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RESUMO 

 

O presente artigo se originou de uma pesquisa de especialização do Curso de Pós-Graduação 

em Artes da Universidade Federal de Pelotas, do ano de 2017. Esta pesquisa surgiu da 

necessidade de reflexão sobre a ampliação do repertório artístico na infância, tendo a 

compreensão da importância dos conhecimentos sobre arte e cultura para o desenvolvimento 

da percepção estética. A problemática que direcionou a presente pesquisa, refere-se ao uso de 

desenhos estereotipados na produção infantil. Para tanto, é proposto através de uma prática de 

intervenção em sala de aula, em uma escola municipal de Pelotas- RS, no ano de 2016, uma 

série de atividades que propiciaram o contato com as reproduções de obras de arte, no intuito 

de aproximar os alunos à produção artística, ampliando assim, os seus conhecimentos e as 

possibilidades de subversão ao desenho estereotipado. O referencial teórico se apoia em 

Iavelberg (2006), Derdyk (2015), Rossi (2003), Fusari e Ferraz (2009), e Castell (2012). As 

imagens de obras de arte escolhidas possuem a característica de serem reproduções de pinturas 

de paisagem produzidas pela cultura ocidental do Renascimento à Arte Moderna. As atividades 

propiciaram momentos singulares às crianças diante das imagens, bem como, uma imersão na 

arte através do fazer, do experimentar, do observar, promovendo inter-relações da arte com a 

vida.   

Palavras-chave: repertório artístico; proposições em arte; arte na infância.    

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante o Curso de Especialização em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas – RS, 

no ano de 2016, realizei uma pesquisa de intervenção em sala de aula, em uma turma de alunos 

do 4º Ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Pelotas, RS. Logo nas primeiras 

atividades realizadas, percebi a necessidade de ampliar o repertório artístico das crianças diante 

da problemática dos desenhos estereotipados. Por meio dos estudos sobre o desenho cultivado 
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da criança (Iavelberg, 2006), minha hipótese era de que a aproximação da criança com os 

conhecimentos sobre arte, poderia contribuir para o desenvolvimento da percepção estética. 

Bem como, possibilitar a descoberta de novas possibilidades de criação no mundo da arte. 

Iavelberg (2006), defende a tese de que há uma influência exterior na produção desenhista da 

criança, e esta ocorre na assimilação que a criança faz das imagens presentes na sua cultura nas 

mais diversas instâncias através da percepção. Em seu processo de criação, a criança reelabora, 

combina e transforma as formas por ela conhecidas por meio de sua capacidade criativa e 

imaginação. Isto, me faz acreditar que a ampliação do repertório de imagens da criança por 

meio do aprendizado em arte e sobre arte, contribuiria para o seu desenvolvimento 

gráfico/artístico.  

 

O objetivo de propiciar o contato com a arte através das atividades desenvolvidas durante a 

intervenção, vai ao encontro da Abordagem Triangular para o Ensino de Arte, proposta na 

década de 1980 por Ana Mae Barbosa, importante pesquisadora da área de arte-educação. Ela 

propunha que se trabalhasse com três ações básicas nas aulas de arte: criação (fazer artístico), 

leitura de obra de arte e contextualização. Essa abordagem veio para mostrar a importância não 

apenas da expressão do aluno, mas da relevância dos conhecimentos adquiridos na aula de arte, 

tanto através da criação quanto na aproximação com as obras de arte. 

 

A pesquisa ressalta a importância em alimentar o repertório artístico/imagético da criança 

através da interação com as imagens de obras de arte. E assim, mostrar algumas possibilidades 

do ensino de arte em diálogo com o fazer artístico e com os conhecimentos sobre a arte já 

produzida. Barbosa (1995) apud Rossi (2003), considera que a leitura de imagens na escola 

prepararia os alunos para a compreensão de qualquer imagem, artística ou não, na aula de artes 

ou no cotidiano. 

 

Além da pesquisa bibliográfica utilizando alguns referenciais teóricos, como Iavelberg (2006), 

Derdyk (2015), Rossi (3003), Fusari e Ferraz (2009) e Castell (2012) uma intervenção em sala 

de aula foi necessária para dar subsídios às reflexões acerca do tema. Por isso, a presente 

pesquisa, se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, do tipo intervenção. 
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DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO 

 

É interessante pensar no desenho também como uma forma de investigação e interação com a 

cultura, a natureza e o cotidiano, de modo que esses aprendizados vão gradativamente compor 

a bagagem artística da criança. Castell (2012) inspirada pelas ideias de Vygotsky (1996) afirma 

que a criança deve ter a oportunidade de desenvolver um repertório próprio para designar o seu 

mundo, como via para o pensamento imaginativo. Visto que este requer a capacidade de 

combinar imagens e significados de forma livre, critica e criadora e está diretamente 

relacionado a capacidade que adquirimos de assimilar imagens da nossa cultura.   

 

Desta maneira propus um plano de ensino, num total de 12hs/aula, que visava dar subsídios a 

esta pesquisa, no intuito de compreender melhor as questões relacionadas ao ensino de arte, no 

que confere aos conhecimentos em arte e cultura para o público infantil. A turma de alunos do 

4º Ano do Ensino Fundamental, tinha cerca de doze alunos, de em média, 10 anos de idade. 

Trouxe a paisagem como temática norteadora das atividades do plano de ensino, por entender 

que a percepção do espaço, oportunizaria um meio de troca significativo com o campo da arte. 

Neste sentido, a observação do que se encontra a nosso redor, as formas, as cores, a 

luminosidade do ambiente, etc., serviria para provocar a nossa percepção e instigar novos 

modos de produzir arte, bem como, uma melhor leitura sobre a arte já produzida.  Ao mesmo 

tempo, compreendo a leitura e o conhecimento sobre a arte, suas obras, seus artistas e obras, 

poderiam aguçar a percepção sobre o meio em que vivemos.  

 

Na observação dos desenhos realizados pela turma, percebi que a ideia de paisagem está 

relacionada com a ideia de natureza e representação desta (não no sentido de imitação do real, 

mas de apropriação das formas para a criação), tendo ou não a presença humana (ou os vestígios 

da mesma) interagindo com o meio. Desenhos que ora se aproximavam dos cotidianos das 

crianças, num sobrevoo sobre uma pracinha com brinquedos, ora se distanciavam e pairavam 

sobre as águas de algum oceano com ilhas desertas. Em todos os casos, compreendi que as 

crianças ao desenhar, se utilizavam das imagens que já conheciam, em um processo criativo em 

diálogo com sua a imaginação e o seu repertório artístico/imagético.   
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A percepção do mundo a nossa volta, nos leva a imaginar, combinar as imagens apreendidas e 

transformá-las no processo de criação artística. Nesse processo de apreensão das imagens do 

cotidiano, a aprendizagem da cultura e suas formas de reprodução e propagação está 

intrinsicamente inserida. Isto por que aprendemos através de imagens e isso ocorre 

independente de nossa vontade. “[...] a maior parte da nossa aprendizagem informal se dá 

através da imagem e parte desta aprendizagem informal é inconsciente. ” (Barbosa, 1998, p. 

138 apud Medeiros, 2010, p. 287). 

 

A cultura influencia as nossas percepções, direciona as nossas escolhas e o juízo de valor 

estético que se emprega para as coisas. Tanto artistas quanto crianças, todos são influenciados 

pelo contexto cultural em que se encontram. E as crianças demonstram isso por meio de suas 

produções em arte. O entendimento de que as crianças se apropriam das imagens de sua cultura 

e as ressignificam posteriormente em suas criações, advém dos estudos provenientes da pós-

modernidade.  Anteriormente, no século XIX, a prática do desenho era direcionada para a 

técnica, para a reprodução do real. Na primeira metade do século XX, o advento do Modernismo 

revolucionou a Arte. Logo, a percepção sobre o desenho infantil também se modificou. Havia 

um entendimento de um certo “purismo” no desenvolvimento deste, renegando qualquer 

intervenção ou influência adulta. A ideia da “livre-expressão”, perdurou até a década de 1960, 

quando a comunidade científica compreendeu, de qualquer modo, o desenho da criança é 

influenciado pelo meio, pelas imagens de seu cotidiano (Rossi, 2003).  

 

Essa compreensão promoveu o conceito de desenho cultivado da criança por Iavelberg (2006), 

no qual o repertório imagético que a criança adquire no contato com a cultura que está inserida, 

é incorporado ao seu desenho de maneira natural. Ou seja, é um conhecimento proveniente de 

diversas instâncias, como da televisão, da internet, da publicidade, dos livros, das formas e 

cores dos objetos do cotidiano, da paisagem que a criança encontra no caminho, etc. Nesse 

repertório também podem ser incluídos as informações fornecidas pelo professor de arte, 

quando este apresenta produções artísticas de outras culturas, de outras épocas e da época atual. 

A partir destas proposições, na interação com a arte e a cultura, a criança vai formando a o seu 

repertório de imagens, logo, a sua produção desenhista expressará tais conhecimentos. Neste 
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sentido Derdyk (2015) pensa o desenho e a possível imitação que ocorre nesse processo de 

assimilação de novas imagens, como um modo de apropriação individual de gestos culturais. 

 

Na observação dos desenhos de paisagem produzidos pelos alunos pesquisados, conforme a 

referida atividade, notei que cinco daqueles desenhos possuíam a representação de paisagens 

marinhas. Embora considere comum tal associação, resolvi questioná-la e encontrei em 

Cauquelin (2007), algumas pistas para o entendimento deste fato. Para ela, a arte, através das 

pinturas de paisagem, ao longo dos séculos, contribuiu significativamente para esta associação, 

confundindo as noções de natureza e paisagem. Além dessa relação culturalmente estabelecida, 

as nossas impressões da infância, o modo como aprendemos a decifrar o mundo, também têm 

sua contribuição.  

 

Para Cauquelin (2007),  

É difícil transpor nossas aprendizagens, retornamos sempre ao jardim perfeito, ao rio, 

ao oceano, à montanha. O mais remotamente que possamos lembrar de nós mesmos, 

nós nos encontramos lá, abertos a nossa apreensão. Saberíamos, ... que aquilo que 

aprendemos a ver é parte imensa de um fundo que chamamos ‘natureza’. [...] É que a 

paisagem já está ligada a muitas emoções, a muitas infâncias, a muitos gestos e, parece 

sempre realizados. (Cauquelin, 2007, p.30-31). 

 

A forma poética na qual Cauquelin (2007) se refere à comum associação entre natureza e 

paisagem “o jardim perfeito, o oceano, a montanha”, também proporciona refletir que tal 

relação é uma construção subjetiva da imagem, cujas raízes se encontram na infância. Essa 

construção se relaciona com a nossa maneira de apreender e compreender o mundo de imagens 

em que somos permeados. Assim, o repertório é construído a partir de formas que inventamos 

e colecionamos quando crianças quando queríamos designar elementos naturais, coisas, 

objetos, pessoas e sentimentos (Castell, 2012). Como exemplo, trago este desenho de paisagem 

marinha produzido por uma aluna: 
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Figura 1 – Desenho de paisagem marinha. Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Compreendo que a produção desses desenhos cuja temática refere-se a paisagem, possuem 

influências da cultura visual, na qual estamos inseridos, aliada a aspectos da memória, 

afetividade e outras subjetividades de cada criança. O desenho pode expressar o repertório de 

imagens e formas que a criança vem construindo até o momento, em um processo de 

assimilação, interpretação e combinação de diversas visualidades. Dentre elas, infelizmente se 

encontram as formas estereotipadas de desenho (como se pode observar no formato dos 

pássaros da figura 1). Entendo por estereótipos, os modelos prontos de desenho, que são 

utilizados pelos pedagogos como suporte para a escrita, no processo de alfabetização (Castell, 

2012).  

 

Consequentemente a criança passa a ver tais representações como um modelo, e assim as 

incorpora e as reproduz em seus desenhos. Gradativamente, se ela não for estimulada em seu 

processo criativo, ela deixará de fazer as suas próprias descobertas no ato de desenhar e passará 

a copiar cada vez mais estes modelos prontos. Por encontrar outro meio de expressão, a escrita, 

talvez até abandone o desenho, o qual permanecerá estanque em seu desenvolvimento. Diante 

disso, caberia a reflexão sobre as deficiências no ensino de arte na escola e na formação 
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acadêmica, pois é preciso que a questão do uso de estereótipos ganhe espaço de reflexão, debate 

e propostas de solução. 

No entendimento de Fusari e Ferraz (2009), a criança retira de seu repertório vivencial os 

elementos para os seus trabalhos. São formas e objetos que ela conhece e a estimulam de 

diversas maneiras, causando sensações de alegria, espanto, admiração, surpresa, entre outras. 

A experiência derivada do contato com o meio, é fonte de inspiração. Para Munari (1989) apud 

Iavelberg (2006),  

Quase todas as crianças de quase todo o mundo pintam o que veem, o que sabem, o 

que conhecem, ou seja, um prado, uma casa, montanhas, uma árvore e o sol. A forma 

da casa ou da árvore poderá variar, mas os temas são mais ou menos estes. E se não 

forem ajudadas a desenvolverem-se, em adultos pintarão, como hobby, as mesmas 

coisas, do mesmo modo. A criatividade deve, portanto, ser estimulada. (Munari, 1989, 

apud Iavelberg, 2006, p. 85) 

 

Casas, árvores, nuvens, sol, são elementos que todos nós, independente de seguirmos no campo 

da Arte ou não, já experimentamos em nossos desenhos infantis. Como exemplo, trago o 

desenho abaixo:  

 

Figura 2 - Desenho de paisagem com casinha. Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

As crianças continuarão a desenhar as suas casinhas, com grandes macieiras a sua volta e 

coloridos jardins a preenchendo os vazios. A criança utiliza elementos da realidade para de criar 
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a sua realidade, a sua representação. Por isso, entendo que este é o momento de estimular a 

criatividade para que a criança desenvolva plenamente suas capacidades desenhistas. 

Habilidade que não se relaciona estritamente a produção artística, mas na formação de sujeitos 

mais autônomos para criarem e expressarem as suas ideias (Iavelberg, 2006). 

Para nos tornar mais criativos, é preciso desacomodar e descobrir novas formas e 

possibilidades. Aí se encontra um dos papeis do professor! Lançar estratégias para estimular a 

criatividade dos alunos. Seja através da imaginação, da observação, das dinâmicas de desenho 

espontâneo, do uso de diferentes materiais e suportes, dos conhecimentos sobre arte e obras de 

arte, entre outras maneiras. O importante é que o aluno se sinta envolvido através da curiosidade 

para que incentivado pelo professor, possa acreditar nas suas capacidades para se (re)inventar 

e descobrir novos modos de fazer. Para que assim possa aproximar mundo da arte ao seu mundo.  

Essa aproximação entre a arte e o mundo da criança, vejo como um dos grandes objetivos do 

ensino da arte na contemporaneidade. Um dos caminhos que encontro para tal, é o 

aprimoramento das potencialidades perceptivas das crianças, afim de enriquecer as experiências 

artísticas e estéticas. Fusari e Ferraz (2009), afirmam que isto se dá quando elas são orientadas 

a observar, ver, ouvir, sentir, tocar, a fim de perceber as situações, os objetos e a natureza a sua 

volta. 

 

Aguçar o olhar das crianças para os seus cotidianos e para o mundo que os cerca, era um dos 

meus objetivos pedagógicos ao trabalhar com a temática da paisagem em sala de aula, 

justamente por entender este ato relacionado a percepção estética. As autoras Fusari e Ferraz 

(2009), compreendem que a percepção é importante tanto para a criação como para qualquer 

outra atividade infantil. Criando ou fazendo as atividades cotidianas, as crianças percebem (n)o 

que se constituem os objetos e os fenômenos a sua volta. “Elas aprendem a nomear esses objetos 

ou fenômenos, suas utilidades, seus aspectos formais (tais como linha, volume, cor, tamanho, 

texturas, etc.) ou qualidades estéticas”. (Fusari e Ferraz, 2009, p. 88).  

 

O desenvolvimento da sensibilidade precisa ser estimulado através de experiências sensíveis 

(que envolvam os cinco sentidos), que vão além do contato com a arte (contemplar uma obra 

de arte, ouvir música, assistir a uma peça de teatro ou frequentar museus), mas relacionam-se 
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com a realidade e seus estímulos visuais, táteis, auditivos, olfativos e gustativos (Duarte Jr., 

2000). 

 

Na imagem a seguir, apresento um desenho de minha aluna cuja paisagem foi compreendida 

como algo que se encontrava em seu cotidiano, nos jogos e brincadeiras infantis. Destaco neste 

desenho a capacidade perceptiva e a habilidade técnica relacionada a uma representação 

empírica de perspectiva em um dos brinquedos da praça. Porém a qualidade do desenho dos 

objetos contrasta com a representação estereotipada da figura humana. Segue a imagem: 

 

 

Figura 3 - Desenho de paisagem com pracinha. Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Diante dos resultados apresentados, reafirmo a importância de incentivar as crianças à 

percepção do mundo a seu redor, para que elas possam construir as suas representações em um 

processo criativo e imaginativo. Neste sentido, concordo com Japiassu (2001 apud Pilotto 2008, 

p. 48) na afirmação de que, 

[...] quanto mais rica for a experiência humana, tanto maior será o material disponível 

para a imaginação. Desta lei, portanto extrai-se a importante conclusão pedagógica de 

ampliar a experiência cultural da criança... para que (esta) venha a desenvolver a sua 

capacidade criadora. (Japiassu, 2001 apud Pilotto 2008, p. 48) 

 

Deste modo, para contribuir com o desenvolvimento da capacidade criadora, propus aos meus 

alunos da pesquisa, atividades que envolviam o manuseio e a interpretação de reproduções de 
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obras de arte, impressas em colorido num papel A4. Primeiramente, deixei que cada um 

escolhesse a obra que mais lhe agradasse. A escolha prévia das imagens, realizada por mim, 

seguiam o critério de serem imagens de pinturas de paisagem, produzidas no período 

Renascimento à Arte Moderna do início do século XX. 

 

Ainda durante a distribuição das imagens percebi que a introdução daquelas imagens havia 

causado certa agitação na turma, que demonstrava curiosidade no ato de olhar as obras dispersas 

pela mesa, compartilhando o olhar entre as suas reproduções e a dos colegas. Solicitei que eles 

observassem cada um as suas obras, que tentassem identificar as cores, os elementos ou objetos 

presentes na composição, se havia presença da figura humana e qual era a temática da obra, no 

intuito de estimular suas percepções neste primeiro contato. Também propus que eles 

observassem como o artista dividiu a obra em planos e o que pintou em cada plano, com o 

propósito de instigar seus olhares para os recursos de profundidade e de proporção utilizados 

nas composições de gênero artístico de paisagem. Embora colocasse os dados da obra anexados 

em cada imagem, ignorei naquele momento o contexto histórico e artístico que cada obra 

pertencia, para dar maior visibilidade aos aspectos formais e estimular gradativamente a 

interpretação das obras. 

 

Percebi pelas expressões de estranhamento e satisfação dos alunos, que tal ação poderia ser 

capaz de despertar suas curiosidades para os conhecimentos em arte. Inspirada em Iavelberg 

(2006), diria que a ação de levar os alunos a conhecerem arte, seria como o alimento para a 

produção desenhista destes, e por isso idealizo a ideia de que a experiência deveria ser ampliada, 

no sentido de conhecer a arte in loco, nos espaços culturais em que as obras se encontram. 

Porém, neste caso, a única possibilidade era o contato com as reproduções das obras de arte. 

Propus que os alunos pintassem a obra escolhida com tinta guache em um papel tamanho A3. 

Minha intenção para tal proposta, não era direcionada para a cópia. Não me interessava se as 

reproduções de meus alunos fossem fidedignas ou não com as suas imagens. Queria 

proporcionar a eles uma melhor compreensão da obra. Esta atividade de pintura, seria um 

estímulo a observação de como tal artista realizou determinada pintura, como ele construiu o 

espaço da obra e dispôs seus elementos, que cores e tonalidades usou para dar a ilusão de 
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profundidade nas pinturas de paisagem, entre outros aspectos. A seguir, uma fotografia 

realizada durante esta atividade: 

 

 

Figura 4 - Atividade de pintura. Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Assim sendo, gostaria de mostrar duas pinturas realizadas pelos meus alunos de acordo com 

essa proposta. O primeiro quadro de imagem refere-se à representação da obra “Montanha de 

Santa Vitória”, do artista pós-impressionista Paul Cézanne. Destaco na pintura deste aluno, a 

sua ênfase em determinado ponto da obra, dimensionando os elementos desta de acordo com a 

sua interpretação.  
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Figura 5 - Pintura a partir da obra de Cézanne. Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

O segundo quadro de imagens desta atividade, mostra a representação da obra “Vale com pôr 

do sol”, de Emil Nolde, artista do Expressionismo alemão, período artístico que ocorreu nas 

primeiras décadas do século XX. Destaco na interpretação do aluno, a sua experimentação com 

as cores, na percepção da disposição das mesmas e das relações de transparência e sobreposição 

que estabeleciam e geravam outras nuances. Ele atentou ainda para a representação do espaço 

e a proporcionalidade dos elementos da composição. 
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Figura 6 - Pintura a partir da obra de Emil Nolde. Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Gostaria de justificar a escolha desta atividade através da afirmação de Morozova (1982) apud 

Ferraz e Fusari (2009, p. 91), ao constatar que,  

(...) frequentemente o educador acredita que só a primeira observação do objeto ou 

fenômeno deve ser realizada com mais interesse, com maior emoção, e pensa que 

durante as repetições das observações os objetivos cognitivos são os mais concretos. 

Isso é incorreto, uma vez que o desenvolvimento dos sentimentos estéticos também 

exige que sejam exercitados, porque, do contrário esses sentimentos não poderão ser 

verdadeiros, profundos, e isso refletirá na realização das atividades de expressão 

plástica. (Morozova,1982 apud Ferraz e Fusari, 2009, p. 91) 

 

Inspirada nas palavras da autora, reflito sobre o significado, quero dizer, a importância que o 

fazer representa para a cognição, ou seja, para o conhecimento sobre a obra de arte e os seus 

significados, quanto para sensibilidade, ao proporcionar uma compreensão estética da obra por 

meio da apreensão de suas qualidades formais. Essa prática, também propicia entender 

superficialmente o processo de construção da obra, isto é, a maneira como o artista combinou 

as cores, como ele resolveu determinados desafios de representação (no caso de obras 

figurativas), entre outras resoluções.  A imersão na obra, através do fazer, do contato com a 

materialidade da tinta e do suporte, propicia experenciar sensações de descoberta, alegria, 

medo, frustração e superação que fazem parte do processo artístico.  

 

Não há dúvidas de que a criação tem alto grau de importância no ensino de arte, e a intenção 

neste trabalho não é desestabilizar essa importância, e sim encontrar maneiras de subsidiar o 

processo criativo. Deste modo, entendo que a formação do repertório artístico é uma 

possibilidade viável para tal propósito e o modo de obtê-lo é no contato com a arte. Inspirada 

em Derdyk (2015), compreendo a atividade de imitar as obras de arte, uma via para a 

apropriação da imagem, se constitui como parte do processo de aquisição do conhecimento. 

Porém é uma prática que exige cuidado quanto ao direcionamento da atividade (no sentido de 

ter e seguir um propósito) e caso for usada em demasia, pode trazer monotonia às aulas de arte. 

O que faria perder o brilho e o prazer que a experimentação em arte poderia proporcionar aos 

alunos. 
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Após realizar a atividade anterior, comecei a refletir sobre as muitas dificuldades apresentadas 

pelos meus alunos, que solicitavam minha atenção constantemente para ajudá-los a pensar 

como fariam tais representações. Percebi o quão desafiadora a atividade foi para eles e por isso 

valorizei muito os resultados apresentados. Resolvi então propor uma variação da atividade 

anterior, acrescentando o desafio de representar “as suas” obras em formato tridimensional, 

usando de recursos que deem volume a composição ou que proporcionem a ilusão do mesmo. 

Conforme a figura 7:  

 

 

Figura 7: Alunos realizando a composição tridimensional 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Foi perceptível o envolvimento da turma com a proposta. Cada um à sua maneira, tentava 

superar os desafios da representação tridimensional com os poucos recursos disponíveis (uma 

caixa de sapatos, papéis, tintas, tesouras e colas) e realizava a sua interpretação sobre a obra 

que já era conhecida da atividade anterior. Acredito que esta atividade tenha contribuído para 

uma melhor compreensão das obras de arte, pois de acordo com Ferraz e Fusari (2009), o tato 

ajuda a perceber aquilo que é complexo para a visão, tal como o volume e a conformação do 

objeto. Para as autoras, “o ideal é que se trabalhe a observação e a análise utilizando os aspectos 

físicos, intuitivos e o contato mais profundo com as formas... investigando os objetos e 

fenômenos tanto com a visão como também com os demais sentidos”. (Ferraz e Fusari, 2009, 
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p.90). Segue uma fotografia da interpretação tridimensional que um estudante realizou da 

“Montanha de Santa Vitória”, de Paul Cézanne (Fig. 8).  

 

 

Figura 8: Cézanne e a construção do aluno 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A partir do contato mais profundo com a arte, através de uma aproximação mais plástica e 

interativa, somos provocados sensivelmente, despertando em nós emoções, e cognitivamente, 

abrindo-nos para o conhecimento inteligível proporcionado pela experiência. A própria leitura 

em arte é em si “uma aventura em que cognição e sensibilidade se interpenetram na busca de 

significados” (Pillar, 2014, p. 14). Portanto, a leitura das obras era uma atividade que não 

poderia faltar, devido ao seu caráter provocativo e reflexivo, que propicia relações entre a arte 

e a própria vida. Meira (2014) afirma que para que a imagem se traduza em valores humanos 

ela precisa 

[...] contextualizar-se na vida desses sujeitos, tornar-se mediadora entre o seu 

imaginário e o imaginário social, como algo inserido na sua cultura, na sua vida. É 

preciso que se trabalhe a imagem como um valor e uma forma de conhecimento, 

unindo o cognitivo ao afetivo, e ambos às formas vinculares de comunhão com a 

cultura, para que a sensibilidade oriente para um agir criador e transformador” (Meira, 

2014, p. 111). 

 

Por isso, a inserção da imagem de obras de arte é essencial nas aulas de arte. Pois há 

sensibilidades que só podem ser despertadas diante das obras. Um saber sensível que leva para 

a cognição, para a aprendizagem dos conhecimentos em arte.  É preciso oportunizar o 
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desenvolvimento da percepção estética através de atividades que propiciam um contato cada 

vez mais estreito entre o aluno e a cultura. Uma dessas atividades é a meu ver, a leitura em arte. 

Logo, para facilitar a apreensão das impressões sobre as obras, propus uma leitura individual 

ou em dupla das imagens das obras de arte que circulavam pela turma nas aulas anteriores, as 

quais eles já estavam mais familiarizados (Fig. 9).  

 

 

Figura 9: Alunos em discussão sobre a obra 

Fonte: Acervo pessoal 

 

No entendimento de Pillar (1996), para a compreensão das obras, nos valemos de todos os 

conhecimentos, sejam eles artísticos ou não. “Ler imagens, é apropriar-se de um objeto de 

conhecimento em nível de representação e como interpretação que permite interpretações sobre 

a realidade.” (Pillar, 1996 apud Meira, 2014, p.138). Esta cena protagonizada por esses dois 

meninos, despertou a minha percepção para o entendimento e comprovação de tais teorias. 

Tendo em vista que a dupla de forma tão singela, na ingenuidade do olhar infantil, realizou o 

que se pode compreender por uma aproximação entre a arte e a vida. À medida que a dupla se 

utilizou dos seus conhecimentos, não apenas artísticos, mas da vida cotidiana, das suas 

experiências sensíveis no contato com os fenômenos naturais, como o nascer e o pôr do sol, 

com a paisagem urbana da cidade de Pelotas relacionada aos casarões históricos da cidade, entre 

outros aspectos.  
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O saber que é propiciado no contato com arte, provém de uma apreensão que ultrapassa a 

visualidade, cuja experiência é subjetiva e particular a cada pessoa. Na minha observação sobre 

o desempenho da turma no decorrer das atividades, percebi que estas se apresentaram 

desafiadoras e fizeram com que cada aluno criasse as suas próprias soluções de representação. 

A proposta final de leitura de imagem da arte, foi uma complementação necessária para a 

compreensão das obras e serviu de alicerce para a construção dos conhecimentos em arte por 

cada estudante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo e qualquer conhecimento artístico adquirido numa aproximação mais plástica e interativa 

com as obras de arte, de alguma maneira encontrará seu lugar. No sentido que um contato mais 

profundo com a arte, é capaz de nos provocar, tanto sensivelmente, despertando em nós 

emoções, quanto cognitivamente, abrindo-nos para o conhecimento inteligível proporcionado 

pela experiência.   

 

Após a atividade de pintura das reproduções de obras de arte, resolvi propor aos alunos, o 

desafio de representar “as suas” obras em formato tridimensional, se utilizando de recursos 

materiais que dessem volume as composições ou a ilusão do mesmo, no intuito de contribuir 

para as suas percepções das obras. Também propus a eles, uma atividade de leitura das imagens 

das obras de arte.  A qual trouxe resultados surpreendentes no que diz respeito a relação que as 

crianças fizeram entre as obras e suas vidas cotidianas.  

 

Acredito que as atividades propostas propiciaram momentos singulares às crianças, diante do 

contato com as imagens de obras de arte. Percebi que elas vivenciaram sensações que só o 

descobrimento e apropriação de novos conhecimentos podem propiciar. Em um processo cujas 

sensibilidades foram despertadas diante do encantamento, da repulsa, da alegria e do medo, 

vivenciados em um contato mais aprofundado com a arte, com o fazer, o experimentar. 

Atividades que possibilitaram realizar inter-relações da arte com a vida.   
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