
O LEITOR DE
IMAGENS

A leitura de
imagens na sala
de aula de Arte

O contato com a imagem da
arte sensibiliza e educa nosso olhar.
Por isso, ler imagens é importante
em qualquer idade da vida. A ima-
gem oferece uma visão da reali-
dade muito diferente daquela que
a palavra oferece. O texto referen-
cial nos dá uma compreensão gra-
dual sobre um tema, enquanto a
imagem – visual ou verbal – ofere-
ce-nos uma visão integral e simultâ-
nea desse mesmo tema, possibili-
tando outras maneiras de abordá-lo
e de compreendê-lo. 

Nascemos leitores de 
imagens muito competentes.

A expressão do rosto de nossa mãe, o desenho do livro de 

histórias, o logotipo do caminhão, tudo é texto para nós. Até que

nos ensinam que textos são feitos somente de letras 

que formam palavras que formam frases que formam parágrafos... 

Diante do poder da palavra escrita, é preciso estimular o 

olhar para as imagens, todas elas: do anúncio ao grafite, do 

desenho animado ao álbum de fotos da família... 

Isso precisa acontecer para o bem da própria palavra escrita, que

se renova e se reinventa quando dialoga com a imagem.

Expressar-se com imagens

A arte visual nos dá acesso a
outra linguagem, ao mesmo tempo
oposta e complementar à lingua-
gem verbal, ou seja, a palavra. Len-
do imagens em sala de aula, você 
e seus alunos vão aprender sobre
essa linguagem, usando-a para
combinar com outras, interagir
com o mundo, expressar e comuni-
car idéias e sentimentos, conhecer
o mundo e se conhecer melhor.
Numa escola como a nossa, que
valoriza excessivamente o raciocí-
nio lógico-matemático e a expres-
são verbal escrita, a linguagem da
arte visual pode equilibrar o exces-
so de racionalidade, propondo o
exercício da sensibilidade, da ima-
ginação, da intuição; habilidades
que estimulam outras maneiras 
de pensar, sentir, ensinar, aprender
e agir.

Ler imagens em
todas as disciplinas

O potencial interdisciplinar e
transdisciplinar da arte é infinito. A
arte fala de tudo: História, Geo-
política, Filosofia, Literatura, Mate-
mática, Geometria, Poesia, Socio-
logia, Antropologia, Mitologia... As

linguagens da arte também levam a
cultura para dentro da escola. As
artes visuais reúnem um conheci-
mento que “costura” os outros,
oferecendo caminhos para integrar
as disciplinas escolares. Por isso,
uma obra de arte pode ser texto e
pretexto para ampliar e aprofundar
qualquer conteúdo ou disciplina.
Pensando assim, além do professor
de Arte, todos os professores, espe-
cialistas ou generalistas, interessa-
dos em ler quaisquer imagens com
seus alunos, podem se apropriar
desta Coleção. 

A arte é também um caminho
para expressarmos emoções e
idéias. A leitura da imagem da arte
em sala de aula mobiliza simulta-
neamente a cognição e a imagina-
ção, encaminhando um modo de
conhecer que valoriza tanto a infor-
mação objetiva quanto a formação
da subjetividade. Ler imagens per-
mite-nos descobrir as coisas de que
mais gostamos: o movimento esté-
tico que nos fala mais, o artista
com o qual mais nos identificamos,
a obra desse artista que mais nos
sensibiliza... Dessa maneira, além
de aprendermos sobre o mundo,
aprendemos também sobre nós
mesmos.

O contato com as imagens da
arte mantém acesa nossa própria
imaginação. E imaginar será uma
habilidade cada vez mais valori-
zada, num mundo cada vez mais
incerto. Os inventores, cientistas,
políticos, empresários que real-
mente fazem a diferença para
melhor são também grandes “ima-
ginadores”, ou seja, criadores de
imagens nas quais projetam hipó-
teses, cenários futuros, soluções
emergenciais. 

Há ainda a possibilidade de
desenvolver habilidades narrativas,
descritivas, analíticas e interpre-
tativas, as quais podem, no míni-
mo, contribuir muitíssimo para
enriquecer conteúdos de Língua

Portuguesa, História, Geografia,
Filosofia... Isso sem falar nas inter-
faces com a Matemática, a Infor-
mática e a Geometria.

Cada livro é um guia de suges-
tões para ler imagens. Na sala de
aula, os livros sugerem uma abor-
dagem da imagem por etapas:
olhar, perceber, descrever, analisar,
relacionar, interpretar, amplificar,
pesquisar outras fontes de ima-
gens (no jornal, na internet, na TV,
na publicidade...), produzir ima-
gens (tangíveis e/ou intangíveis). 
A Coleção pretende aproximar
obras, artistas e temas da vida de
seus leitores.

Cognição e imaginação

A Coleção e a 
disciplina de Arte

Mix e Remix ajudam a fazer
essa aproximação exclusivamente
por meio das imagens. 

Olho do curador mostra como
as obras podem conversar umas
com as outras, ao redor de um
mesmo tema. 

Arte no tempo pode ser o
gatilho de uma seqüência de aulas
sobre as transformações na so-
ciedade, na cultura, na vida do
artista... 

Fazer fazeres destaca uma téc-
nica, um movimento artístico, um
outro artista, um conteúdo comum
na obra de um mesmo artista... 

O olho e a mão pode gerar
objetos concretos, produzidos no
ateliê de artes, ou simplesmente
estimular uma idéia, expressar um
sentimento, vencer um precon-
ceito, propor outro jeito de pensar
ou uma maneira diferente de ver... 

Repertório é um pequeno e
despretensioso glossário, útil para
a leitura. 

Indicações oferece dicas de
conexões interdisciplinares e trans-
disciplinares. 

Vaivém é o momento mais
livre, de apropriar-se  das imagens
e trocá-las com o mundo de fora
da escola. 1



A Coleção Arte na Escola 
– O Leitor de Imagens nas 
aulas de Arte

Cada livro da Coleção realiza o
mesmo percurso e, como os temas
e as imagens mudam de livro para
livro, sempre acontecem coisas di-
ferentes. Sugerimos aqui algumas
etapas de leitura da imagem muito
parecidas com as que nós, as auto-
ras, seguimos para criar os livros
da Coleção. 

1OLHAR E VER Estimule seus
alunos a passearem livremen-
te pela imagem, durante o

tempo que for necessário. Se eles
fizerem isso com incrível rapidez,
convide-os a olharem mais um
pouco, a procurarem, a descobri-
rem detalhes. Use estratégias de
concentração, como uma música
de fundo, por exemplo. Estimule
outros sentidos, que não apenas a
visão. Perceba como é importante
que cada um tenha seu próprio
exemplar do livro. O primeiro con-
tato livre entre o olhar e a imagem
estabelece uma relação singular.
Alguém vai ver o chapéu, outro vai
notar o sapato, outro vai enxergar

Passo-a-passo
da leitura de
imagens

Existem muitas maneiras de ler
imagens. Esta é apenas uma delas.

uma cor... Quando um leitor olha
uma imagem, ele se concentra,
focaliza o olhar, percebe, sente,
interage com a imagem e projeta
nela suas próprias imagens. Nos
livros da Coleção, esse momento
corresponde à apresentação ini-
cial, em que textos verbais nos
convidam a investigar detalhes.

2 TROCAR EXPERIÊNCIAS
Quando todas essas expe-
riências são trocadas na sala

de aula, cada leitor de imagens
levanta o detalhe que mais cha-
mou sua atenção. Os olhares se
enriquecem nessa troca inicial de

impressões. No final, numa con-
versa com a classe, outros comen-
tários ampliarão esse contato. Este
momento e o anterior abrem a
porta para a leitura da imagem. 

3DESCREVER É hora de siste-
matizar os momentos ante-
riores, descrevendo. Isso pode

ser feito em duplas, em pequenos
grupos, ou no grande grupo, sem-
pre com o professor estimulan-
do todos a dizerem o que estão
vendo. O olhar vai em busca de
elementos para ver e descrever. A
descrição da imagem vai ajudar a 
descobrir mais detalhes e, com
eles, significados que o artista
cifrou em seu texto visual. Por
exemplo, ao notar que a cor de
algum objeto não corresponde à
realidade, vamos querer saber por
que isso acontece. Por isso, a des-
crição de um texto visual pode
gerar mais perguntas do que res-
postas. Nos livros da Coleção, a
descrição verbal é feita desde 
o momento da apresentação da
obra, procurando usar uma lingua-
gem mais poética (analógica) do
que lógica.

4ANALISAR Olhando um
pouco mais a imagem, des-
cobrimos como ela foi cons-

truída: o que está na frente e
atrás, o que é grande e pequeno,
o que está por cima e  por baixo,
como foram usadas as cores,
linhas, formas, os materiais e efei-
tos obtidos pelo artista... Essas
informações permitem perceber
como o texto visual foi construído.
Neste momento é importante
estabelecer o maior número possí-
vel de relações. Por exemplo: por
que será que Van Gogh, que teve
uma vida tão difícil, pintou um
vaso de girassóis tão vibrante?
Descrevendo seus Girassóis, vou
perceber que o vaso pintado é
muito diferente de um vaso que eu
usaria para enfeitar minha casa. No
vaso de Van Gogh, há girassóis
abertos, fechados, em botão, mur-
chos, secos, pequenos, graúdos,
sobrepostos, justapostos... Relacio-
nando os dois vasos – o meu e o de
Van Gogh – posso pensar que o
artista quer falar do ciclo vital das
plantas – nascimento, esplendor e
morte –, tema que remete à vida
humana. Só percebo isso se rela-
ciono o vaso real e o vaso pintado.

Os livros da Coleção oferecem
uma proposta de trabalho para a
aula de Arte e também a possibili-
dade de percorrer o caminho que
vai do artista ao leitor, por meio da
obra. É muito importante que
você, professor, conheça os princi-
pais objetivos da Coleção: 

1. desenvolver as habilidades
de leitura de seus alunos (da 
linguagem visual e da linguagem
verbal);

2. educar e sensibilizar olhares
que produzem imagens e vivem
mergulhados num mundo repleto
de imagens;

3. ampliar repertórios de arte e
cultura;

4. estimular o hábito e o prazer
da leitura (dos livros da Coleção 
e de outros que indicamos fora do
contexto da aula de Arte, come-
çando assim a formar uma peque-
na biblioteca de artes visuais).
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riais interessantes, como livr
sobre o tema que a imagem ap
senta, trechos de filmes, CD-RO
com jogos interativos, cançõ
também funcionam para aquec
a turma e retomar o trabalho.
seção Indicações sempre dá m
tas dicas desses materiais.

Nos livros da Coleção, as relações
são feitas e sugeridas o tempo
todo, em todas as seções.

um tempo e de um espaço. Fala
também ao nosso tempo e do
lugar que ocupamos no mundo. A
maneira de os artistas elaborarem
seus textos visuais, os modos co-
mo eles compõem suas obras,
sempre se relacionam com o
tempo e o espaço em que estão
inseridos. Nos livros da Coleção,

interpretação sua, mas baseada no
texto do artista.
Também terá descoberto significa-
dos que nasceram da relação do
leitor com a imagem da obra de
arte.  Resumo da Ópera e Olho
do curador investem diretamente
nessa amarração da leitura.

ADEQUANDO O 
PASSO-A-PASSO À SUA 
REALIDADE

Cumprir todos os seis passos
pressupõe uma razoável maturi-
dade por parte do leitor de ima-
gens. Numa sala de aula de Edu-

cação Infantil, por exemplo, os
dois primeiros podem ser sufi-
cientes. Do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, você poderá entrar
também no terceiro e no quarto
momento (descrição e análise). 
A história de vida do artista (texto-
e-contexto) também pode ser inte-
ressante para que essa faixa etária
comece a estabelecer relações
entre biografia e obra. Para traba-
lhar do 6º ano do Ensino Funda-
mental ao Ensino Médio, você, 
que conhece bem suas turmas,
pode redimensionar os passos.
Nessa fase, as etapas de descrição,
análise/relações texto-e-contexto e
interpretação podem ser aprofun-
dadas. É claro que pode haver um
grupo de educação infantil muito
envolvido, e outro, de ensino mé-
dio, menos disposto. Nenhuma
regra é geral e as exceções serão
sempre estimulantes.

5RELACIONAR TEXTO E
CONTEXTO A imagem da
obra de arte é o texto a ser

lido. O contexto é o conjunto de
textos que envolve a construção
do significado de uma obra de
arte. Pode ser o tempo e o espaço
em que viveu o artista, os diálogos
entre essa e outras obras do
mesmo artista ou de outros artis-
tas, aspectos históricos, sociais,
antropológicos, culturais, que
também ajudam a construir os 
significados da imagem lida…
Nela podemos perceber que a arte
é uma linguagem que existe no
tempo e no espaço, que fala de

Mix Ateliê, O olho e a mão,
Arte no tempo, Repertório e
Indicações estabelecem muitas
relações entre texto e contexto.

6INTERPRETAR Por fim, cada
leitor elabora sua interpre-
tação, produzindo uma nova

imagem, um texto verbal (que po-
de ser um poema, uma letra 
de canção, um e-mail), um obje-
to... Ao fechar o processo de leitu-
ra, cada um terá formulado uma

A leitura de imagens em aulas 
de 50 minutos 

Para realizar uma leitura de
imagem mais aprofundada, 50
minutos por semana são insufi-
cientes. Por isso, a leitura poderá
ser dividida em algumas aulas, ocu-
padas por um ou dois passos de
leitura. Elabore propostas claras,
estimulantes e sedutoras, que pro-
voquem seus alunos a retomar a
leitura de uma mesma imagem. A
cada aula, a turma precisará ser
reaquecida para investigar e desco-
brir o que a imagem ainda tem a
dizer. Você pode propor, por exem-
plo, que seus alunos recuperem
cores, figuras, impressões da ima-
gem lida, só que de memória ou de
olhos fechados. Enquanto eles
falam, você escreve palavras soltas
na lousa. Também pode sugerir

que eles tragam de casa outras
imagens, coletadas em jornais, re-
vistas, na internet etc. que tenham
alguma relação com a imagem
lida. Canções e outras produções
musicais são sempre bem-vindas.
As imagens verbais enriquecem
ainda mais esse processo: contos,
mitos, crônicas, poemas, trava-lín-
guas… As imagens sonoras tam-
bém têm esse poder. Quem quiser
pode mostrar sua contribuição e
comentar as relações dela com 
a imagem lida. Cada aula pode
encerrar-se com uma pequena
produção: um esboço, uma cola-
gem, um texto curto, um haicai,
uma página de diário, tudo nasci-
do da imagem lida. O ateliê pro-
põe a experiência de produzir
objetos a partir da leitura. Mate-
riais interessantes, como livros
sobre o tema que a imagem apre-
senta, trechos de filmes, CD-ROM
com jogos interativos, canções,
também funcionam para aquecer
a turma e retomar o trabalho. A
seção Indicações sempre dá mui-
tas dicas desses materiais.

A produção de um tra-
balho no ateliê requer uma
aula exclusiva. Conte à tur-
ma que o artista também
precisa se aquecer para
retomar seu trabalho. Só
que ele não tem hora para
terminar, enquanto vocês
têm de encerrar em 50 mi-
nutos. Por isso, o ateliê
precisa ser entendido como
uma aproximação do fazer
artístico. É importante que
todos percebam que, por
trás da produção de uma
imagem bi ou tridimensio-
nal, há o envolvimento
com um tema, um processo
imaginativo que estimula
sentimentos e idéias, um
cuidadoso planejamento,
muitas tentativas (algumas
frustradas), uma maneira
de organizar a linguagem
visual e de revelar um jeito
de ser, pensar e fazer.

O leitor de 
imagens no 
ateliê de artes 

Av. Alexandre Mackenzie, 619 – 05322-000 
Jaguaré – São Paulo – SP – Tel.: (11) 2799-7799

www.editoranacional.com.br
editoras@editoranacional.com.br

Professor,
Para nós, autoras, é muito 
importante saber o que você 
achou deste material 

Envie sua opinião para:

AUTORAS – COLEÇÃO
ARTE NA ESCOLA

e-mail
instituto@artenaescola.org.br
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uma exposição, na qual se perce-
ba a variedade de formas, cores,
tamanhos, texturas, cheiros...

4. Releia o passo-a-passo
deste encarte. Leiam, em sala,
o trecho do livro referente à
obra de Burle Marx.

5. Escolham juntos uma for-
ma orgânica ou geométrica pa-
ra realizar um projeto de jardim.
A partir dessa forma e em gru-
pos, os alunos deverão dese-
nhar o projeto com as espécies
pesquisadas. Para fazer isso,
retome o livro e perceba como
Burle Marx desenha seus proje-
tos e organiza seus jardins.

6. A turma exporá seus pro-
jetos coletivos, justificando as 
escolhas de formas, cores, ti-
pos e tamanhos de plantas.
Avaliem juntos os projetos.

Outros conteúdos do livro

• Texturas na obra de arte 
• Luz e sombra  
• Arte e ativismo ambiental 
• Arte e denúncia  
• Arte e dor  
• A natureza na arte
• A arte do paisagismo 
• Arte como documento 

histórico e científico
• Figuração e abstração  
• Arte moderna e 

contemporânea  
• Arcimboldo
• Novos Realistas

Cicatrizes
Coleção Arte na Escola – O Leitor de Imagens 

*A proposta de ateliê que apresentamos aqui foi elaborada para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Todas
as propostas da seção O olho e a mão também podem ser realizadas no ateliê.

Cicatrizes faz parte da Coleção
Arte na Escola – O Leitor de
Imagens, um projeto da Com-
panhia Editora Nacional e do
Instituto Arte na Escola, de
autoria de Anamelia Bueno
Buoro, Beth Kok e Eliana Aloia
Atihé, que também produzi-
ram este encarte.

O tema de Cicatrizes é a
Natureza, ou melhor, a difícil
relação entre o ser humano e o
meio ambiente, e alguns mo-
dos como a arte interfere nessa
relação. Hoje em dia, muitos
artistas estão engajados com a
proteção do meio ambiente.
Krajcberg, Siron Franco e Burle
Marx estão entre esses artistas-
ativistas que buscam algumas
possibilidades para essa convi-
vência. O professor de Arte po-
de e deve trazer esses e outros
artistas para sua sala de aula,
seu ateliê e sua escola, bus-
cando abordar de modo signifi-
cativo e impactante essa rela-
ção complicada e vital.

Espaço para 
um jardim*

Conteúdos

• Arte e meio ambiente
• Desenho de observação
• Leitura da imagem
• Paisagismo
• Construção de um projeto

paisagístico
• A natureza como suporte

e como material
• A natureza na história

da arte

Etapas

1. Proponha à turma realizar
uma pesquisa de campo, obser-
vando e desenhando plantas do
jardim da escola, de prédios,
casas, praças e outros lugares de
fácil acesso. Pesquisem para des-
cobrir mais sobre essas espécies,
conversando com o professor de

Ciências ou Biologia, indo a
bibliotecas, navegando na inter-
net... Todos farão desenhos de
observação descritivos e deta-
lhados dessas plantas. A idéia é
desenhar a planta onde ela esti-
ver, sem arrancá-la. 

Retome o tema dos natura-
listas-artistas-aventureiros com
a turma. Juntos naveguem
pelos sites da Internet em que
algumas imagens desses artis-
tas podem ser vistas.

2. De volta à sala de aula,
peça a todos que mostrem seus
desenhos. Confiram juntos se
conseguem reconhecer as plan-
tas somente olhando os dese-
nhos. Façam listas com as prin-
cipais características de cada
planta. A participação do pro-
fessor de Ciências, de Biolo-gia
ou de um convidado que
entenda de plantas enriquecerá
muito esse momento. Se houver
necessidade, programe outros
passeios.

3. Hora de pintar os dese-
nhos com as cores da natureza.
A idéia é ser tão fiel à realidade
quanto possível. Montem juntos
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