 

Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem, afirma que a leitura ou 

interpretação de uma imagem da Cultura Visual já não mais se apóia nas idéias 

modernistas do ensino da arte, onde se deixava o sujeito falar livremente sobre a 
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arte. Para ela, a finalidade principal da educação para a compreensão da cultura 

visual é expandir o conhecimento tendo como base os conhecimentos dos 

estudantes e suas estratégias de aprendizagem. 

 

Franz (2003, 2008) afirma que nas compreensões sobre as imagens da Cultura 

Visual pode-se encontrar deferentes tipos de significados, os quais foram 

classificados no Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem como 

“âmbitos de pesquisa e análise” (âmbito biográfico, âmbito estético/artístico, 

âmbito histórico/antropológico e âmbito crítico/social).  

 

No entanto, a autora identifica que estes significados apresentam diferentes níveis 

de complexidade, indo dos mais superficiais, parciais, fragmentados e errôneos até 

os significados de nível superior, mais holísticos, críticos e complexos. Segundo a 

autora: 

 

A importância de avaliar as concepções dos alunos está em detectar idéias, 
pensamentos e atitudes que podem estar impedindo a compreensão mais 
coerente de algo. Segundo Prawat (1996), Hernández (2000) e Carretero (1993), 
os conhecimentos (informais, intuitivos, ingênuos, espontâneos) implícitos nas 
idéias dos alunos tanto podem facilitar como impedir formas de compreensão 
mais complexas. Devido ao caráter implícito destas concepções, o primeiro 
passo é torná-las conscientes, para, depois, buscar uma compreensão mais 
adequada (FRANZ, 2008, p. 5). 
 

 

Franz (2003, 2008) estabelece uma relação entre a avaliação das compreensões e as 

estratégias de ensino e afirma que se existe interesse em tirar os estudantes do 

nível ingênuo de compreensão da arte, o primeiro passo é avaliar suas 

compreensões iniciais para, a partir delas, inferir estratégias didáticas que os 

ajudem a superar as respostas de senso comum. Segundo ela, o que interessa é 

saber como aprendem os alunos. A autora afirma que existem muitos aspectos que 

influem na educação para a compreensão e diz que um deles é entender como os 

indivíduos ascendem ao conhecimento e como se pode facilitar a construção do 

saber com os estudantes.  
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Franz (2003, 2008) entende a aprendizagem como um processo ativo e não passivo 

e que neste processo a compreensão é o objetivo principal da aprendizagem, tanto 

como processo quanto como resultado. De acordo com a autora, a educação para a 

compreensão da arte: 

 

(...) supõe não somente conectar o pensamento dos estudantes com modelos 
de pensamento alheio, mas principalmente fazer com que, por si mesmos, 
sejam mais reflexivos e críticos. Assim sendo, examinar e avaliar o que dizem os 
livros didáticos, o que dizem os críticos, o que temos como certo sobre a 
natureza do conhecimento artístico deve passar pelo olhar crítico e reflexivo 
dos aprendizes. Uma mediação competente tem como meta principal 
desenvolver uma compreensão autônoma dos estudantes, seja sobre a arte, 
seja sobre outros objetos da cultura visual em geral (FRANZ, 2008, p. 6). 

 

Ao identificar a diferença entre iniciantes e especialistas, especialmente no domínio 

da arte, Franz (2008) afirma que um estudante em fase inicial de aprendizagem da 

história da arte, ainda que dedique muito tempo memorizando nomes, datas, 

características formais ou estilísticas, dificilmente conseguirá estabelecer as 

relações necessárias para alcançar um elevado nível de interpretação da arte, como 

o conseguem os especialistas na mesma etapa evolutiva. Segundo ela, a diferença 

entre os iniciantes e os especialistas é a estratégia de busca de conhecimentos.  

 

A autora afirma que uma vez que se sabe que no processo de compreensão da arte 

há níveis variados, é interessante entender o que acontece no nível inicial, quando o 

que se pretende é alcançar posteriores níveis mais avançados de compreensão. 

Segundo ela: “O problema que se enfrenta em quem se inicia consiste em adquirir 

conhecimentos que não contenham concepções errôneas” (FRANZ, 2008, p. 7).  

 

De acordo com Franz, pesquisas atuais comprovam que há diferenças notáveis na 

forma como os iniciantes e os especialistas abordam os problemas. Segundo ela, ao 

contrário dos especialistas, os iniciantes os abordam de forma “ingênua, 

fragmentada, distorcida e compartimentada, o que os leva à interpretações 

equivocadas, incompletas e errôneas” (FRANZ, 2008, p. 8). Para Franz, interpretar a 

arte (ou uma imagem) pode ser uma atividade cognitiva difícil, porque as obras de 
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arte e as imagens em geral têm significados múltiplos que freqüentemente variam 

em complexidade. 

 

Pode ser relativamente fácil entender o conteúdo descritivo de uma obra de 
arte (tais como representações de pessoas, lugares ou eventos). Contudo, é 
muito difícil interpretar o conteúdo abstrato, simbólico ou expressivo da arte 
como a expressão de crenças religiosas ou filosóficas, estados psicológicos, 
valores culturais ou convicções políticas (FRANZ, 2008, p. 9). 

 

 

A autora entende que interpretações múltiplas são possíveis e devem ser 

encorajadas pelos educadores. Entretanto, Franz (2003, 2008) chama a atenção 

para a variação da qualidade das interpretações e compreensões, que vão desde as 

interpretações inconsistentes e ingênuas até as interpretações sofisticadas, que 

refletem o conhecimento avançado e a compreensão profunda (especialistas). Para 

Franz, a principal pergunta que se deve fazer quando se educa para a compreensão 

da arte é: “Por que essas diferenças de compreensão ocorrem e qual a natureza das 

compreensões de nível mais elevado de arte?” (FRANZ, 2008, p. 9).  

 

Franz (2003, 2008) diz que a diferença entre iniciantes e especialistas tem movido 

pesquisadores em vários âmbitos do conhecimento. Tendo como fundamentação 

teórica as investigações desses especialistas, além dos estudos exploratórios e 

entrevistas realizadas sobre a pintura Primeira Missa no Brasil, a autora estabelece 

uma síntese dos diferentes níveis de compreensão: ingênuo, principiante, aprendiz 

e especialista. Abaixo será apresentada uma síntese destes quatro níveis, segundo 

Franz (2003, p. 283 a 290): 

 

A) Nível 1 – Compreensão Ingênua: neste nível, o conhecimento não é questionado. 

Os alunos vêem o mundo como imediatamente captável e pensam que nenhum 

conhecimento específico é necessário para comprovar suas afirmações sobre ele. As 

interpretações sobre a pintura, neste nível, limitam-se ao ensaio e erro porque os 

intérpretes não buscam critérios de convalidação de suas idéias.  Os critérios de 

convalidação estão ausentes e a explicação da realidade segue sendo mágica e 

mítica. Os alunos não são conscientes das intenções e representações culturais que 
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estão por trás de uma imagem e sequer suspeitam que a pintura pode não ser o 

que à primeira vista parece. 

 

B) Nível 2 – Compreensão de Principiante: neste nível de compreensão, os alunos 

misturam crenças intuitivas sobre a realidade com fragmentos de conhecimento 

disciplinário, mas prevalecem as intuitivas. Ainda que sejam capazes de fazer algum 

tipo de interpretação, usando conceitos e idéias fragmentadas, não são capazes de 

estabelecer alguma relação significativa dentro do campo de estudos e precisam de 

muita ajuda para fazer alguma generalização. 

 

C) Nível 3 – Compreensão de Aprendiz: neste nível demonstra-se possuir uma fértil 

rede de idéias prévias sobre arte e sobre a pintura/imagem em particular, 

entretanto a imagem como formadora de identidades individuais e coletivas é 

explicada entre as teorias intuitivas e a partir de conceitos disciplinários 

tradicionais. Neste nível, ao se dar algum conteúdo, os alunos começam a relacionar 

o que aprendem na escola com sua vida cotidiana, para resolver problemas 

práticos, encontrar explicações, interpretar a si mesmos e aos demais. 

Espontaneamente reinterpretam a experiência cotidiana através do que aprendem 

na escola. Alguns alunos começam a perceber as posições, objetivos e interesses 

que afetam a forma em que se constrói e consolida o conhecimento. 

 

D) Nível 4 – Compreensão de Especialista: neste nível usa-se com grande domínio 

os conceitos disciplinários para superar as interpretações de sentido comum. 

Apresentam-se redes altamente organizadas de idéias dentro destes domínios. 

Criam-se novas associações e interpretações que são coerentes com o marco 

disciplinário. Reconhece-se que o conhecimento humano é humanamente 

construído, racionalmente discutível. Neste ponto, os intérpretes não se fixam na 

narrativa da pintura/imagem, são autocríticos, sabem, lêem ou tomam por 

conteúdo disciplinário. Pode-se fazer uso de uma variedade grande de métodos 

para convalidar o que se sabe sobre uma pintura/imagem ou mesmo usar métodos 

simples de formas sofisticadas. Neste nível busca-se e identifica-se 

espontaneamente questões e objetivos essenciais, que guiam a investigação 
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humana e provocam reflexões sobre a importância do que se está aprendendo para 

a vida pessoal do sujeito e para a vida de outras pessoas. 

 

O quadro a seguir mostra, de maneira sintética, os quatro níveis de compreensão 

estabelecidos por Franz (2003, 2008): 

  

 
NÍVEIS DE COMPREENSÃO 

 
SÍNTESE  

 
INGÊNUO 

 
Prevalecem as idéias intuitivas e míticas 

 
PRINCIPIANTE 

Misturam-se crenças intuitivas (sobre a arte) 
com fragmentos disciplinares, mas prevalecem 
as idéias intuitivas. 

 
APRENDIZ 

Demonstra-se fértil rede de idéias prévias sobre 
o fenômeno (cultural) em estudo. 

 
 
 

ESPECIALISTA 

Usa-se com grande domínio os conhecimentos 
sobre o contexto da obra e sobre arte em geral. 
Estabelecem-se numerosas relações 
(flexibilidade cognitiva) entre esses dados, o seu 
contexto de produção e o contexto de recepção 
(pessoal e social). 

Quadro 2.5: Os quatro níveis de compreensão (FRANZ, 2003, 2008) 

 

Tal ordenação para as interpretações dos sujeitos nestes quatro níveis de 

compreensão, estabelecida pela autora, tem como principal objetivo investigar os 

possíveis problemas de compreensão do conteúdo para então se criar estratégias 

didáticas facilitadoras da aprendizagem.  

 

Vale ressaltar que, ao se aplicar o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de 

uma Imagem para uma compreensão holística e complexa da arte, os âmbitos 

investigados nunca aparecem de forma isolada, mas interconectada. Com isso, a 

mudança de um nível ingênuo de interpretação para um nível de especialista 

depende ainda da coerência dessa inter-relação, porque a pessoa que compreende 

os significados de uma imagem, ou da arte, no nível dos especialistas estabelece 

inúmeras relações e o faz de modo crítico e reflexivo, aplicando os significados da 

obra à sua vida e ao seu tempo, desenvolvendo uma compreensão crítica e 

autônoma da realidade (FRANZ, 2003, 2008). 
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Capítulo 3 – Estudos Piloto 

 

 

Com a intenção de obter dados com maior precisão e aprimorá-los para o estudo 

final desta pesquisa, foram realizados dois experimentos piloto, o Piloto 1 e o Piloto 

2, com grupos e imagens distintas, porém em contextos próximos.  

 

Os pilotos procuraram verificar a contribuição do Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 2006) em uma atividade de aprendizagem 

com imagens. 

 

A seguir serão descritos os dois Pilotos, assim como os resultados obtidos nestes 

experimentos. Em seguida, serão verificados os instrumentos analíticos, utilizados 

para a análise dos dados coletados nos pilotos e que, posteriormente, serão 

utilizados para a análise do estudo final. Será também feita uma avaliação inicial 

utilizando os instrumentos definidos para a análise dos dados coletados nos pilotos 

e que servirão como diretriz para o estudo final desta pesquisa.   

 

 
3.1 Experimento Piloto 1 
 

O Piloto 1 foi realizado através de um experimento aplicado a uma turma de 40 

estudantes do primeiro período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 

de Ciências Humanas Esuda, em Recife. 

 

Foi elaborado um desenho experimental que envolvia uma atividade de 

aprendizagem com imagens, desenvolvida em duas fases, com os participantes 

divididos em dois grupos, denominados por Grupo A e Grupo B. 

 

O experimento consistia em apresentar duas imagens, Imagem 1 e Imagem 2, 

relacionadas a um tema, acompanhadas de questões a serem respondidas pelos 

voluntários dos dois grupos, em dois momentos seqüenciados, fase 1 e fase 2.  
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Foram criadas fichas contendo as imagens e as questões para a atividade proposta 

(esta ficha consta nos anexos desta pesquisa). Tal atividade foi realizada através de 

correio eletrônico (email), com a intenção de coletar diferentes dados do processo 

experimental.  

 

Na fase 1 foi enviada por correio eletrônico (email) a Imagem 1 para os Grupos A e 

B. Sendo que, o Grupo A recebeu a imagem 1 acompanhada de questões que 

seguiam o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 

2006), enquanto que o Grupo B recebeu a imagem 1 sem nenhum modelo para 

leitura de imagem, acompanhada apenas de uma questão sobre o tema proposto. 

Neste primeiro momento, os dois grupos realizaram a leitura das imagens, e 

enviaram suas respostas por correio eletrônico (email) para a pesquisadora, 

concluindo então a fase 1 do experimento piloto.  

 

Em seguida, deu-se início a fase 2, na qual foi enviada a imagem 2 para os dois 

grupos, sendo que desta vez o Grupo A recebeu a imagem 2 sem o modelo e o 

Grupo B recebeu a imagem 2 com o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica 

de uma Imagem (FRANZ, 2006). Mais uma vez, após os procedimentos 

mencionados acima, os dois grupos enviaram suas respostas por correio eletrônico 

(email), finalizando o experimento piloto.  

 

O desenho experimental pode ser verificado na tabela 3.1. 

 

Experimento Piloto  Grupo A Grupo B 

Fase 1 Imagem 1 com modelo Imagem 1 sem modelo 

Fase 2 Imagem 2 sem modelo Imagem 2 com modelo 

Tabela 3.1 – Desenho estrutural do Experimento Piloto. 
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Descrição do experimento 

 

Em um primeiro encontro presencial, os estudantes foram esclarecidos sobre o 

conteúdo da pesquisa em desenvolvimento e receberam orientação prévia sobre a 

metodologia que seria aplicada para o experimento. Além disso, foi apresentado 

aos estudantes um termo de compromisso, contendo mais informações sobre a 

pesquisa e as normas para a participação dos voluntários no experimento (o modelo 

do termo de compromisso consta nos anexos desta pesquisa). Os estudantes que se 

dispuseram a participar assinaram o termo de compromisso e disponibilizaram seus 

dados para a realização do Piloto 1. 

 

Os voluntários foram orientados a realizar a leitura de imagens, acompanhadas de 

questões a serem respondidas, que seriam enviadas por correio eletrônico (email), 

em duas fases. Os 40 estudantes participantes foram divididos em dois grupos de 20 

voluntários, denominados de Grupo A e Grupo B. Em seguida, foi criada uma lista de 

correio eletrônico (email) para o envio das imagens e questões. 

 

De acordo com o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de Teresa Franz 

(2006), foram escolhidas imagens que tratassem de um tema relacionado ao 

contexto de aprendizagem dos estudantes de arquitetura, configurando-se assim a 

Etapa de Trabalho 1 do modelo, ou seja, o âmbito pedagógico. Nesse caso, o tema 

selecionado foi “poluição visual urbana”. A partir deste tema único, foram 

escolhidas duas imagens, denominadas de Imagem 01 e Imagem 02 (Figura 3.1 e 

Figura 3.2). 
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Figura 3.1 – Imagem 1, utilizada no experimento Piloto 1 sobre o tema “poluição visual urbana”. 

Fotografia da Avenida Berrini em São Paulo. Foto de Zeuler Lima, 2006. Fonte: 

www.vitruvius.com.br.  

 

Figura 3.2 – Imagem 2, utilizada no experimento Piloto 1 sobre o tema “poluição visual urbana”. 

Fotografia da Avenida Francisco Morato em São Paulo. Foto de Antônio Fabiano Junior, 2004. Fonte: 

dedodedeus.blogspot.com. 

 

 

Segundo o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 

2006), nas etapas de trabalho que envolve o processo de pesquisa, devem-se 
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elaborar questões relacionadas a quatro diferentes âmbitos: crítico/social, 

histórico/antropológico, biográfico e estético/artístico.   

 

Dessa maneira, foram elaboradas quatro questões, seguindo os diferentes âmbitos 

propostos, para serem aplicadas às imagens 1 e 2, de acordo com o desenho 

experimental do Piloto. As questões elaboradas foram utilizadas para as duas 

imagens, com exceção da questão 2, onde a palavra “outdoors”, utilizada para a 

imagem 1, foi substituída pela palavra “propaganda” na imagem 2. As questões 

aplicadas estão descritas na tabela 3.2, como também serão apresentadas as fichas 

completas aplicadas ao experimento nos anexos desta pesquisa.  

 

Âmbito  Questão elaborada para Piloto 1 

Crítico/social 1. Qual a influência das informações presentes nos 

outdoors e placas existentes no meio urbano para uma 

sociedade? 

Histórico/antropológico 2. Quais são os valores, crenças e ideologias veiculadas 

através dos outdoors (propagandas) e placas do meio 

urbano? 

Biográfico 3. Quais os significados encontrados na imagem que 

influenciam seu modo de vida? 

Estético/artístico 4. Quais os elementos utilizados pelo fotógrafo nesta 

imagem para dar expressão à cena da poluição visual 

urbana?  

Tabela 3.2 – Questões elaboradas para o Piloto 1, de acordo com o Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 2006). 

 

Também foi elaborada outra questão, sem referência de nenhum modelo de leitura 

de imagem. Nesse caso, foi criada apenas uma única pergunta para ser aplicada às 

duas imagens. A questão está apresentada a seguir e também em ficha anexa.    

 

1. O que essa imagem pode dizer sobre poluição visual urbana? 
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As imagens e questões foram enviadas aos voluntários por meio de correio 

eletrônico (email), em forma de ficha, para serem respondidas em duas fases. Na 

primeira fase foi enviada a imagem 1 para os dois grupos, sendo que: 

 

• O Grupo A recebeu a imagem 1 com o modelo (quatro questões). 

• O Grupo B recebeu a imagem 1 sem o modelo (uma questão). 

 

Os dois grupos então procederam à leitura das imagens, de acordo com a 

metodologia pré-definida, e enviaram suas respostas por correio eletrônico (email) 

para a pesquisadora. Em seguida, na segunda fase, foi enviada a imagem 2 para os 

dois grupos, sendo que: 

  

• O Grupo A recebeu a imagem 2 sem o modelo (uma questão). 

• O Grupo B recebeu a imagem 2 com o modelo (quatro questões). 

 
Novamente, após os procedimentos mencionados acima, os dois grupos enviaram 

suas respostas por correio eletrônico (email).  

 

Após a realização do experimento, os dados coletados foram organizados para uma 

primeira avaliação de caráter quantitativo, onde foram verificados aspectos 

relacionados à participação dos voluntários na pesquisa, ao tempo para execução 

do experimento, gênero e faixa etária dos participantes. Com isso, foi possível 

estabelecer a metodologia adequada para a aplicação do estudo final desta 

pesquisa.   

 

As respostas dadas pelos participantes às questões do Instrumento de Mediação e 

de Análise Crítica de uma Imagem foram analisadas após a fundamentação teórica 

dos instrumentos de análise para esta pesquisa. Nesse sentido, foi feita uma 

avaliação inicial com estas respostas utilizando tais instrumentos, para que fosse 

possível a realização do estudo final.  
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Descrição dos grupos 

 

Cada grupo, A e B, era composto por 20 voluntários. Houve uma preocupação em 

distribuir de forma a mais homogênea possível os participantes quanto ao gênero 

(feminino e masculino) e quanto à faixa etária. No Grupo A, foram selecionados 12 

voluntários femininos e 8 voluntários masculinos, com faixa etária entre 18 e 30 

anos. No Grupo B, foram selecionados 10 voluntários femininos e 10 voluntários 

masculinos, com faixa etária entre 18 e 30 anos. A descrição dos grupos pode ser 

melhor verificada na tabela 3.3.    

 

Dados Grupo A Grupo B 

Quantidade de voluntários 20 20 

Gênero feminino 12 10 

Gênero masculino 08 10 

Faixa etária 18 a 30 anos 18 a 30 anos 

Tabela 3.3 – Descrição dos grupos participantes de Piloto 1. 

 

 

Resultados do Piloto 1 

 

a) Participação dos grupos 

 

Os dados recolhidos após a realização do Piloto 1 mostram que houve uma variação 

considerável quanto à participação dos voluntários dos dois grupos selecionados. 

 

No Grupo A, dos 20 voluntários participantes, apenas 8 concluíram as duas fases do 

Piloto 1, correspondendo a um percentual de 40% de participação completa. 

Durante a fase 1, houve uma participação inicial de 12 voluntários (60%). No 

entanto, quando o experimento passou para a fase 2, 4 voluntários (20%) deixaram 

de responder ao correio eletrônico (email), configurando assim sua não participação 

na fase 2. Desde o início do Piloto 1, 8 voluntários (40%) não retornaram o primeiro 

contato do correio eletrônico (email), configurando a desistência em participar do 
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experimento. A participação dos voluntários do Grupo A pode ser verificada na 

tabela 3.4, a seguir. 

 

GRUPO A 
Voluntários  

FASE 1 
Com modelo 

FASE 2 
Sem modelo 

1   

2   

3 Realizada  Realizada 

4   

5 Realizada Realizada 

6 Realizada Realizada 

7   

8   

9 Realizada Realizada 

10 Realizada  

11 Realizada Realizada 

12 Realizada  

13   

14   

15 Realizada Realizada 

16 Realizada Realizada 

17 Realizada  

18 Realizada  

19   

20 Realizada Realizada 

Tabela 3.4 – Resultado da participação dos voluntários do Grupo A no experimento Piloto 1. 

 

A tabela 3.5 mostra o resumo da participação dos voluntários do Grupo A. 

 

Resultados da Participação Grupo A 

Participação nas duas fases 8 (40%) 

Participação apenas na FASE 1 4 (20%) 

Participação apenas na FASE 2 - 

Nenhuma participação 8 (40%) 

Tabela 3.5 – Resumo da participação dos voluntários do Grupo A no Piloto 1. 

 

O resultado da participação do Grupo B foi próximo ao do Grupo A. Dos 20 

voluntários participantes, 8 (40%) tiveram participação completa, realizando as 

duas fases do Piloto 1. No entanto, na fase 1, houve uma participação inicial de 15 

voluntários (75%), maior que no Grupo A. Porém, na fase 2, 7 voluntários (35%) 

deixaram de participar do experimento. No Grupo B, houve uma desistência inicial 
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de 5 voluntários (25%), os quais não retornaram o contato inicial feito por correio 

eletrônico (email).  

 

A participação dos voluntários do Grupo B pode ser verificada na tabela 3.6, a 

seguir. 

 

GRUPO B 
Voluntários 

FASE 1 
Sem modelo 

FASE 2 
Com modelo 

1   

2   

3 Realizada Realizada 

4   

5 Realizada  

6 Realizada Realizada 

7 Realizada Realizada 

8 Realizada  

9 Realizada Realizada 

10   

11 Realizada Realizada 

12 Realizada Realizada 

13   

14 Realizada  

15 Realizada  

16 Realizada  

17 Realizada  

18 Realizada Realizada 

19 Realizada  

20 Realizada Realizada 

 

Tabela 3.6 - Resultado da participação dos voluntários do Grupo B no experimento Piloto 1. 

 

A tabela 3.7 mostra o resumo da participação dos voluntários do Grupo B. 

 

Resultados da Participação Grupo B 

Participação nas duas fases 8 (40%) 

Participação apenas na FASE 1 7 (35%) 

Participação apenas na FASE 2 - 

Nenhuma participação 5 (25%) 

Tabela 3.7 - Resumo da participação dos voluntários do Grupo B no Piloto 1. 

 

Na tabela 3.8 é possível comparar os resultados da participação dos Grupos A e B no 

experimento Piloto 1. 
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Resultados da Participação Grupo A Grupo B 

Participação nas duas fases 8 (40%) 8 (40%) 

Participação apenas na FASE 1 4 (20%) 7 (35%) 

Participação apenas na FASE 2 - - 

Nenhuma participação 8 (40%) 5 (25%) 

Tabela 3.8 – Comparação dos resultados de participação dos voluntários dos Grupos A e B no 
experimento Piloto 1. 

 

 

 

b) Tempo de execução 

 

De acordo com os dados coletados, pode-se verificar a dinâmica do experimento 

em relação ao tempo utilizado para sua aplicação. O Piloto 1 foi realizado em duas 

fases, em um período de tempo não superior a 15 dias. O tempo para a execução do 

Piloto 1 foi medido a partir do primeiro contato por correio eletrônico (email) 

enviado aos voluntários dos Grupos A e B. Nesse período, pode-se perceber 

também o fator de engajamento e participação dos voluntários no experimento.  

 

Na tabela 3.9 pode-se verificar o tempo de execução do Piloto 1 com os voluntários 

do Grupo A. 

 

Grupo A 

Retorno das respostas 

 

FASE 1 

 

FASE 2 

De 1 dia a 4 dias 9 6 

De 5 dias a 10 dias 2 2 

Mais de 10 dias 1 - 

Tabela 3.9 – Tempo de execução do Grupo A para o Piloto 1. 
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A tabela 3.10 mostra o tempo de execução do Piloto 1 com o Grupo B. 

 

Grupo B 

Retorno das respostas 

 

FASE 1 

 

FASE 2 

De 1 dia a 4 dias 13 6 

De 5 dias a 10 dias 2 2 

Mais de 10 dias - - 

Tabela 3.10 – Tempo de execução do Grupo B para o Piloto 1. 

 

Na tabela 3.11 é possível comparar o tempo de execução do Piloto 1 com os 

voluntários dos Grupos A e B. 

 

 

Tempo de execução 

(retorno das respostas) 

 

Grupo A 

 

Grupo B 

FASE 1 FASE 2 FASE 1 FASE 2 

De 1 dia a 4 dias 9 6 13 6 

De 5 dias a 10 dias 2 2 2 2 

Mais de 10 dias 1 - - - 

Tabela 3.11 – Comparação do tempo de execução dos Grupos A e B para o Piloto 1. 

 

 

 

3.2. Experimento Piloto 2 

 

 

Após a realização do Piloto 1, surgiram alguns questionamentos relativos ao 

conteúdo das imagens que foram utilizadas e no que isso poderia afetar nas 

respostas dadas pelos voluntários.  

 

Como o Piloto 1 foi aplicado em uma turma de estudantes de arquitetura, tanto o 

tema – poluição visual urbana - como as imagens 1 e 2 foram direcionadas para o 

contexto da aprendizagem a ser avaliada. Com isso, alguns pontos precisam ser 

esclarecidos: 
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1. Será que as imagens 1 e 2 estavam adequadas ao tema trabalhado – poluição 

visual urbana – e de que maneira elas poderiam influenciar nas respostas dadas 

pelos participantes? 

2. Será que as questões estabelecidas para o Instrumento de Mediação e de Análise 

Crítica de uma Imagem estavam condizentes com o tema e as imagens 

selecionadas? 

3. De que maneira se comporta o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de 

uma Imagem ao se trabalhar com imagens artísticas? 

4. Como melhor avaliar e, por que não, desafiar o modelo aplicado? Através de 

imagens comuns (noticiários, publicidades, etc.) ou através de imagens artísticas 

(fotografias, pinturas, etc.)? 

 

Para verificar estas questões, foram selecionadas novas imagens  e um novo tema 

para a realização do experimento Piloto 2, que foi aplicado a um grupo de 10 

voluntários, selecionados entre estudantes e profissionais de arte e arquitetura.  

 

Descrição do experimento 

 

O primeiro contato foi realizado por correio eletrônico (email), onde foi enviado o 

termo de compromisso e um breve esclarecimento sobre a pesquisa e o 

experimento a ser realizado. Os voluntários que aceitaram participar enviaram 

resposta concordando com os termos propostos e, em seguida, deu-se início ao 

Piloto 2.    

 

Mais uma vez, os voluntários foram orientados a realizar a leitura de imagens e 

responder as questões, que foram enviadas através de uma ficha anexa ao email, 

em duas fases. Os 10 voluntários participantes foram divididos em dois grupos de 5, 

denominados de Grupo A e Grupo B. 

  

Foram escolhidas duas imagens que tratavam do tema “relações sociais”. Nesse 

caso, o tema procurou envolver um contexto mais amplo, visto que os participantes 
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atuavam em diferentes áreas. De acordo com o Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de Teresa Franz (2006), esta fase corresponde a Etapa de Trabalho 1 , 

ou o âmbito pedagógico.  

 

Nesse momento foram escolhidas duas imagens que pudessem corresponder aos 

objetivos do Piloto 2. As duas imagens selecionadas foram denominadas de Imagem 

01 e Imagem 02 (Figura 3.3 e Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.3 – Imagem 1, utilizada no experimento Piloto 2 sobre o tema “relações sociais”. Foto de 

Oliviero Toscani para Campanha publicitária da Benetton, anos 90. Fonte: 

mypreview.wordpress.com 

 

 

Figura 3.4 – Imagem 2, utilizada no experimento Piloto 2 sobre o tema “relações sociais”. Fotografia 

de trabalhadores de Serra Pelada. Foto: Sebastião Salgado, da série “Terra”, 1999. Fonte: 

nakasha.blogspot.com 
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Seguindo o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica (FRANZ, 2006), foram 

elaboradas quatro questões, seguindo os diferentes âmbitos propostos, para serem 

aplicadas às imagens 1 e 2, de acordo com o desenho estrutural do Piloto 2. As 

questões aplicadas estão descritas na tabela 3.12. 

 

Âmbito  Questão elaborada para Piloto 2 

Crítico/social 1. Quais são os valores, crenças e ideologias que estão 

sendo representadas através dos personagens desta 

imagem? 

Histórico/antropológico 2. Onde encontramos cenas semelhantes a essa imagem 

em nossa sociedade? 

Biográfico 3. O que você pensa das atitudes representadas pelos 

personagens desta imagem?  

Estético/artístico 4. Quais os elementos estéticos utilizados pelo fotógrafo 

nesta imagem para dar expressão à cena? 

Tabela 3.12 – Questões elaboradas para o Piloto 2, de acordo com o Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica (FRANZ, 2006). 

 

Foi elaborada outra questão, sem referência de modelo para leitura de imagem, 

para ser aplicada às duas imagens. A questão está apresentada a seguir e também 

em ficha anexa.    

 

1. O que essa imagem pode dizer sobre relações sociais? 
 

 

De acordo com o desenho experimental do Piloto 2, as imagens e questões foram 

enviadas aos voluntários por meio de correio eletrônico (email), em forma de ficha, 

e deveriam ser respondidas em duas fases.  

 

Após a realização do Piloto 2, os dados coletados foram organizados para uma 

primeira avaliação de caráter quantitativo, onde foram verificados aspectos 

relacionados à participação dos voluntários na pesquisa, ao tempo para execução 



92 

 

do experimento, gênero e faixa etária dos participantes, que serão descritos a 

seguir. 

 

Descrição dos grupos 

 

Os 10 voluntários selecionados para o Piloto 2 foram divididos em dois grupos de 5 

voluntários, denominados de Grupo A e Grupo B. A distribuição dos participantes 

procurou ser equilibrada no quesito gênero (feminino e masculino) e faixa etária. 

No Grupo A, foram selecionados 3 voluntários femininos e 2 voluntários masculinos. 

No Grupo B, foram selecionados 2 voluntários femininos e 3 voluntários masculinos. 

A faixa etária dos dois grupos ficou entre 25 e 40 anos. A descrição dos grupos pode 

ser verificada na tabela 3.13. 

    

Dados Grupo A Grupo B 

Quantidade de voluntários 5 5 

Gênero feminino 3 2 

Gênero masculino 2 3 

Faixa etária 25 a 40 anos 25 a 40 anos 

Tabela 3.13 – Descrição dos grupos participantes de Piloto 2. 

 

Resultados do Piloto 2 

 

a) Participação dos grupos 

 

No Grupo A, dos 5 voluntários participantes, apenas 3 concluíram as duas fases do 

Piloto 2, correspondendo a um percentual de 60% de participação completa. 

Durante a fase 1, houve uma participação inicial de 4 voluntários (80%). Contudo, 

na fase 2, 1 voluntário (20%) deixou de responder ao correio eletrônico (email). Dos 

5 voluntários, apenas 1 (20%) não participou do Piloto 2. A participação dos 

voluntários do Grupo A pode ser verificada na tabela 3.14. 
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GRUPO A 
Voluntários  

FASE 1 
Com modelo 

FASE 2 
Sem modelo 

1 Realizada  

2 Realizada Realizada 

3 Realizada  Realizada 

4 Realizada Realizada 

5   

Tabela 3.14 – Resultado da participação dos voluntários do Grupo A no experimento Piloto 2. 

 

A tabela 3.15 mostra o resumo da participação dos voluntários do Grupo A. 

 

Resultados da Participação Grupo A 

Participação nas duas fases 3 (60%) 

Participação apenas na FASE 1 1 (20%) 

Participação apenas na FASE 2 - 

Nenhuma participação 1 (20%) 

Tabela 3.15 – Resumo da participação dos voluntários do Grupo A no Piloto 2. 

 

No Grupo B, dos 5 voluntários participantes, apenas 2 (40%) realizaram o 

experimento nas suas duas fases. Na fase 1, houve uma participação inicial de 3 

voluntários (60%). Desde o início do experimento, houve uma desistência de 2 

voluntários (40%). A participação dos voluntários do Grupo B pode ser verificada na 

tabela 3.16, a seguir. 

 

GRUPO B 
Voluntários 

FASE 1 
Sem modelo 

FASE 2 
Com modelo 

1 Realizada Realizada 

2 Realizada Realizada 

3 Realizada  

4   

5   

Tabela 3.16 – Resultado da participação dos voluntários do Grupo B no experimento Piloto 2. 

 

A tabela 3.17 mostra o resumo da participação dos voluntários do Grupo B. 

Resultados da Participação Grupo B 

Participação nas duas fases 2 (40%) 

Participação apenas na FASE 1 1 (20%) 

Participação apenas na FASE 2 - 

Nenhuma participação 2 (40%) 

Tabela 3.17 – Resumo da participação dos voluntários do Grupo B no Piloto 2. 
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Na tabela 3.18 pode-se comparar os resultados da participação dos Grupos A e B no 

experimento Piloto 2. 

 

Resultados da Participação Grupo A Grupo B 

Participação nas duas fases 3 (60%) 2 (40%) 

Participação apenas na FASE 1 1 (20%) 1 (20%) 

Participação apenas na FASE 2 - - 

Nenhuma participação 1 (20%) 2 (40%) 

Tabela 3.18 – Comparação dos resultados de participação dos voluntários dos Grupos A e B no 

experimento Piloto 2. 

 

b) Tempo de execução 

 

O Piloto 2 foi realizado em duas fases, em um período de tempo não superior a 15 

dias, medido a partir do primeiro contato por correio eletrônico (email) enviado aos 

voluntários dos Grupos A e B. Na tabela 3.19 é possível verificar o tempo de 

execução do Piloto 2 com os voluntários do Grupo A. 

 

Grupo A 

Retorno das respostas 

 

FASE 1 

 

FASE 2 

De 1 dia a 4 dias 4 2 

De 5 dias a 10 dias - 1 

Mais de 10 dias - - 

Tabela 3.19 – Tempo de execução do Grupo A para o Piloto 2. 

 

Na tabela 3.20 verifica-se o tempo de execução do Piloto 2 com os voluntários do 

Grupo B. 

 

Grupo B 

Retorno das respostas 

 

FASE 1 

 

FASE 2 

De 1 dia a 4 dias 3 - 

De 5 dias a 10 dias - 2 

Mais de 10 dias - - 

Tabela 3.20 – Tempo de execução do Grupo B para o Piloto 2. 



95 

 

 

Na tabela 3.21 é possível comparar o tempo de execução do Piloto 2 com os 

voluntários dos Grupos A e B. 

 

 

Tempo de execução 

(retorno das respostas) 

 

Grupo A 

 

Grupo B 

FASE 1 FASE 2 FASE 1 FASE 2 

De 1 dia a 4 dias 4 2 3 - 

De 5 dias a 10 dias - 1 - 2 

Mais de 10 dias - - - - 

Tabela 3.21 – Comparação do tempo de execução dos Grupos A e B para o Piloto 2. 

 

 

3.3 Resultados dos Experimentos Piloto 1 e 2 

 

De acordo com os dados de caráter quantitativo coletados nos dois experimentos 

piloto, é possível identificar alguns pontos em comum entre eles, principalmente 

quanto às informações relativas à participação dos grupos nas duas fases das 

atividades propostas. Em uma análise parcial dos dados, pode-se identificar que o 

engajamento dos participantes tende a cair da fase 1 para a fase 2, independente 

de a imagem estar ou não com a aplicação do modelo do Instrumento de Mediação 

e de Análise Crítica de uma Imagem. Além disso, existiu um percentual significativo 

de desistência em participar do experimento, mesmo após a leitura do termo de 

compromisso. Estes dados podem ser verificados na tabela 3.22 e no gráfico 3.1. 

 

 

Participação 

PILOTO 1 PILOTO 2 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

FASE 1 60% 75% 80% 60% 

FASE 2 40% 40% 60% 40% 

Nenhuma participação 40% 25% 20% 40% 

Tabela 3.22 – Comparação da participação dos Grupos A e B no Piloto 1 e Piloto 2. 
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Gráfico 3.1 – índices de participação dos Grupos A e B nos experimentos Piloto 1 e Piloto 2. 

 

Estes resultados quantitativos foram significativos para a elaboração do estudo final 

desta pesquisa. Alguns pontos foram considerados: 

 

1) É possível que os experimentos, por terem sido realizados por correio 

eletrônico (email), tenham provocado esta diminuição na participação dos 

voluntários. 

2) O uso do Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem não 

foi significativo para garantir um maior engajamento dos voluntários. Existe, 

inclusive, o indício de que sua aplicação na primeira fase do Piloto 1, tenha 

provocado a ausência da participação de alguns voluntários. Será pelo fato 

de que teriam que responder mais questões? Por outro lado, no Piloto 2, 

não parece ter feito grande diferença a presença ou não do modelo, visto 

que o numero de participantes foi muito pequena para confirmar essa 

informação. 

3) Para o experimento final será verificado o uso do modelo em sala de aula, 

com uma atividade de aprendizagem com imagens presencial. 
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Dessa maneira, ficou definido que o experimento final seria realizado com 

voluntários em uma sala de aula, de modo presencial, seguindo o mesmo desenho 

experimental dos pilotos, com o objetivo de verificar o engajamento dos grupos, 

além da aplicação do modelo enquanto facilitador da educação visual através de 

uma atividade de aprendizagem com imagens. 
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Capítulo 4 – Instrumentos Analíticos 

 

 

A Análise do Discurso (AD) será utilizada como ferramenta de análise para os dados 

coletados tanto nos estudos pilotos como no estudo final desta pesquisa, visto que 

as respostas às questões do Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma 

Imagem, materializadas em forma de textos, serão consideradas discursos e 

servirão de indicativos para averiguar a usabilidade e eficácia do modelo para uma 

educação visual. 

 

A seguir, a Análise do Discurso será estudada, de forma sintética, para servir de 

fundamentação teórica para a análise dos dados desta pesquisa. As categorias de 

análise, assim como as unidades de análise, também serão instrumentos analíticos 

definidos a seguir. 

 

4.1 Análise do Discurso 

 

A Análise do Discurso (AD) é um campo de pesquisa que tem como objetivo analisar 

construções ideológicas presentes em um texto, buscando compreender a 

produção de sentidos realizada por sujeitos sociais e históricos. A AD situa-se no 

campo da Lingüística, que tem como objeto de estudo o funcionamento da 

linguagem, envolvendo desde os estudos estruturais da língua até os estudos de 

caráter discursivo. Além da Lingüística, a AD também pode se situar no campo de 

estudos da comunicação (FOUCAULT, 2000, GREGOLIN, 2007).  

 

Na França, durante a década de 60, a AD surgiu como uma teoria da leitura voltada 

para a interpretação de textos e seus conteúdos, rompendo com a tradição de 

práticas teórico-analíticas. Seus estudos procuram evidenciar os diversos modos de 

significar a materialidade lingüística, considerando os sujeitos, a história e os 

contextos de produção da linguagem. Dessa maneira, são analisadas as relações 
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estabelecidas entre a língua, os sujeitos que a empregam e as situações em que se 

desenvolvem tais discursos (FOUCAULT, 2000, GREGOLIN, 2007).  

Deve-se salientar que o objeto de estudo da AD é o próprio discurso, pois ele é o 

ponto de articulação entre os fenômenos lingüísticos e os sócio-históricos, 

considerando o que é dito e as relações que se estabelecem. 

 

O francês Michel Pêcheux foi um dos precursores dos estudos discursivos. Seus 

estudos são baseados nas correntes marxistas e considera que não existem sujeitos 

individuais no discurso, mas sim uma adequação do sujeito à ideologia. Ao 

considerar os estudos de Pêcheux, a autora Maria do Rosário Gregolin (2007) afirma 

que:  

 

O sujeito não é considerado como um ser individual, que produz discursos com 
liberdade: ele tem a ilusão de ser o dono de seu discurso, mas é apenas um 
efeito do ajustamento ideológico. O discurso é construído sobre um inasserido, 
um pré-construído (um já-lá), que remete ao que todos sabem, aos conteúdos 
já colocados para o sujeito universal, aos conteúdos 
estabelecidos para a memória discursiva. (GREGOLIN, 2007, p. 27) 

 

     

Segundo Gregolin (2007), quatro autores se destacam nos estudos da AD, dando 

continuidade às propostas de Pêcheux, e que inter-relacionam as várias teorias 

indicadas por ele, possibilitando ampliar as abordagens das relações entre 

linguagem, sujeito, discurso e história:    

 

Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da análise do discurso 
derivada de Pêcheux e vão influenciar suas propostas: Althusser, com sua 
releitura das teses marxistas; Foucault, com a noção de formação discursiva, da 
qual derivam vários outros conceitos (interdiscurso; memória discursiva; 
práticas discursivas etc.); Lacan e sua leitura das teses de Freud sobre o 
inconsciente; Bakhtin e o fundamento dialógico da linguagem, que leva a AD a 
tratar da heterogeneidade constitutiva do discurso (GREGOLIN, 2007, p 14). 

 
 

Dentre os autores citados por Gregolin, Michael Foucault apresentou propostas 

determinantes para a construção da AD. No livro A Arqueologia do saber, publicado 

inicialmente em 1969, Foucault (2000) sistematiza uma série de conceitos 

determinantes para a abordagem do discurso e sugere alguns pontos para se 
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estabelecer uma teoria do discurso. Segundo Foucault (2000), estes pontos são os 

seguintes: 

 

1) O discurso é uma prática que provém da formação dos saberes e que se 

articula com outras práticas não discursivas. 

2) Os dizeres e fazeres inserem-se em formações discursivas, cujos elementos 

são regidos por determinadas regras de formação. 

3) O discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual constituem- 

se os saberes de um momento histórico. 

4) O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam (quem fala, fala de 

algum lugar, baseado em um direito reconhecido institucionalmente). 

5) A produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída 

por procedimentos que visam a determinar aquilo que pode ser dito em um 

certo momento histórico. 

 

A partir destes pontos, é possível perceber que Foucault (2000) estabelece relações 

sobre de que modo as práticas discursivas materializam as ações dos sujeitos na 

história, ou como se pode entender a história presente nos discursos. Com isso, 

Foucault (2000) indica que analisar discursos é tentar compreender a maneira como 

as verdades são produzidas e enunciadas, sempre buscando as articulações entre a 

materialidade e a historicidade dos enunciados.  

 

Nesse sentido, Foucault (2000) lança como proposta a análise das práticas do 

discurso, ou seja, o autor propõe analisar o dizer, pois é o dizer que fabrica as 

noções, os conceitos, os temas de um momento histórico. Dessa maneira, ao 

analisar tais práticas do discurso, é possível perceber a relação entre o dizer e a 

produção de uma “verdade” como um fato histórico (FOUCAULT, 2000). 

 

A obra de Foucault estabelece uma relação com a história com o objetivo de colocar 

em questão os métodos, os limites e os temas próprios da história tradicional. 

Nesse sentido, Foucault problematiza o passado com a intenção de descobrir suas 

“camadas arqueológicas” (Foucault, 2000, p. 15), desconstruindo o conhecimento 
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histórico, revelando alguns de seus mitos, tais como a continuidade, a totalidade, a 

figura do sujeito fundador. Ao invés dessas categorias, Foucault (2000) indica que se 

deve olhar para os acidentes, os acasos, as diferenças e, com isso, estabelecer uma 

nova relação com o passado e com a memória, com o intuito de compreender o 

presente e formular críticas a este presente. 

 

Vale ressaltar que Foucault (2000) não entende a história como os historiadores 

tradicionais. Para ele, regressar à história não significa olhar o passado como fonte 

do presente, mas como o lugar do acontecimento. Segundo afirma Foucault: 

 

O acontecimento não é nem substância, nem acidente, nem qualidade, nem 
processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é 
imaterial; é sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva, que é efeito; 
ele possui o seu lugar e este consiste na relação, coexistência, dispersão, 
recorte, acumulação, seleção de elementos materiais; não é o ato nem a 
propriedade de um corpo; produz-se como efeito de e em uma dispersão 
material (FOUCAULT, 2000, p. 57-58) 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que Foucault (2000) busca esboçar uma história geral 

que vai perguntar: a) que forma de relações podem ser descritas entre as séries de 

documentos? b) quais os jogos de correlação e de dominância entre as séries? c) o 

que é esse espaço de dispersão a partir do qual nascem os sentidos historicamente 

estabelecidos? (FOUCAULT, 2000, p 40). 

 

Na verdade, Foucault (2000) propõe tratar da constituição da idéia de “sujeito” a 

partir do ponto de vista do discurso na história. Enquanto a cultura clássica tinha 

como proposta a idéia de cada um criar-se a si mesmo (através da escrita, leitura, 

reflexão, meditação), a era cristã propõe um eu ao qual é preciso renunciar em 

nome da relação com Deus. E essa idéia cristã é o que permanece na cultura 

contemporânea. Como exemplo, tem-se os discursos veiculados pela mídia, que 

muitas vezes são baseados em técnicas como a confissão (reportagens, entrevistas, 

depoimentos, cartas, relatórios, descrições pedagógicas, pesquisas de mercado) e 

atuam como um jogo no qual se constituem identidades a partir da regulamentação 

de saberes sobre o uso que as pessoas devem fazer de seu corpo, de sua alma, de 

sua vida.  
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Para Foucault (2000), há enunciados e relações, que o próprio discurso põe em 

funcionamento. Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso: de relações 

históricas, de práticas muito concretas, que estão vivas nos discursos. Para o autor, 

analisar textos, nessa perspectiva, significará antes de tudo tentar escapar da fácil 

interpretação daquilo que estaria por trás dos documentos, procurando explorar ao 

máximo os materiais, na medida em que eles são uma produção histórica, política, 

ou seja, na medida em que as palavras são também construções ou na medida em 

que a linguagem também é constitutiva de práticas (FOUCAULT, 2000). 

 

Os significados contidos em um discurso são materializados nos textos que circulam 

em uma sociedade. O sujeito, ao produzir um discurso, nem sempre está 

expressando sua consciência livre de interferências. Na maioria das vezes, o seu 

discurso é o resultado de outros discursos anteriores, que foram por ele 

interiorizados em função da exposição sócio-histórica que atinge a todos da 

sociedade e que passam a constituir as representações discursivas do mundo 

(FOUCAULT, 2000, GREGOLIN, 2007). 

 

A teoria de Foucault sobre o discurso demonstra de que modo investigar não o que 

está por trás dos textos e documentos, nem o que se queria dizer com aquilo, mas 

sim descrever quais são as condições de existência de um determinado discurso, 

enunciado ou conjunto de enunciados, reconhecer seu contexto. Assim, deve-se 

considerar cada momento do discurso e incluí-lo na rede de relações da qual faz 

parte, para que seja possível levantar um conjunto de enunciados essenciais, 

sempre de acordo com sua contextualização. 

 

Para Foucault (2000), os discursos não devem ser vistos como conjuntos de signos 

que remetem a um conteúdo específico ou a uma representação. Para ele, os 

discursos são sempre práticas que “formam os objetos de que falam” e não se 

reduzem apenas a um conjunto de “falas”, de imagens ou de textos que são 

selecionados para serem analisados. Segundo Foucault: 
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Gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou 
de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um 
léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, 
que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 
aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 
conjunto de regras, próprias da prática discursiva. (...) não mais tratar os 
discursos como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a 
conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 
sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos 
de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 
coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse 
.mais. que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 
2000, p. 55) 

 

Foucault (2000) ainda afirma que o discurso é um conjunto de enunciados que se 

apóiam em uma mesma formação discursiva. O autor, em quase todas as definições 

sobre discurso, refere-se ao enunciado. Segundo ele, o discurso é como um 

“número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de 

condições de existência”, ou ainda uma “prática regulamentada dando conta de um 

certo número de enunciados” (FOUCAULT, 2000, p. 48). Foucault afirma que: 

 

Sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhante sistema de dispersão e se puder definir uma regularidade (uma 
ordem, correlações, posições, funcionamentos, transformações) entre os 
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, teremos 
uma formação discursiva (FOUCAULT, 2000, p. 49). 

 

Nesse sentido, o enunciado em si não constituiria também uma unidade, pois ele se 

encontra na transversalidade de frases, proposições e atos de linguagem: ele é 

sempre um “acontecimento, que nem a língua nem o sentido podem esgotar 

inteiramente” (FOUCAULT, 2000, p.49). Para Foucault, o enunciado é “uma função 

que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que 

apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2000, p. 

50). 

 

Segundo Rosa Maria Bueno Fischer (2001), não existe enunciado que não esteja 

apoiado em um conjunto de signos. Tomando como base os estudos de Foucault, a 

autora afirma que o que importa é o fato de que o enunciado se caracteriza por 

quatro elementos básicos: um referente (ou seja, um princípio de diferenciação), 

um sujeito (no sentido de posição a ser ocupada), um campo associado (isto é, 
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coexistir com outros enunciados) e uma materialidade específica por tratar de 

coisas efetivamente ditas, escritas, gravadas em algum tipo de material, passíveis de 

repetição ou reprodução, ativadas através de técnicas, práticas e relações sociais 

(FISCHER, 2001, p. 202). 

 

Para Fischer (2001), descrever um enunciado é dar conta dessas especificidades, é 

apreendê-lo como acontecimento, como algo que irrompe num certo tempo, num 

certo lugar, o que permite situar um emaranhado de enunciados numa certa 

organização. 

 

Para Foucault, o tema central é a produção dos sujeitos. E, através dos discursos, o 

autor afirma ser possível compreender que os sujeitos são específicos e modelados 

pro regras e convenções construídas historicamente. Trazendo os conceitos 

foucaultianos para o campo da Cultura Visual, pode-se encontrar aproximações que 

poderão enriquecer as investigações dessa pesquisa, visto que, nos estudos da 

Cultura Visual a atenção se volta para como as visualidades estabelecem modos de 

ver, pensar, fazer e dizer e constroem os sujeitos contemporâneos.   

 

A seguir, serão definidas as categorias de análise, assim como as unidades de 

análise, a serem utilizadas como instrumentos para a aplicação da AD nos dados 

coletados dessa pesquisa. 

 

 

4.1.1 Categorias de análise 

 

 

Inserindo a AD no âmbito da educação, é possível afirmar que a análise discursiva 

tem recebido grande ênfase na compreensão da aprendizagem, especialmente em 

abordagens educativas sócio-culturais. O fato de o discurso ser visto como um tipo 

de prática em que os alunos devem participar ao se apropriar dos conhecimentos 

detidos pelo ambiente social, a AD foi uma fonte primária para inferir no 
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desenvolvimento de perspectivas culturais sócio-cognitivas (BARRETO CAMPELLO, 

2005). 

 

Segundo Barreto Campello (2005), para se realizar a AD em processos de 

aprendizagem, deve-se estabelecer a unidade de análise e um regime de categorias. 

Segundo o autor, deve-se selecionar e avaliar a quantidade em que cada categoria 

ocorre. Nesse sentido, categorizar significaria estabelecer uma compreensão mais 

profunda quanto aos discursos estabelecidos em ambientes de aprendizagem 

(BARRETO CAMPELLO, 2005). 

 

No contexto de uma educação visual, Fernando Hernandez (2007) afirma que deve-

se considerar as representações da Cultura Visual como discursos que refletem 

práticas culturais. Segundo o autor, as propostas teóricas e metodológicas para uma 

educação visual incluem diferentes formas de representação que fazem parte da 

Cultura Visual (imagens, objetos, artefatos) e que são portadores e mediadores de 

discursos. 

 

Para Hernandez (2007), o discurso pode ser entendido como o grupo de 

manifestações que estruturam a maneira como uma coisa é pensada, e o modo de 

agir com base no que pensamos. Segundo ele, o discurso revela um conhecimento 

particular, que configura o mundo “tal como ele é compreendido e tal como as 

coisas aí acontecem” (HERNANDEZ, 2007, p.79). 

 

Hernandez (2007) chama a atenção para as comunidades de discurso. Segundo o 

autor, a medida que fazemos parte de diferentes comunidades de discurso (como 

profissionais, educadores, estudantes, pais ou mães, filhos ou filhas, conservadores, 

progressistas, etc.) tendemos a ver, a interpretar e a assumir posições face às 

manifestações da Cultura Visual de acordo com nossas próprias “lentes” e formas 

de discurso. Segundo Hernandez: 

 

Mesmo o discurso produzido dentro de uma mesma comunidade não constitui 
uma unidade de pensamento como muitas vezes imaginamos. Daí a 
importância de se identificar a comunidade de discurso à qual nos vinculamos 
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quando realizamos um projeto sobre cultura visual. É importante que se 
compreendam as múltiplas e, por vezes, conflitantes comunidades de discurso 
das quais fazemos parte (HERNANDEZ, 2007, p. 82). 

 

Em suas propostas educativas para a compreensão crítica da Cultura Visual, 

Hernandez (2000, 2007) afirma que a intenção não é a de centrar-se no significado 

das imagens, mas em “como” significam. Segundo ele, trata-se de realizar uma 

desconstrução que permita compreender melhor os processos ideológicos pelos 

quais as produções da Cultura Visual reforçam os discursos sociais, políticos e 

econômicos. Segundo ele, deve-se prestar atenção às imagens que as produções da 

Cultura Visual oferecem de nós mesmos como parte integrantes de um sistema de 

trocas simbólicas (HERNANDEZ, 2007, p. 87). 

 

Tendo como base os estudos de Fernando Hernandez, Teresinha Sueli Franz (2003, 

2006, 2008), ao aplicar o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma 

Imagem em estudos exploratórios e entrevistas, afirma que os âmbitos 

relacionados no instrumento de mediação não aparecem de forma isolada, mas 

interconectados. Dessa maneira, a autora diz que sua definição tem valor 

categorial, na medida em que permitem organizar formas de discurso que se 

relacionam com campos de compreensão e que se projetam em formas ou níveis de 

compreensão. 

 

A partir dessa consideração, Franz (2003) estabelece uma ordenação para as 

interpretações dos sujeitos em diferentes níveis de compreensão, com a intenção 

de investigar possíveis problemas de compreensão do conteúdo e criar estratégias 

didáticas facilitadoras da aprendizagem. Com isso, a autora procura encontrar 

critérios para ordenar o que dizem os sujeitos sobre as imagens e identifica quatro 

níveis de compreensão: ingênuo, principiante, aprendiz e especialista (ver capítulo 

2).  

 

Franz (2003) afirma que nas compreensões sobre as imagens da Cultura Visual 

pode-se encontrar diferentes tipos de significados, os quais foram classificados 

como “âmbitos de pesquisa e análise” (âmbito biográfico, âmbito estético/artístico, 
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âmbito histórico/antropológico e âmbito crítico/social). Estes significados 

apresentam diferentes níveis de complexidade, indo dos mais superficiais até os 

significados de nível superior, mais complexos. 

 

A partir dessa consideração, Franz (2003) estabelece uma ordenação para as 

interpretações dos sujeitos em diferentes níveis de compreensão e estabelece uma 

ferramenta em forma de matriz para ordenar, analisar e interpretar os dados. Essa 

ferramenta de avaliação inclui os cinco âmbitos de compreensão: a) 

histórico/antropológico, b) estético/artístico, c) pedagógico, d) biográfico e d) 

crítico/social, além de quatro diferentes níveis de compreensão: a) ingênuo, b) de 

principiante, c) de aprendiz e d) de especialista (FRANZ, 2003, p. 237). A seguir, é 

possível verificar essa ferramenta a partir da matriz elaborada pela autora: 

 

 
ÂMBITOS DE 

COMPREENSÃO 

 
ORDENAÇÃO DOS 

SIGNIFICADOS DENTRO 
DOS ÂMBITOS 

 
CARACTERÍSTICAS DA 

COMPREENSÃO 

 
ORDENAÇÃO DOS NÍVEIS 

    

 
Histórico/Antropológico 
 
Estético/Artístico 
 
Pedagógico 
 
Biográfico 
 
Crítico/Social 

 
Seleção dos fragmentos 
das compreensões 
(retirada das entrevistas) 
dentro de cada âmbito 
correspondente. 

 
Análise e interpretação 
dos significados, tendo 
em vista detectar idéias 
prévias utilizadas (em 
cada âmbito), 
conhecimentos e 
representações implícitas 
presentes e ausentes que 
prejudicam ou facilitam 
uma compreensão em 
diferentes níveis. 

 
Ordenar os significados 
(compreensões, 
interpretações) dentro de 
cada âmbito nos níveis  
 
Ingênuo 
 
Principiante 
 
Aprendiz 
 
Especialista 
 

 
Quadro 4.1: Matriz para a construção da análise das compreensões 
Fonte: FRANZ, 2003, p. 238. 

 

A autora apresenta uma síntese para essa matriz-ferramenta, onde estabelece 

considerações gerais para um melhor entendimento sobre os âmbitos de 

compreensão e os níveis de compreensão, a qual será descrita sinteticamente a 

seguir: 
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A) COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO HISTÓRICO/ANTROPOLÓGICO: faz referência 

a perguntas como: O que esta imagem diz sobre a vida das pessoas (do homem 

como ser moral, cultural e social) que estão representadas na imagem (pintura, 

fotografia)? Que compreensão têm os entrevistados sobre determinado contexto 

histórico/político/social (de produção) e como o relacionam com o contexto de 

recepção? Como compreendem o modo de vida das culturas representadas na 

imagem? 

 

B) COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO ESTÉTICO/ARTÍSTICO: faz referência a como 

compreendem a imagem como um sistema de representação do universo visual: 

códigos simbólicos, referências culturais, a partir de perguntas do tipo: o que sabem 

da cultura artística ou estética que gerou a imagem/obra de arte? O que esta 

imagem/obra de arte representa ou tem representado para uma determinada 

cultura, desde sua produção até hoje? Embora os termos estético e artístico muitas 

vezes sejam usados como sinônimos, nesse caso entende-se como relacionados. 

 

C) COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO PEDAGÓGICO: se define a partir de perguntas 

do tipo: o que podemos aprender e ensinar com esta imagem/pintura? O que 

devemos levar em conta ao apresentar esta obra no ensino e aprendizagem? Quais 

são os problemas das metodologias de leitura de imagem/obras de arte que 

obstacularizam ou facilitam a compreensão desta imagem/pintura. 

 

D) COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO BIOGRÁFICO: pode ser definido a partir das 

seguintes perguntas, entre outras: como cada individuo entrevistado relaciona a 

imagem com sua biografia? O que a imagem diz sobre a vida do entrevistado como 

ser individual e social (identidade coletiva construída)?  

 

E) COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO CRÍTICO/SOCIAL: define-se a partir de 

perguntas como as que seguem: como esta imagem/pintura ajuda os estudantes a 

interpretar criticamente o mundo social em que vivem? Como os leva a discutir 

noções de democracia, tolerância e cidadania? (FRANZ, 2003, p. 271, 272, 273). 
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Franz (2003) chama a atenção para a interconexão desses âmbitos, pois afirma que 

eles não aparecem de forma isolada. Segundo ela, essas definições possuem valor 

categorial, na medida em que permite organizar formas de discursos que se 

relacionam com campos de compreensão e que se projetam em formas ou níveis de 

compreensão (FRANZ, 2003, p. 273). 

 

Em seguida, a autora apresenta uma avaliação dos quatro níveis de compreensão, 

ressaltando que as qualidades das interpretações variam muito e que o objetivo da 

investigação é encontrar estratégias didáticas para a educação para a compreensão.  

A seguir serão descritos, de maneira resumida, os diferentes níveis de 

compreensão, segundo Franz (2003, p. 283-290): 

  

A) Nível 1 – Compreensão Ingênua: faltam conhecimentos disciplinários e 

prevalecem as concepções intuitivas e míticas; não consegue relacionar o que se 

aprende na escola com a vida cotidiana; não explora um caminho de interpretação 

pessoal porque falta base de conhecimentos prévios, sobre arte em geral e sobre a 

força que exerce sobre nós o sistema cultural do qual a imagem/obra de arte faz 

parte; fala da imagem/obra de arte como uma representação não problemática, 

sem considerar a existência de um contexto de produção da qual ela emerge; 

procura descobrir o que trata a imagem/obra de arte na medida em que consegue 

identificar os elementos figurativos que reconhece nela; explica a imagem/obra de 

arte com respostas simples; vê o mundo como imediatamente captável e pensa que 

nenhum conhecimento específico é necessário para comprovar suas afirmações 

sobre ela.  

 

B) Nível 2 – Compreensão de Principiante: os sujeitos misturam crenças intuitivas 

sobre a realidade com fragmentos de conhecimentos disciplinários, mas prevalecem 

as intuitivas; fazem algum tipo de interpretação, usando conceitos e idéias 

fragmentadas, não são capazes de estabelecer alguma relação significativa dentro 

do campo de estudos e precisam de muita ajuda para fazer alguma generalização; 

reconhecem que os métodos de busca de conhecimento são úteis para obter 

conhecimento, mas aplicam-nos mecanicamente; têm dificuldade de determinar se 
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a informação contextual ;e precisa e não questionam a exatidão das informações 

contextuais, o que pode levá-los a concepções errôneas, difíceis de mudar; 

possuem um mínimo de conhecimentos sobre arte, mas têm dificuldade de usar os 

conhecimentos que possuem para interpretar a imagem/obra de arte; limitam-se 

aos relatos psicológicos.  

 

C) Nível 3 – Compreensão de Aprendiz: os sujeitos demonstram possuir uma rede 

de idéias prévias sobre arte e sobre a imagem/obra de arte em particular, mas a 

imagem como formadora de identidades individuais e coletivas é explicada entre as 

teorias intuitivas e a partir de conceitos disciplinários tradicionais; começam a 

relacionar o que aprendem na escola com sua vida cotidiana, para resolver 

problemas práticos, encontrar explicações, interpretar a si mesmos e aos demais; 

espontaneamente reinterpretam a experiência cotidiana através do que aprendem 

na escola; começam a perceber as posições, objetivos e interesses que afetam a 

forma em que se constrói e consolida o conhecimento; dão-se conta de que eles 

próprios têm interesses pessoais vinculados nas suas ações e que, assim como os 

especialistas, também podem desenvolver posições próprias sobre determinado 

conhecimento; vêem a imagem/obra de arte como algo complexo, cujos 

significados não dependem só do que se está no seu objeto, mas do que está além 

dela e cujo domínio requer esforço. 

 

D) Nível 4 – Compreensão de Especialista: usa-se com grande domínio os conceitos 

disciplinários para superar as interpretações de sentido comum; criam-se novas 

associações e interpretações que são coerentes com o marco disciplinário; 

reconhece que o conhecimento é humanamente construído, racionalmente 

discutível, guiado por um marco e provisório; os intérpretes não se fixam na 

narrativa da imagem/obra de arte, são autocríticos, ou desconfiados a respeito do 

que pensam, sabem, lêem ou tomam por conteúdo disciplinário; faz uso de uma 

variedade grande de métodos para convalidar o que sabe sobre a imagem/obra de 

arte ou usa métodos simples de formas sofisticadas; busca e identifica 

espontaneamente questões e objetivos essenciais, que guiam a investigação 
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humana e reflete sobre o que se está aprendendo para sua própria vida e para a 

vida de outras pessoas.    

De acordo com esta categorização, estabelecida pela autora, serão adotados esses 

quatro níveis de compreensão para esta pesquisa como as categorias de análise a 

serem investigadas, a partir dos dados coletados tanto nos estudos pilotos como no 

estudo final. 

 

No quadro abaixo é possível verificar de forma sintética as categorias que serão 

adotadas para esta pesquisa, baseando-se nos quatro níveis de compreensão 

estabelecidos por Franz (2003, 2008): 

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

DESCRIÇÃO 

  

 

INGÊNUO 

 

Quando prevalecem as idéias intuitivas e míticas 

no discurso do sujeito. 

 

PRINCIPIANTE 

Quando se misturam crenças intuitivas com 

fragmentos disciplinares, mas prevalecem as 

idéias intuitivas no discurso do sujeito. 

 

APRENDIZ 

Quando o discurso demonstra uma rede de 

idéias prévias sobre o fenômeno cultural em 

estudo. 

 

ESPECIALISTA 

Quando o sujeito usa com grande domínio os 

conhecimentos sobre o contexto estudado e 

estabelecem relações entre esses dados em seu 

discurso. 

 
Quadro 4.2: Categorias de Análise 
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4.1.1 Unidades de análise 

 

Barreto Campello (2005) diz que a AD levanta questões metodológicas específicas. 

Segundo ele, a AD tende a ter algum grau de subjetividade, devido ao esquema do 

processo. No entanto, o autor argumenta que esta característica não deve ser 

pensada como um obstáculo, mas sim como necessário para validação e melhoria.  

 

Segundo Barreto Campello (2005), para se atribuir categorias aos segmentos de 

discurso, deve-se definir quais são as partes a serem codificadas, ou seja, definir 

qual será a unidade de análise do discurso. O autor afirma que a escolha deve ser 

objetiva para garantir que a unidade seja claramente reconhecível, evitando 

interpretações subjetivas (BARRETO CAMPELLO, 2005). 

 

Franz (2003), ao analisar as “falas” resultantes da aplicação do Instrumento de 

Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem, a partir de uma perspectiva 

metodológica qualitativa interpretativa, criou a ferramenta, anteriormente descrita, 

para avaliar as compreensões (interpretações e pré-concepções), no qual passa a 

tratar da análise, ordenação e interpretação dos dados. Segundo a autora, a 

intenção dessa ferramenta foi identificar as qualidades de uma boa compreensão, 

assim como os problemas que prejudicam uma compreensão coerente (FRANZ, 

2003, p. 237, 238). 

 

Para que seja possível ordenar os significados (compreensões, interpretações) 

dentro de cada categoria estabelecida anteriormente (ingênuo, principiante, 

aprendiz e especialista) e aplicar a AD, torna-se necessário avaliar as respostas 

dadas nos estudos pilotos e no estudo final, as quais se configuram como discursos. 

 

Nesse caso, de acordo com os dados coletados nos experimentos pilotos e com a 

fundamentação teórica estudada, será adotada como unidade de análise a sentença 

(frase) completa, correspondente às respostas dada pelos participantes dos estudos 

pilotos e final, para cada questão presente no Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de uma Imagem.  
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Com isso, pretende-se considerar o discurso estabelecido nestas respostas como 

fonte de identificação das categorias de análise estabelecidas anteriormente, para 

então avaliar como se relacionam os níveis e âmbitos de compreensão dos estudos 

pilotos e estudo final e verificar a usabilidade do Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de uma Imagem para uma educação visual. 

 

 

4.1.3 Avaliações iniciais 

 

Definidos os instrumentos de análise para essa pesquisa – Análise do Discurso, 

Categorias de Análise e Unidades de Análise, será feita uma avaliação inicial dos 

dados recolhidos nos estudos pilotos, com a intenção de verificar a usabilidade do 

Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem e a aplicação dos 

instrumentos analíticos. 

 

Como categorias de análise serão utilizados os níveis de compreensão: ingênuo, 

aprendiz, principiante e especialista, já estabelecidos anteriormente. E como 

unidades de análise, serão consideradas as frases completas correspondentes às 

respostas dadas pelos voluntários dos estudos pilotos. 

 

De acordo com as unidades de análise é possível realizar uma avaliação qualitativa 

dos dados e verificar as relações existentes entre os âmbitos e níveis de 

compreensão, propostos pelo modelo. Abaixo, de maneira sintética, apresentam-se 

quatro tabelas com as relações encontradas a partir das respostas correspondentes 

a cada âmbito e categorias. 

 

Nesta primeira tabela estão selecionadas as respostas ao Âmbito Crítico/Social, 

relativas à pergunta “Qual a influência das informações presentes nos outdoors e 

placas existentes no meio urbano para uma sociedade?”, presente no Piloto 1 dessa 

pesquisa.  
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Nesta tabela é possível verificar as diferenças dos níveis de compreensão e suas 

relações como o âmbito proposto. 

 

Âmbito Crítico/Social 

 
CATEGORIA  

 
UNIDADE DE ANÁLISE 

 
ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Ingênuo 

Algumas vezes serve de ponto de 
referência.  

Concepções intuitivas; explica a imagem 
com respostas simples; vê o mundo 
como imediatamente captável e não usa 
conhecimento específico para comprovar 
suas afirmações sobre ela.  

 

Principiante 

Achei esse ambiente mais limpo 
visualmente. Parece mais tranqüilo como 
se fosse um bairro afastado.  

Mistura crenças intuitivas com 
fragmentos disciplinares, mas 
prevalecem as idéias intuitivas; limitam-
se aos relatos psicológicos. 

 

Aprendiz 

Estímulo ao consumo exagerado e 
compulsivo com bombardeio de imagens 
apelativas contribuindo ao efeito caótico 
da cidade moderna...  

Demonstra uma rede de idéias prévias 
sobre o fenômeno cultural em estudo; 
espontaneamente reinterpretam a 
experiência cotidiana através do que 
aprendem 

 

 

Especialista 

Considerando o aspecto mercadológico 
das informações, elas podem influenciar 
na dinamicidade do modo de agir e de 
pensar das pessoas uma vez que estejam 
atuando como consumidoras de serviços 
ou produtos quaisquer.  Outro aspecto 
seria o informativo, a exemplo de placas 
e sinais de transito ou de endereços. 
Neste caso há uma influencia 
comportamental no sentido de 
localização e locomoção das pessoas 
dentro da cidade para que se estabeleça 
uma ordem mínima para a vivencia em 
um local urbano. 

Usa com grande domínio os 
conhecimentos sobre o contexto 
estudado e estabelecem relações entre 
esses dados em seu discurso; não se fixa 
na narrativa da imagem, é autocrítico.  

 
Tabela 4.1: Avaliação inicial dos níveis de compreensão e Análise do Discurso – Âmbito Crítico/Social 

 

 

Nesta segunda tabela estão selecionadas as respostas ao Âmbito 

Histórico/Antropológico, relativas à pergunta “Quais são os valores, crenças e 

ideologias veiculadas através dos outdoors (propagandas) e placas do meio 

urbano?”, presente no Piloto 1 dessa pesquisa. Nesta tabela é possível verificar as 

diferenças dos níveis de compreensão e suas relações como o âmbito proposto. 
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Âmbito Histórico / Antropológico 

 
CATEGORIA  

 
UNIDADE DE ANÁLISE 

 
ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Ingênuo 

A importância de mostrar o caminho 
certo, evitando assim um acidente, 
informando ao pedestre ou ao motorista 
sobre as novidades e lugares de lazer ou 
compras, ou informações relacionados à 
sua cidade.  Um veículo de informações e, 
educação para todos.  

Concepções intuitivas; explica a imagem 
com respostas simples; vê o mundo 
como imediatamente captável e não usa 
conhecimento específico para comprovar 
suas afirmações sobre ela.  

 

Principiante 

Influencia em dois pontos: um positivo, 
pelo fato em que às vezes encontramos 
através em faixas, pôsteres o que 
procuramos;  e um negativo, pelo fato 
que atingi a saúde mental, na medida em 
que sobrecarrega o indivíduo de 
informações desnecessárias.  

Mistura crenças intuitivas com 
fragmentos disciplinares, mas 
prevalecem as idéias intuitivas; limitam-
se aos relatos psicológicos. 

 

Aprendiz 

Os valores, crenças e ideologias são em 
sua maioria atribuídos a questões 
atreladas ao consumo de bens e 
direcionados a um publico consumidor. 
Pode-se considerar também as 
informações utilitárias que são de caráter 
legislativo ou de localização.  

Demonstra uma rede de idéias prévias 
sobre o fenômeno cultural em estudo; 
espontaneamente reinterpretam a 
experiência cotidiana através do que 
aprendem 

 

 

Especialista 

Quando se trata de propaganda, os 
valores são da ideologia que está 
estabelecida: Política e sistema social. 
Quando se trata de publicidade,estes 
estão ligados aos valores que dão 
sustentação à ideologia estabelecida,com 
o seu sistema político e social, e sendo 
desse maneira estamos sujeitos,no 
ocidente, aos valores do capital, e a um 
modelo de sociedade excludente e 
individualista,onde os valores veiculados 
são os valores do capital, deixando de 
lado o que há de mais precioso:o valor do 
sujeito.  

Usa com grande domínio os 
conhecimentos sobre o contexto 
estudado e estabelecem relações entre 
esses dados em seu discurso; não se fixa 
na narrativa da imagem, é autocrítico.  

 
Tabela 4.2: Avaliação inicial dos níveis de compreensão e Análise do Discurso – Âmbito 
Histórico/Antropológico 
 

 

Nesta terceira tabela estão selecionadas as respostas ao Âmbito Biográfico, 

relativas à pergunta “Quais os significados encontrados na imagem que influenciam 

seu modo de vida?”, presente no Piloto 1 dessa pesquisa. Nesta tabela é possível 

verificar as diferenças dos níveis de compreensão e suas relações como o âmbito 

proposto. 
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Âmbito Biográfico 

 
CATEGORIA  

 
UNIDADE DE ANÁLISE 

 
ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Ingênuo 

 

O trânsito 

 

Concepções intuitivas; explica a imagem 
com respostas simples; vê o mundo 
como imediatamente captável e não usa 
conhecimento específico para comprovar 
suas afirmações sobre ela.  

 

Principiante 

 

Nenhum, apenas nos impulsiona a 
comprar.  

Mistura crenças intuitivas com 
fragmentos disciplinares, mas 
prevalecem as idéias intuitivas; limitam-
se aos relatos psicológicos. 

 

Aprendiz 

 
Na hora de escolher uma marca, irei 
optar por aquela que já está embutida no 
meu subconsciente acreditando que por 
ser mais conhecida no mercado 
provavelmente seria a melhor escolha...  

Demonstra uma rede de idéias prévias 
sobre o fenômeno cultural em estudo; 
espontaneamente reinterpretam a 
experiência cotidiana através do que 
aprendem 

 

 

Especialista 

Os valores que nos são incutidos são 
sempre os valores do capital. Podermos 
até chamar de “sucesso individual”. São 
Valores completamente desconectados 
da totalidade que compõe os sujeitos, e 
que destorcem o sentido último da 
existência humana: “o viver para a 
morte”; como seres conscientes de fazer 
de seus atos como máximas para o bem 
maior. Os significados que encontramos e 
que nos influenciam o nosso modo de 
vida são os significados estabelecidos 
pela sociedade de consumo.Penso não 
haver mais cidadãos e sim 
consumidores.O Código de Defesa dos 
Consumidores vale mais que algumas 
linhas da nossa Carta 
Magna,principalmente no que diz 
respeito aos direitos individuais. 

Usa com grande domínio os 
conhecimentos sobre o contexto 
estudado e estabelecem relações entre 
esses dados em seu discurso; não se fixa 
na narrativa da imagem, é autocrítico.  

 
Tabela 4.3: Avaliação inicial dos níveis de compreensão e Análise do Discurso – Âmbito Biográfico 

 
Nesta quarta e última tabela estão selecionadas as respostas ao Âmbito 

Estético/Artístico, relativas à pergunta “Quais os elementos utilizados pelo fotógrafo 

nesta imagem para dar expressão à cena da poluição visual urbana?”, presente no 

Piloto 1 dessa pesquisa. Nesta tabela é possível verificar as diferenças dos níveis de 

compreensão e suas relações como o âmbito proposto. 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Âmbito Estético/Artístico 

 
CATEGORIA  

 
UNIDADE DE ANÁLISE 

 
ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Ingênuo 

Nenhum, não fez nenhum esforço, 
apenas bateu a foto da realidade.  

Concepções intuitivas; explica a imagem 
com respostas simples; vê o mundo 
como imediatamente captável e não usa 
conhecimento específico para comprovar 
suas afirmações sobre ela.  

 

Principiante 

Foi procurado um ângulo onde as placas 
e sinalizações ficassem em primeiro 
plano.  

Mistura crenças intuitivas com 
fragmentos disciplinares, mas 
prevalecem as idéias intuitivas; limitam-
se aos relatos psicológicos. 

 

Aprendiz 

Utilização de outdoors e placas colocadas 
em primeiro plano, luz vermelha dos 
faróis.   

Demonstra uma rede de idéias prévias 
sobre o fenômeno cultural em estudo; 
espontaneamente reinterpretam a 
experiência cotidiana através do que 
aprendem 

 

 

Especialista 

Os outdoors são muito expressivos na 
imagem. No entanto, a própria existência 
de postes (placas e semáforos) em 
demasia também traz aspectos de 
poluição visual, de uma idéia de algo 
desordenado.  

Usa com grande domínio os 
conhecimentos sobre o contexto 
estudado e estabelecem relações entre 
esses dados em seu discurso; não se fixa 
na narrativa da imagem, é autocrítico.  

 
Tabela 4.4: Avaliação inicial dos níveis de compreensão e Análise do Discurso – Âmbito 
Estético/Artístico 

 
    

4.2 Conclusões 

 

Aplicados os instrumentos de análise, foi possível verificar o uso do modelo 

enquanto facilitador da aprendizagem em uma atividade com imagem. Nesse 

sentido, foi feita uma breve análise a partir dos níveis de compreensão analisados 

acima. 

 

Pode-se então averiguar que o uso do Instrumento de Mediação e de Análise Crítica 

de uma Imagem tem sim um papel facilitador na aprendizagem, independente do 

momento em que foi aplicado, seja no Grupo 1 ou 2. 

 

Foi possível perceber que ele colabora para que o aprendiz eleve o seu nível de 

compreensão, pois se verificou que as respostas dadas quando da aplicação do 

modelo permitia ao participante uma análise mais crítica em relação à imagem 

estudada.  
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Como exemplo, tem-se a resposta de um voluntário do Grupo 1, do Piloto 1, à 

questão “Qual a influência das informações presentes nos outdoors e placas 

existentes no meio urbano para uma sociedade?”: 

 

Resposta: Algumas vezes serve de ponto de referência. 

 

Nota-se que este participante se encontra no nível de compreensão ingênuo, pois 

sua resposta é simples, intuitiva e não usa conhecimentos específicos para 

comprovar suas afirmações sobre ela.  

 

Nesse momento, o participante estava recebendo a imagem 1 com o uso do 

modelo. Este participante também respondeu às outras questões do modelo. Num 

segundo momento, o mesmo participante recebeu a imagem 2, sem o modelo e 

respondeu a pergunta “O que essa imagem pode dizer sobre poluição visual 

urbana?”. A resposta foi: 

 

Resposta: A retirada dos elementos de sinalização, propaganda e a estrutura de 

posteamento diminuem a percepção da perspectiva da rua, o ponto de foco.  

Percebe-se então a elevação do seu nível de compreensão em relação à imagem. 

Esta resposta pode ser incluída na categoria Principiante, pois ele mistura idéias 

intuitivas com fragmentos de conhecimentos prévios, porém prevalecem as idéias 

intuitivas. 

 

Em outro exemplo, do Grupo 2, o participante responde a pergunta “O que essa 

imagem pode dizer sobre poluição visual urbana?”: 

 

Resposta: Essa imagem mostra que o excesso de propagandas polui a cidade, são 

muitas informações ao mesmo tempo.   

 

Pode-se incluir esse participante no nível de compreensão ingênuo, pois sua 

resposta é intuitiva e não apresenta nenhum conhecimento específico para 

comprovar suas afirmações. Nesse momento, o participante estava recebendo a 
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imagem 1 sem o uso do modelo. Num segundo momento, o mesmo participante 

recebeu a imagem 2, com o modelo e respondeu a pergunta “Qual a influência das 

informações presentes nas propagandas e placas existentes no meio urbano para 

uma sociedade?”:  

 

Resposta: Influência em dois pontos: um positivo, pelo fato em que às vezes 

encontramos através em faixas, pôsteres o que procuramos;  e um negativo, pelo 

fato que atinge a saúde mental, na medida em que sobrecarrega o indivíduo de 

informações desnecessárias.  

 

Nota-se que o participante procura fazer uma análise mais atenta à imagem, 

emitindo opiniões mais elaboradas, faz algum tipo de interpretação, usando 

conceitos e idéias fragmentadas, contudo, não é capaz de interpretar a imagem e 

limita-se a um relato psicológico. Nesse caso ele pode ser categorizado no nível de 

principiante. 

 

Dessa maneira foi possível perceber, mesmo que de maneira sintética, a usabilidade 

do Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem e também a 

aplicação dos instrumentos analíticos para serem aplicados no estudo final desta 

pesquisa.  

 

Outras questões foram levantadas após a realização dos pilotos, entre elas: Que 

tipo de conteúdo deve ter as imagens para o estudo final? Após breves análises e 

considerações, ficou definido como resultado dos experimentos pilotos: 

 

1. O desenho experimental dos Pilotos 1 e 2 seria mantido para o estudo final. 

2. O experimento final seria realizado de modo presencial, em uma sala de 

aula. 

3. O estudo final seria realizado com voluntários do curso de arquitetura. 

4. Seriam utilizadas imagens cotidianas (publicidade, jornalísticas, etc.), 

representantes da Cultura Visual, ao invés de imagens de arte (fotografias, 

pinturas), como forma de desafiar o modelo a ser avaliado. 
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Sendo assim, será descrito a seguir o estudo final desta pesquisa, com o objetivo de 

verificar a aplicação do modelo enquanto facilitador de uma educação visual e da 

compreensão crítica da Cultura Visual. 
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Capítulo 5 – Estudo Final 

 

 

Tendo como base os resultados obtidos nos experimentos Pilotos 1 e 2, foi realizado 

o Estudo Final desta pesquisa, onde se procurou verificar a contribuição do 

Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 2006) em 

uma atividade de aprendizagem com imagens. 

 

A seguir será descrito o Estudo Final, assim como os resultados obtidos neste 

experimento e, em seguida, serão analisados os dados coletados neste Estudo Final 

utilizando os instrumentos de análise previamente definidos. 

 
 
5.1 Descrição 
 

O Estudo Final foi realizado através de um experimento aplicado a uma turma de 42 

estudantes do primeiro período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 

de Ciências Humanas Esuda, em Recife. 

 

O desenho experimental elaborado para este estudo foi definido anteriormente nos 

Pilotos 1 e 2 e envolvia uma atividade de aprendizagem com imagens, desenvolvida 

em duas fases, com os participantes divididos em dois grupos, denominados por 

Grupo A e Grupo B. 

 

O experimento consiste em apresentar duas imagens, Imagem 1 e Imagem 2, 

relacionadas a um tema, acompanhadas de questões a serem respondidas pelos 

voluntários dos dois grupos, em dois momentos seqüenciados, fase 1 e fase 2.  

 

Para o Estudo Final, foram criadas fichas, em tamanho A4, contendo as questões 

para a atividade proposta. As imagens foram impressas em tamanho menor e eram 

entregues ao participante junto com a ficha de questões (a ficha e a imagem 

constam nos anexos desta pesquisa).  
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Esta atividade de aprendizagem com uma imagem foi realizada de modo presencial, 

de acordo com o que foi estabelecido após a realização dos pilotos. Nesse caso, o 

experimento foi aplicado em uma sala de aula da referida instituição, onde todos os 

alunos participantes receberam as orientações para a realização da atividade.  

 

Em um primeiro momento, os estudantes foram esclarecidos sobre o conteúdo da 

pesquisa em desenvolvimento e receberam orientação prévia sobre a metodologia 

que seria aplicada para o experimento. Além disso, foi apresentado aos estudantes 

um termo de compromisso, contendo mais informações sobre a pesquisa e as 

normas para a participação dos voluntários no experimento (o modelo do termo de 

compromisso consta nos anexos desta pesquisa). Os estudantes que se dispuseram 

a participar assinaram o termo de compromisso e disponibilizaram seus dados para 

a realização do Estudo Final. 

 

Em seguida, os voluntários foram orientados a olhar atentamente às imagens, 

acompanhadas das fichas de questões a serem respondidas em duas fases. Os 42 

estudantes participantes foram divididos em dois grupos de 21 voluntários, 

denominados de Grupo A e Grupo B. 

 

De acordo com o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de Teresa Franz 

(2006), foram escolhidas imagens que tratassem de um tema relacionado ao 

contexto de aprendizagem dos estudantes de arquitetura, configurando-se assim a 

Etapa de Trabalho 1 do modelo, ou seja, o âmbito pedagógico. Nesse caso, o tema 

selecionado foi “informação visual urbana”. A partir deste tema único, duas 

imagens foram selecionadas, denominadas de Imagem 01 e Imagem 02 (Figura 4.1 e 

Figura 4.2). 
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Figura 5.1 – Imagem 1, utilizada no Estudo Final sobre o tema “informação visual urbana”. Fotografia 
da Avenida Berrini em São Paulo. Foto de Zeuler Lima, 2006. Fonte: www.vitruvius.com.br.  
 

 

 
Figura 5.2 – Imagem 2, utilizada no Estudo Final sobre o tema “informação visual urbana”. Fotografia 
da Zona Sul de São Paulo. Foto de Zeuler Lima. Fonte: www.vitruvius.com.br.  

 

Na fase 1 foi entregue a Imagem 1 para os Grupos A e B. Sendo que, o Grupo A 

recebeu a imagem 1 acompanhada da ficha com questões que seguiam o 

Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 2006), 

enquanto que o Grupo B recebeu a imagem 1 e a ficha sem nenhum modelo para 

leitura de imagem, acompanhada apenas de uma questão sobre o tema proposto. 

Neste primeiro momento, os dois grupos realizaram a atividade de aprendizagem 

com a imagem, e responderam por escrito, para posteriormente devolverem as 
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fichas preenchidas para a pesquisadora, concluindo então a fase 1 do experimento 

piloto.  

 

Em seguida, deu-se início a fase 2, na qual foi entregue a imagem 2 para os dois 

grupos, sendo que desta vez o Grupo A recebeu a imagem 2 sem o modelo e o 

Grupo B recebeu a imagem 2 com o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica 

de uma Imagem. Mais uma vez, após os procedimentos mencionados acima, os dois 

grupos devolveram as fichas preenchidas à pesquisadora, finalizando o Estudo Final.  

 

O desenho experimental do Estudo Final pode ser verificado na tabela 4.1. 

 

Estudo Final  Grupo A Grupo B 

Fase 1 Imagem 1 com modelo Imagem 1 sem modelo 

Fase 2 Imagem 2 sem modelo Imagem 2 com modelo 

 

Tabela 5.1 – Desenho experimental do Estudo Final. 

 

Segundo o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 

2006), nas etapas de trabalho que envolve o processo de pesquisa, devem-se 

elaborar questões relacionadas a quatro diferentes âmbitos: crítico/social, 

histórico/antropológico, biográfico e estético/artístico.   

 

Dessa maneira, foram elaboradas quatro questões, seguindo os diferentes âmbitos 

propostos, para serem aplicadas às imagens 1 e 2, de acordo com o desenho 

experimental do Estudo Final. 

 

As questões elaboradas foram utilizadas para serem aplicadas nas duas imagens, 

independente da ordem em que fossem entregues as fichas para os Grupos A e B.. 

As questões aplicadas estão descritas na tabela 4.2, como também serão 

apresentadas as fichas completas aplicadas ao experimento nos anexos desta 

pesquisa.  
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Âmbito  Questão elaborada para o Estudo Final 

Crítico/social 5. Qual a função da informação visual urbana para a 

sociedade? 

Histórico/antropológico 6. Você reconhece algum tipo de valor, crença ou 

ideologia nesta imagem? 

Biográfico 7. Quais os significados encontrados na imagem que 

influenciam seu modo de vida? 

Estético/artístico 8. Quais os elementos estéticos utilizados pelo fotógrafo 

para dar expressão à cena? 

 

Tabela 5.2 – Questões elaboradas para o Estudo Final, de acordo com o Instrumento de Mediação e 

de Análise Crítica de uma Imagem (FRANZ, 2006). 

 

Também foi elaborada outra questão, sem referência de nenhuma metodologia de 

aprendizagem com imagem. Nesse caso, foi criada apenas uma única pergunta para 

ser aplicada às duas imagens. A questão está apresentada a seguir e também em 

ficha anexa.    

 

2. O que essa imagem pode dizer sobre informação visual urbana? 

 

 

Após a realização da atividade de aprendizagem, os dados coletados foram 

organizados para uma análise inicial de caráter quantitativo, onde foram verificados 

aspectos relacionados à participação dos voluntários na pesquisa, ao tempo para 

execução do experimento, gênero e faixa etária dos participantes.  

 

As respostas dadas pelos participantes às questões do Instrumento de Mediação e 

de Análise Crítica de uma Imagem foram analisadas através dos instrumentos de 

análise selecionados para esta pesquisa: Análise do Discurso, Categorias de Análise 

e Unidades de Análise. 
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Descrição dos grupos 

 

Cada grupo, A e B, era composto por 21 voluntários, com faixa etária entre 18 e 30 

anos. Houve predominância do gênero feminino entre os voluntários dos dois 

grupos. No Grupo A, foram selecionados 17 voluntários femininos e 4 voluntários 

masculinos. No Grupo B, foram selecionados 14 voluntários femininos e 7 

voluntários masculinos. Os dados quantitativos dos grupos podem ser mais bem 

verificados na tabela 3.3.    

 

Dados Grupo A Grupo B 

Quantidade de voluntários 21 21 

Gênero feminino 17 14 

Gênero masculino 04 07 

Faixa etária 18 a 30 anos 18 a 30 anos 

Tabela 5.3 – Descrição dos grupos participantes do Estudo Final. 

 

Resultados 

 

Participação dos grupos 

 

Os dados recolhidos após a realização do Estudo Final mostram que houve 100% de 

participação dos voluntários dos dois grupos selecionados. 

 

Diferente dos experimentos pilotos, onde houve uma variação considerável quanto 

a este quesito. Provavelmente, o fato de o Estudo Final ter sido realizado de forma 

presencial tenha sido favorável a este resultado. 

 

Tempo de execução 

 

O Estudo Final foi realizado durante o período equivalente a uma aula, ou seja, 50 

minutos. Este tempo foi suficiente para que todas as fases do experimento fossem 

cumpridas. 



127 

 

5.2 Análise 

 

A Análise do Discurso (AD) será utilizada como ferramenta de análise para os dados 

coletados no Estudo Final desta pesquisa. Nesse caso, os dados correspondem às 

respostas que os voluntários deram às questões do Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de uma Imagem, que serão tratadas como discursos.  

 

Como foi definido anteriormente, serão considerados como categorias de análise os 

quatro níveis de compreensão: ingênuo, aprendiz, principiante e especialista. E 

como unidades de análise, serão consideradas as frases completas correspondentes 

às respostas dadas pelos voluntários do estudo Final. 

 

A Análise do Discurso será realizada através da avaliação das relações existentes 

entre os âmbitos sugeridos pelo Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de 

uma Imagem (Crítico/Social, Histórico/Antropológico, Biográfico e 

Artístico/Estético) e os quatro níveis de compreensão acima citados.  

 

Em relação ao Âmbito Pedagógico, que faz parte da etapa inicial do processo 

estabelecido por Franz (2003, 2006) em seu Instrumento de Mediação e de Análise 

Crítica de uma Imagem, como também a Avaliação Final ou Somativa, última etapa 

do modelo, não farão parte da análise desta pesquisa por não fornecerem dados 

adequados aos instrumentos analíticos selecionados. Entretanto, vale ressaltar que 

ambas as etapas acima foram consideradas quando da aplicação do modelo de 

Franz (2003, 2006) pela pesquisadora no experimento final.  

 

A análise procura avaliar a usabilidade do modelo aplicado (Instrumento de 

Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem), visto que, segundo o desenho 

experimental, sua aplicação foi realizada em duas fases, com dois grupos diferentes. 

Nesse caso, será analisado se o modelo é ou não facilitador para uma aprendizagem 

com imagem, tendo como referência o momento em que foi aplicado para cada 

grupo, A e B.  
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Foram então selecionados alguns fragmentos das compreensões dentro de cada 

âmbito correspondente. De acordo com Franz (2003, 2006), os âmbitos 

relacionados no instrumento de mediação não aparecem de forma isolada, mas 

interconectados. Sendo assim, a análise realizada nesta pesquisa procurou 

organizar formas de discurso que se relacionam com os campos de compreensão e 

que demonstrem os níveis de compreensão anteriormente definidos. 

 

Foi estabelecida uma ordenação para as interpretações dos sujeitos nos diferentes 

níveis de compreensão, com a intenção de investigar possíveis problemas de 

compreensão do conteúdo e ordenar os dados de maneira interconectada. Para 

isso, a análise considerou as falas dos participantes, categorizando cada resposta no 

nível de compreensão correspondente.  

 

Foram encontradas diferentes interpretações dos sujeitos sobre as imagens 

apresentadas no Estudo Final. Muitas vezes, o participante apresentava respostas 

em mais de um nível de compreensão quando o modelo era aplicado, indo do 

ingênuo ao especialista.  

 

Ao longo da avaliação dos dados, foi possível perceber evidências da quase 

completa ausência de conhecimentos formais, fragmentados e errôneos até os de 

nível superior, mais críticos e complexos. Com isso, foi possível encontrar quatro 

tipos de resultados para a análise: 

 

Resultado tipo A: O modelo eleva o nível de compreensão do sujeito 

participante quando é aplicado, seja na Fase 1 ou 2. 

Resultado tipo B: O modelo eleva o nível de compreensão do sujeito 

participante após sua aplicação. Nesse caso, isso só pode ser verificado no 

Grupo A, o qual recebeu o modelo na Fase 1 do experimento. 

Resultado tipo C: O modelo diminui o nível de compreensão do sujeito 

participante quando é aplicado, seja na Fase 1 ou 2. 

Resultado tipo D: O modelo não altera o nível de compreensão do sujeito 

participante.  
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Nas tabelas abaixo é possível verificar estes quatro tipos de resultados de maneira 

quantitativa, para os dois Grupos, A e B. 

Grupo A 

 
Participante 

FASE 1 
(com modelo) 

Nível de compreensão 

FASE 2 
(sem modelo) 

Nível de compreensão 

Resultado  
para análise 

1 Ingênuo e Principiante Ingênuo A 

2 Ingênuo Principiante B 

3 Ingênuo e Principiante Ingênuo A 

4 Ingênuo e Principiante Ingênuo A 

 

5 

Principiante, Aprendiz e 

Especialista 

Principiante A 

6 Principiante Principiante D 

7 Ingênuo e Principiante Principiante B 

8 Ingênuo Ingênuo D 

9 Ingênuo e Principiante Ingênuo A 

10 Ingênuo Principiante B 

11 Ingênuo Ingênuo D 

12 Ingênuo e Principiante Principiante B 

13 Ingênuo e Principiante Ingênuo A 

14 Ingênuo Ingênuo D 

15 Ingênuo e Principiante Principiante B 

16 Ingênuo e Principiante Principiante B 

17 Ingênuo e Principiante Ingênuo A 

18 Ingênuo e Principiante Principiante B 

19 Ingênuo Ingênuo D 

20 Ingênuo, Principiante e 

Aprendiz 

Principiante A 

21 Principiante e Aprendiz Principiante A 

Tabela 5.4 - Resultados do Estudo Final para o Grupo A. 
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Grupo B 

 
Participante 

FASE 1 
(sem modelo) 

Nível de compreensão 

FASE 2 
(com modelo) 

Nível de compreensão 

Resultado  
para análise 

1 Ingênuo Ingênuo e Principiante A 

2 Ingênuo Ingênuo e Principiante A 

3 Principiante Ingênuo, Principiante e 

Aprendiz 

A 

4 Ingênuo Ingênuo e Principiante A 

 

5 

Principiante Principiante D 

6 Principiante Ingênuo, Principiante e 

Aprendiz 

A 

7 Principiante Ingênuo, Principiante e 

Aprendiz 

A 

8 Ingênuo Ingênuo D 

9 Ingênuo Ingênuo D 

10 Principiante Ingênuo e Principiante D 

11 Principiante Ingênuo C 

12 Aprendiz Principiante C 

13 Ingênuo Ingênuo e Principiante A 

14 Ingênuo Ingênuo D 

15 Principiante Principiante D 

16 Ingênuo Ingênuo D 

17 Ingênuo Ingênuo D 

18 Principiante Principiante D 

19 Principiante Ingênuo e Principiante D 

20 Ingênuo Ingênuo D 

21 Principiante Ingênuo, Principiante e 

Aprendiz 

A 

Tabela 5.5 - Resultados do Estudo Final para o Grupo B. 
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Podem-se perceber estes tipos de resultados, de forma resumida, na tabela a 

seguir:   

 

Tipo do Resultado Grupo A Grupo B 

A 9 (43%) 8 (38%) 

B 7 (33%) 0 

C 0 2 (9%) 

D 5 (24%) 11 (53%) 

Tabela 5.6 - Tipos de resultados para análise do Estudo Final. 

 

O resultado do tipo A, ou seja, quando o modelo elevou o nível de compreensão do 

sujeito participante enquanto foi aplicado, independente de ter sido na Fase 1 ou 2, 

foi um dos que apresentou o maior percentual de evidência: 43% no Grupo A e 38% 

no Grupo B. 

 

No Grupo A, onde o modelo foi aplicado na Fase 1, a maioria dos participantes 

demonstrou uma elevação do nível de compreensão neste momento do 

experimento, mesmo que na Fase 2 ele não tenha elevado este nível.  

 

Por exemplo, temos o participante 3 que, ao responder a questão “Qual a função da 

informação visual urbana para a sociedade?”, referente ao âmbito Crítico/Social, 

diz: 

 

Participante 3 – resposta: A informação visual tem importância na referência do espaço onde 

o cidadão mora ou transita. Tanto pode se referir a uma sensação boa como ruim. 

 

Percebe-se que este participante encontra-se no nível de compreensão de 

Principiante, pois faz interpretações da imagem onde apresenta uma mistura de 

conceitos e idéias fragmentadas, alguns conhecimentos disciplinares, mas 

prevalecem as idéias intuitivas, pois tem dificuldade de usar os conhecimentos que 

possui para interpretar a imagem e passa então para um relato intuitivo, 

psicológico. 
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Entretanto, este mesmo participante ao responder a questão “O que essa imagem 

pode dizer sobre informação visual urbana?”, da Fase 2, diz: 

 

Participante 3 – resposta: Que se a visão contempla muitas informações, estando estas 

desorganizadas, grande parte dessas são perdidas. 

 

 

Nota-se aqui que este participante regride em seu nível de compreensão, indo do 

Principiante para o Ingênuo, pois nesta sua resposta prevalecem as concepções 

intuitivas e não consegue explorar um caminho de interpretação pessoal, 

explicando a imagem com uma frase simples, não apresentando nenhum 

conhecimento específico para comprovar suas afirmações sobre ela. 

 

Nesse exemplo, pode-se dizer que quando o modelo foi aplicado, favoreceu o nível 

de compreensão do participante. Mas, quando o modelo não foi aplicado, o sujeito 

regrediu em sua compreensão da imagem.  

 

Este tipo de resultado A também foi encontrado no Grupo B. Como exemplo, tem-

se o participante 7 que ao responder a questão “O que essa imagem pode dizer 

sobre informação visual urbana?”, feita na Fase 1 deste grupo, sem a presença do 

modelo, diz: 

 

Participante 7 – resposta: Numa cidade organizada se faria diferente ou estaria diferente. 

Neste caso não há informação, há uma confusão de imagens que se mistura uma com a outra, 

gerando problemas visuais. Dentro do Planejamento Urbano, essas fachadas deveriam estar 

limpas ou com pouca informação; o poste não existiria, existiria fiações subterrâneas. Na 

verdade, todo mundo quer anunciar ao mesmo tempo, confundindo os transeuntes das 

cidades, gerando uma poluição visual.  

 

Pode-se dizer que este participante encontra-se num nível de compreensão de 

Principiante, pois é capaz de estabelecer alguma relação significativa dentro do seu 

campo de estudos (arquitetura), mas tem dificuldade de usar os conhecimentos que 

possui para interpretar a imagem e limita-se a fazer um relato intuitivo.  
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Este mesmo participante 7, na Fase 2 do Grupo B, quando foi então aplicado o 

modelo, responde a pergunta “Quais os significados encontrados na imagem que 

influenciam seu modo de vida?”, referente ao âmbito Biográfico, e diz: 

 

Participante 7 – resposta: Ser igual as pessoas que fazem as propagandas: jogadores, atores, 

famosos. Com isso, gera-se uma febre ao consumo, influenciando o modo de vestir, comer, 

de ser.  

 

Aqui, neste momento em que o modelo foi usado no experimento, nota-se uma 

elevação no nível de compreensão deste participante, chegando ao nível de 

Aprendiz, pois ele demonstra possuir uma rede de idéias prévias sobre o conteúdo 

da imagem em particular, mas explica a imagem como formadora de identidades 

individuais e coletivas utilizando teorias intuitivas e conceitos disciplinares 

tradicionais, começa a relacionar o que aprende na escola com sua vida cotidiana, 

para encontrar explicações, interpretar a si mesmos e aos demais. Entretanto, vê a 

imagem como algo complexo, cujos significados não dependem só do que se está 

no seu objeto, mas do que está além dela e cujo domínio requer esforço. 

 

O resultado do tipo B, quando o modelo elevou o nível de compreensão do sujeito 

participante após sua aplicação no experimento, ou seja, na Fase 2 do Grupo A, 

percebe-se também um percentual de evidência considerável (33%). Vale ressaltar 

que, nesse caso, isso só pode ser verificado no Grupo A, o qual recebeu o modelo na 

Fase 1 do experimento. 

 

Como exemplo para este tipo de resultado tem-se as respostas do participante 2 do 

Grupo A. ao responder a questão “Você reconhece algum tipo de valor, crença ou 

ideologia nesta imagem?”, referente ao âmbito Histórico/Antropológico, diz: 

 

Participante 2 – resposta: Só o valor de informações impostas. 
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Percebe-se que este participante se encontra no nível de compreensão Ingênuo, 

pois nota-se que prevalecem as concepções intuitivas nesta sua resposta, como 

também ele não apresenta nenhum conhecimento específico para comprovar suas 

afirmações sobre ela. 

 

Entretanto, quando este participante passa para a Fase 2, após ter respondido as 

quatro questões do modelo, seu nível é elevado. Ao responder a questão “O que 

essa imagem pode dizer sobre informação visual urbana?”, ele diz:  

 

Participante 2 – resposta: Devido a grande quantidade de outdoor fechando e 

sobrecarregando as fachadas, marquises e calçadas, não podemos ter as informações do 

local, tais como o tipo de construção, tipo de estilo e sua leitura existente. Simplesmente as 

informações contidas, na maioria das vezes, só é interessante para o empresário, pois não 

trazem informações, nem lucros, com valor intelectual para a população. 

 

Nesta resposta, pode-se notar uma evolução na análise da imagem, feita pelo 

participante 2. Percebe-se uma avaliação mais crítica, que também passa a incluir 

valores e opiniões individuais e em relação à sociedade. Nesse caso, o participante 2 

eleva seu nível de compreensão do Ingênuo para o Principiante, pois consegue fazer 

algum tipo de interpretação, mesmo que usando conceitos e idéias fragmentadas e 

limitar-se a relatos psicológicos.  

 

O resultado tipo C, que é quando o modelo diminui o nível de compreensão do 

sujeito participante, só foi encontrado no Grupo B, com um percentual muito baixo 

(9%) em relação aos outros resultados. Tem-se o exemplo do participante 12.  

 

Na Fase 1, o participante 12 responde a questão  “O que essa imagem pode dizer 

sobre informação visual urbana?”, e diz:  

 

Participante 12 – resposta: Podemos analisar esta imagem junto com todas as preocupações que 

uma população de um país, emergente ou não, pode assimilar. O que quero me referir diz respeito 

também a preocupação por parte daqueles que recebem esta mensagem. Poder-se-ia dizer poluição 

visual ou comunicação visual. Na primeira acessiva, poluição visual é aquela situação que as cores 
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unidas aos fatos e informações são tão cheios, juntos e divergentes, que o receptor não capta, 

porque não consegue focar a mensagem devido à divergência da mensagem junto às suas 

preocupações do dia a dia. É claro que se houvesse uma preocupação ou indicação para o objetivo, a 

situação seria diferentemente captada. Em se tratando de comunicação visual, o efeito seria o 

receptor receber do comunicador uma percepção do objeto a ser transmitido. Sensação, percepção, 

eis o fato. Querer passar devidamente a informação seria se preocupar como sociologicamente se 

apresenta e como na verdade receber esta informação. 

 

É possível dizer que este participante encontra-se no nível de Aprendiz, pois 

demonstra possuir uma rede de idéias prévias sobre o conteúdo da imagem, 

desenvolve posições próprias sobre determinado conhecimento, porém percebe a 

imagem como algo complexo, cujos significados não depende só do que se está no 

seu objeto, mas do que está além dela e cujo domínio requer esforço. 

 

Este participante, ao responder a questão “Quais os elementos estéticos utilizados 

pelo fotógrafo para dar expressão à cena?”, referente ao âmbito Estético/Artístico 

do modelo, na Fase 2, diz: 

 

Participante 12 – resposta: Terreno de esquina, letras grandes, bem legíveis, e iluminação no caso do 

backligth. 

 

Nesse caso, o participante 12 regride em seu nível de compreensão, voltando para o 

nível Ingênuo, pois fala da imagem como uma representação não problemática, 

sem considerar a existência de um contexto de produção da qual ela emerge, além 

de explicar a imagem com uma resposta simples, sem aprofundar conhecimentos. 

 

Já o resultado tipo D, que é quando o modelo não altera o nível de compreensão do 

sujeito participante, aparece nos dois grupos: 24% no Grupo A e 53% no Grupo B. 

Ou seja, mais da metade dos participantes do Grupo B não tiveram mudanças nos 

seus níveis de compreensão quando o modelo foi aplicado.  
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5.3 Conclusões   

 

Aplicados os instrumentos de análise é possível tecer algumas considerações 

quanto ao uso do modelo, o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma 

Imagem, quando aplicado em uma atividade de aprendizagem com imagem. 

 

Primeiramente, pode-se afirmar que o uso do Instrumento de Mediação e de 

Análise Crítica de uma Imagem apresenta um papel facilitador na aprendizagem, 

independente do momento em que foi aplicado, Fase 1 ou 2, nos dois grupos, A e B, 

pois ao se comparar os dados quantitativos dos tipos de resultados obtidos, foi 

possível perceber que o percentual positivo do uso do modelo na atividade de 

aprendizagem com imagem foi superior ao percentual negativo.  

 

Em relação aos dados qualitativos, após a análise dos discursos, também foi possível 

notar que o instrumento colabora efetivamente para que o aprendiz eleve o seu 

nível de compreensão, pois foi verificado que as respostas dadas quando o modelo 

foi aplicado permitia ao participante uma análise mais crítica em relação à imagem 

estudada.  

 

Entretanto, outras questões foram levantadas após a análise dos dados, entre elas: 

“Por que mais da metade dos participantes do Grupo B mantiveram seus níveis de 

compreensão, mesmo com a utilização do modelo?”. Alguns pontos a serem 

considerados, nesse caso: 

 

1. É possível que se houvesse mais de uma pergunta correspondente para cada 

um dos quatro âmbitos, os participantes que se mantiveram no mesmo nível 

de compreensão tivesse elevado este nível. 

2. É possível que o tempo de execução do experimento tenha sido curto. Se 

houvesse mais tempo, os participantes teriam mais tempo de reflexão e, 

conseqüentemente, dariam respostas mais elaboradas. 
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Outra questão levantada foi em relação à estrutura do modelo, pois, por mais 

questões que sejam elaboradas, seja em quantos diferentes âmbitos existirem, até 

onde ele contribui para a compreensão da imagem além do seu conteúdo (ou do 

seu enunciado)? Ou ainda, de que maneira o modelo une os pensamentos 

estruturalista e pós-estruturalista em sua abordagem? Será que o instrumento 

contribui para que o aprendiz interprete a imagem além da sua representação? 

 

Apesar dessas questões em aberto, pode-se concluir que o uso do Instrumento de 

Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem é uma ferramenta que apresenta 

uma metodologia que contribui para facilitar a educação visual e a compreensão 

crítica da Cultura Visual, apesar de haver pontos frágeis a serem considerados e, 

talvez até, re-formulados para uma melhoria no seu uso em ambientes 

educacionais. 
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Conclusões Finais 
 

 

Através desta pesquisa foi possível realizar um estudo sobre a educação através da 

imagem e o campo de estudos da Cultura Visual, verificando conceitos e discussões 

sobre a educação visual, sobre a necessidade de uma alfabetização visual e 

construir um panorama das possíveis metodologias para atividades de ensino e 

aprendizagem com imagens. Para isso, foram verificados autores e teóricos que 

tratam destas discussões em duas diferentes correntes de pensamento, 

estruturalista e pós-estruturalista. 

 

O Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem, criado por 

Terezinha Sueli Franz, foi o modelo escolhido para a realização dos experimentos 

desta pesquisa. Este modelo foi escolhido por se tratar de uma proposta 

contemporânea para educação visual, que inclui em sua metodologia os estudos da 

Cultura Visual. Além disso, este modelo apresenta uma proposta aberta e flexível, 

que pode ser desenvolvida e aplicada em diferentes situações, seja no ensino da 

Arte, do Design ou da Arquitetura. 

 

Após os experimentos realizados, tanto os Pilotos como o Estudo Final, foi possível 

conferir a utilidade do Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma 

Imagem e verificar seu papel facilitador em uma atividade de aprendizagem com 

imagem. Tal modelo, ao incluir imagens presentes na Cultura Visual, tem por 

intenção expandir o conhecimento de forma holística, ampliando a visão dessa 

cultura, de seus significados e sua realidade, contribuindo para desenvolver uma 

compreensão crítica sobre quem somos, sobre a vida que levamos e sobre o mundo 

em que vivemos.  

 

Entretanto, existem pontos a serem considerados em relação ao modelo escolhido, 

quanto a sua metodologia e seu papel facilitador para uma educação visual, 

especialmente ao ser confrontado com as duas correntes de pensamento estudadas 

nesta pesquisa – o estruturalismo e o pós-estruturalismo. 
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Primeiramente, de acordo com as propostas metodológicas de caráter 

estruturalista, onde a imagem é considerada como signo e representação visual e se 

procura reforçar as inter-relações do significante em relação ao significado, o 

Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem demonstra ter 

absorvido muito destas abordagens, pois apresenta métodos e estrutura 

semelhantes a algumas delas.  

 

A princípio, o modelo é estruturado em seis etapas de trabalho, cinco âmbitos de 

exploração da imagem e procura avaliar os resultados em quatro níveis de 

compreensão. Isso já demonstra claramente uma valorização das estruturas, 

através das quais o significado poderá ser alcançado.  

 

Além disso, outro ponto importante é quando o modelo sugere formular perguntas 

relacionadas ao âmbito estético-artístico. Nesse caso, o que se pretende é valorizar 

as composições visuais, pois é claro que existe uma busca pelas inter-relações 

existentes na imagem a ser analisada, tal qual como é apresentado nas leis da 

Gestalt (unidade, semelhança, etc.), nas categorias propostas por Arnheim (forma, 

cor, luz, etc.) ou mesmo nos fundamentos sintáticos estabelecidos por Donis Dondis 

(equilíbrio, tensão, atração e agrupamento, etc.). As avaliações das compreensões, 

relacionadas às respostas das questões deste âmbito específico, levam em 

consideração tais fundamentos estruturalistas. 

 

A estrutura do Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem 

também se apresenta semelhante às propostas metodológicas de Robert William 

Ott (Image Watching), Abigail Housen e Michael Parsons, onde a leitura de uma 

imagem obedece a estágios estéticos de compreensão. 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que o modelo absorveu diversos aspectos do 

pensamento estruturalista e suas metodologias, pois é notória sua abordagem em 

busca das relações entre significante e significado, ou seja, o entendimento da 

imagem como representação visual. 
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O Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem também foi 

baseado em propostas educativas pós-modernas, especialmente nos estudos de 

Fernando Hernandez, os quais pretendem alcançar uma compreensão da Cultura 

Visual através de metodologias fundamentadas no pensamento pós-estruturalista.  

 

Em tais propostas metodológicas, as imagens são mediadoras dos discursos e 

constroem narrativas que contribuem para as representações de mundo dos 

sujeitos. Nesse sentido, o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma 

Imagem busca ser coerente com essas teorias pós-modernas de ensino, pois propõe 

um processo consciente de problematização, pesquisa e reflexão sobre as imagens 

da Cultura Visual na busca por uma compreensão crítica da realidade sociocultural. 

 

Entretanto, apesar de o modelo estar em sintonia com as abordagens 

contemporâneas da educação visual e ter como objetivo identificar as conexões 

existentes nas imagens e suas relações com os significados presentes no mundo 

pessoal dos sujeitos, existem alguns pontos que merecem ser questionados, 

principalmente após a análise dos dados dos experimentos desta pesquisa. 

 

Quando se considera o pensamento pós-estruturalista de Foucault e Deleuze, no 

qual a imagem não pode ser reduzida à simples interpretações ou significações por 

possuir uma autonomia e uma complexidade de significados, o modelo passa a 

apresentar uma falha nesse sentido, pois sua metodologia considera a imagem 

como modeladora da realidade, desconsiderando a multiplicidade de significados 

existentes na imagem, submetendo-a aos discursos presentes nas respostas das 

questões já pré-estabelecidas pelo instrumento. 

 

Pode-se afirmar então que o instrumento tende a reduzir a aprendizagem a uma 

experiência conteudista, que está submetida à lingüística, ou ao discurso presente 

nas respostas, restritas apenas aos âmbitos propostos, não explorando a 

complexidade e a autonomia da imagem além de sua estrutura pré-estabelecida. 
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Outra crítica possível de ser feita ao modelo é em relação à condição passiva do 

aprendiz, onde lhe cabe apenas olhar e responder questões. Não existe na proposta 

metodológica do modelo, por exemplo, um espaço para que o sujeito formule 

perguntas ou mesmo uma proposta de interação prática com a imagem, talvez 

mesmo através de uma intervenção ou algo assim, como propõe a Abordagem 

Triangular de Ana Mae Barbosa. 

 

Apesar das críticas apontadas e das questões em aberto relativas ao modelo, pode-

se dizer que o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem possui 

um papel facilitador na educação visual em processos educativos, pois, apesar de 

tudo, ele estimula a construção de olhares e de sentidos sobre quem olha e sobre a 

realidade que se olha, como já foi possível verificar nos experimentos desse estudo. 

 

Nesse caso, o Instrumento de Mediação e de Análise Crítica de uma Imagem pode 

ser uma ferramenta facilitadora para ser usada no desenvolvimento de habilidades 

de interpretação das imagens da Cultura Visual, contudo necessita ainda de ajustes 

e adequações, principalmente no que diz respeito ao pensamento pós-

estruturalista.  

 

Vale ressaltar ainda que uma atividade de aprendizagem com imagem não deve se 

ater apenas a aplicação de modelos já pré-estabelecidos. Ao contrário, deve-se 

sempre investigar diferentes propostas metodológicas e buscar a fundamentação 

teórica de cada uma, de acordo com a situação de ensino e aprendizagem a ser 

realizada.  

 

É necessário que sempre se leve em consideração as relações existentes entre a 

imagem e o processo educativo a ser desenvolvido, visando ampliar a construção do 

conhecimento em tempos de Cultura Visual e em situações de ensino e 

aprendizagem com imagens de maneira significativa. 
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com relação à minha participação no grupo de estudos.  
 
 
Nome: _____________________________________________________________ 
 
Email: _____________________________________________________________ 
 
Recife, _____ de ______________ de 2008. 
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
 
 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 
Mestranda em Design  
Email: luciapadilha22@gmail.com 
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PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 
Tema: Poluição Visual Urbana 
 
1. Introdução ao tema  
 
Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual 
(como cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas, etc) dispostos em 
ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de serviços.  
 
Também é considerada poluição visual algumas atuações humanas sem estar 
necessariamente ligada a publicidade tais como o grafite, pixações, fios de eletricidade e 
telefônicos, as edificações com falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico, e outros 
resíduos urbanos.  
 
2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda as questões. 
 

 
Imagem 01 – Fotografia da Avenida Berrini em São Paulo 

 

 
1.Qual a influência das informações presentes nos outdoors e placas existentes no meio 
urbano para uma sociedade? 
 
 
2.Quais são os valores, crenças e ideologias veiculadas através dos outdoors e placas do 
meio urbano? 
 
 
3.Quais os significados encontrados na imagem que influenciam seu modo de vida? 
 
 
4.Quais os elementos utilizados pelo fotógrafo nesta imagem para dar expressão à cena da 
poluição visual urbana? 
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PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 
Tema: Poluição Visual Urbana 
 
1. Introdução ao tema  
 
Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual 
(como cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas, etc) dispostos em 
ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de serviços.  
 
Também é considerada poluição visual algumas atuações humanas sem estar 
necessariamente ligada a publicidade tais como o grafite, pixações, fios de eletricidade e 
telefônicos, as edificações com falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico, e outros 
resíduos urbanos.  
 
2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda as questões. 
 

 
Imagem 02 – Poluição visual em ambiente urbano 

 

 
O que essa imagem pode dizer sobre poluição visual urbana? 
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PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 
Tema: Poluição Visual Urbana 
 
1. Introdução ao tema  
 
Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual 
(como cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas, etc) dispostos em 
ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de serviços.  
 
Também é considerada poluição visual algumas atuações humanas sem estar 
necessariamente ligada a publicidade tais como o grafite, pixações, fios de eletricidade e 
telefônicos, as edificações com falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico, e outros 
resíduos urbanos.  
 
2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda a questão. 
 
 

 
Imagem 01 – Fotografia da Avenida Berrini em São Paulo 

 

 
O que essa imagem pode dizer sobre poluição visual urbana? 
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PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 
Tema: Poluição Visual Urbana 
 
1. Introdução ao tema  
 
Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual 
(como cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas, etc) dispostos em 
ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de serviços.  
 
Também é considerada poluição visual algumas atuações humanas sem estar 
necessariamente ligada a publicidade tais como o grafite, pixações, fios de eletricidade e 
telefônicos, as edificações com falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico, e outros 
resíduos urbanos.  
 
2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda a questão. 
 

 
Imagem 02 – Poluição visual em ambiente urbano 

 
1.Qual a influência das informações presentes nas propagandas e placas existentes no meio 
urbano para uma sociedade? 
 
2.Quais são os valores, crenças e ideologias veiculadas através das propagandas e placas do 
meio urbano? 
 
3.Quais os significados encontrados na imagem que influenciam seu modo de vida? 
 
4.Quais os elementos estéticos utilizados pelo fotógrafo nestas imagens para dar expressão 
à cena da poluição visual urbana? 
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MESTRADO EM DESIGN - UFPE 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 

PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
 
Tema: Relações Sociais 
 
1. Introdução ao tema  
 
Esta atividade pretende investigar o papel das relações sociais na formação do indivíduo.  
 
 

2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda as questões. 
 

 
Imagem 01 – Campanha publicitária da Benetton. Foto: Oliviero Toscani 

 

1. Quais são os valores, crenças e ideologias que estão sendo representadas através dos 
personagens desta imagem?  

 

2. Onde encontramos cenas semelhantes a essa imagem em nossa sociedade?  

 

3. O que você pensa das atitudes representadas pelos personagens desta imagem?  

 
 
4.Quais os elementos estéticos utilizados pelo fotógrafo nesta imagem para dar expressão à 
cena? 
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MESTRADO EM DESIGN - UFPE 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 

PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
 
Tema: Relações Sociais 
 
1. Introdução ao tema  
 
Esta atividade pretende investigar o papel das relações sociais na formação do indivíduo.  
 
 

2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda as questões. 
 

 
Imagem 02 – Trabalhadores de Serra Pelada. Foto: Sebastião Salgado – da série “Terra” 

 
 
O que essa imagem pode dizer sobre relações sociais? 
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MESTRADO EM DESIGN - UFPE 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 

PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
 
Tema: Relações Sociais 
 
1. Introdução ao tema  
 
Esta atividade pretende investigar o papel das relações sociais na formação do indivíduo.  
 
 

2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda a questão. 
 

 
Imagem 01 – Campanha publicitária da Benetton. Foto: Oliviero Toscani 

 
 
 
O que essa imagem pode dizer sobre relações sociais? 
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MESTRADO EM DESIGN - UFPE 
Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

Pesquisa: Design e Cultura Visual 
 

PROPOSTA PARA LEITURA DE IMAGENS 
 
Tema: Relações Sociais 
 
1. Introdução ao tema  
 
Esta atividade pretende investigar o papel das relações sociais na formação do indivíduo.  
 
 

2. Leitura de Imagem 
 
Observe a imagem e responda as questões. 
 

 
Imagem 02 – Trabalhadores de Serra Pelada. Foto: Sebastião Salgado – da série “Terra” 

 
 

1. Quais são os valores, crenças e ideologias que estão sendo representadas através 
dos personagens desta imagem? 

 
2. Onde encontramos cenas semelhantes a essa imagem em nossa sociedade? 

 
3. O que você pensa das atitudes representadas pelos personagens desta imagem?  

 
4. Quais os elementos estéticos utilizados pelo fotógrafo nesta imagem para dar 

expressão à cena? 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE DESIGN 
 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para adultos) 
 
 

Informações principais: 

 

Pesquisa: “Educação pela Imagem: Aplicação de Método para Compreensão Crítica da Cultura Visual”. 

Objetivos e justificativa: tem como meta investigar o processo de construção de significados através da leitura de 

imagens. 

Estudo experimental: os voluntários serão convidados a ler uma imagem seguindo um artefato educacional (modelo) 

determinado, tendo todo o processo de desenvolvimento acompanhado e registrado pelo pesquisador. 

Procedimentos: fui informado dos objetivos desta pesquisa, de maneira clara e detalhado, bem como recebi orientações 

sobre os procedimentos em que os participantes estarão envolvidos, cujos dados pessoais serão mantidos em sigilo.  

Riscos possíveis: existe o risco de o participante ficar inibido, não conseguir desenvolver a tarefa solicitada ou se negar a 

realizar as atividades. Nestes casos, sua decisão será respeitada e o participante não será questionado de forma alguma sobre 
sua decisão e ainda poderá vir a participar das atividades da pesquisa num outro dia ou poderá se recusar a participar das 
atividades da pesquisa a qualquer momento, sem quaisquer ônus ou implicações para o mesmo. 

Benefícios: os participantes terão como benefício à possibilidade de expandir seus conhecimentos sobre leitura de imagens 

e a experiência de participar de uma pesquisa de forma clara e voluntária, gerando experiência para o seu futuro vida 
acadêmica.  

Dúvidas sobre a pesquisa: se houver outra dúvida ou explicação adicional, estarei livre a perguntar ao professor 

orientador desta pesquisa Sílvio Barreto Campello ou a própria pesquisadora responsável pelo estudo Lúcia de Fátima Padilha 
Cardoso, através do telefone (81) 9976-6568. 

Consentimento do participante voluntário: li e entendi as informações procedentes descrevendo esta pesquisa e todas 
as minhas dúvidas em relação ao estudo e sobre a minha participação nele foram respondidas satisfatoriamente. Dou 
livremente meu consentimento para participação nos experimentos do estudo até que decida pelo contrário, podendo 
desistir das atividades a qualquer momento. 

................................................................................................................... 
 

 
Eu, ________________________________________, maior de 21 anos, portador do RG 
________________, afirmo que fui orientado a respeito da pesquisa de mestrado em design 
desenvolvida por Lúcia de Fátima Padilha Cardoso e concordo em participar do estudo experimental 
realizado pela referida pesquisadora, sobre os métodos e processos de construção de significados 
através da leitura de imagens.  
 
______________________________________ _______________________________________ 
Nome do participante                                                            Assinatura do participante 
 
______________________________________     _______________________________________ 
Testemunha 1                                                                        Testemunha 2 
 
____________________________________ 
 

Lúcia de Fátima Padilha Cardoso  
(mestranda em Design – UFPE – 2009)                           Recife (PE) , ____ de ______________ de 2009   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
MESTRADO EM DESIGN 

Pesquisa: Educação pela Imagem para a Compreensão da Cultura Visual 
Pesquisadora: Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

 

ESTUDO FINAL 

Tema: Informação Visual Urbana 

 

Participante:  _____________________________________________  Grupo: ______ 

 

Observe a imagem dada e responda as questões. 

 

1. Qual a função da informação visual urbana para a sociedade? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Você reconhece algum tipo de valor, crença ou ideologia nesta imagem?  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Quais os significados encontrados na imagem que influenciam seu modo de vida?  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Quais os elementos estéticos utilizados pelo fotógrafo para dar expressão à cena? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
MESTRADO EM DESIGN 

Pesquisa: Educação pela Imagem para a Compreensão da Cultura Visual 
Pesquisadora: Lúcia de Fátima Padilha Cardoso 

 

ESTUDO FINAL 

Tema: Informação Visual Urbana 

 

Participante: ____________________________________________  Grupo: ______ 

 

Observe a imagem dada e responda a questão. 

 

1. O que essa imagem pode dizer sobre Informação Visual Urbana? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


