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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  x  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

A LEITURA DE IMAGEM EM OFICINAS DE ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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RESUMO – O propósito deste projeto é levantar possibilidades de leitura de imagens para serem 
usadas em oficinas organizadas no Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, 
pois o extensionista além de participar do processo, convivendo com os sujeitos envolvidos, no local 
da ação, analisa os resultados da prática realizada. Tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica 
para a construção do referencial teórico, e, como instrumentos de coleta de dados usou-se a 
observação participante e questionários. O projeto está sendo realizado numa Escola Estadual da 
cidade de Ponta Grossa, Paraná, onde atua o PIBID 2011 (Programa Institucional de Iniciação à 
Docência) de Artes Visuais. Os principais autores usados neste projeto foram: Antonio F. Costella e 
João Gomes Filho. O primeiro autor trata da Teoria da Gestalt do objeto, a qual se fundamenta na 
pregnância da forma e fatores como harmonia visual, clareza e equilíbrio. O segundo autor trata de 
“dez passos para apreciar a Arte”, este se baseia em dez pontos de vista: o factual, expressional, 
técnico, estilístico, atualizado, institucional, comercial, neofactual e estético. Para a intervenção na 
Escola optou-se por usar a leitura de imagem de Costella por apresentar uma proposta de leitura de 
imagem mais didática e de fácil compreensão.  
  
PALAVRAS CHAVE – Arte-educação. Leitura de imagens. Oficina.  
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Introdução 
 
Vivemos em um mundo onde quase tudo se expressa pela imagem, até as nossas mais 

doces lembranças são imagens guardadas em nossa mente. Quando criança os desenhos surgem de 
forma natural, como mais um meio que a criança usa para se expressar. De acordo com Gonçalves e 
Dias (2010, p. 50), “linhas, cores, formas e texturas constituem um alfabeto, um dos primeiros que a 
criança utiliza para se comunicar, podemos dizer que é sua primeira escrita”, esses autores ainda 
falam: 

Trata-se de uma experiência que começa quando as palavras são insuficientes para 
expressar a nossa impressão sobre as coisas e precisamos recorrer à linguagem 
das imagens, que se articula por meio das tintas, do lápis, dos pincéis e de todo 
material disponível para modelar ideias. É a primeira linguagem que usamos para 
produzir conhecimento, um conhecimento anterior àquele mediado pela palavra ou 
escrita (GONÇALVES; DIAS, 2010, p.50). 

 

Gonçalves e Dias (2010) falam da atrofia da linguagem visual que acontece quando a 
criança entra na escola e desenvolve uma capacidade maior na expressão da linguagem verbal em 
relação à visual. É quando o planejamento escolar passa a exigir mais atenção aos conteúdos das 
outras disciplinas é que acontece a estagnação da expressão visual. 

De acordo com Gonçalves e Dias (2010) precisamos voltar aquele primeiro olhar, o de 
criança, temos que voltar no tempo, olhar em torno, perceber as formas, linhas e cores, luzes e 
sombras, sentir as texturas, precisamos nos alfabetizar visualmente.  

 

Alfabetizar no código visual constitui importante instrumento de ampliação da 
consciência, que se traduz na ampliação da capacidade de ler e comunicar-se com o 
mundo a alfabetização entendida assim, como a capacidade de articulação das 
diferentes linguagens que nos permite falar e entender a fala de diferentes povos e 
épocas. As obras de arte falam, contam histórias de outras realidades, de outras 
culturas, possibilitando confrontar e ultrapassar os limites do nosso cotidiano e quem 
sabe, recriá-lo (GONÇALVES; DIAS, 2010, p.52).  

 
 

Assim, optou-se por trabalhar nas atividades do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à docência) com a “Leitura de Imagens”.O PIBID (Programa de Iniciação à Docência) é uma 
iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a Educação 
Básica ligada à CAPES. O projeto proporciona a inserção dos estudantes no contexto das Escolas 
Públicas desde o início de sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-
pedagógicos, sob a orientação de um docente da Licenciatura e um professor da escola. 

A pesquisa, que deu o suporte teórico para o desenvolvimento das ações, teve como 
autores principais: Antonio F. Costella e João Gomes Filho, desenvolvida no contexto de uma Escola 
Estadual da Cidade de Ponta Grossa, Paraná; envolvendo trinta e cinco alunos do 6°e 9° Ano. 

 Costella propõe a apreciação de uma obra de Arte a partir da análise, do que ele chama, de 
Pontos de Vista: o ponto de vista factual, o expressional, técnico, estilístico, atualizado, institucional, 
comercial, neofactual e o estético.  

 

 

1 - Ponto de vista Factual 

É o que apresenta a obra, descreve os elementos que compõe a obra (objetos, lugares, 
pessoas...). 

 
2 - Ponto de vista Expressional 

São os sentimentos que a obra expressa. Esse é um atributo da obra e não do observador. 
De acordo com Costella as reações do observador não são fruto do acaso. É o artista, com sua 
competência que consegue induzir no observador um sentimento escolhido. "A obra funciona como 
um gatilho que dispara uma reação em nível psíquico. Quando o disparo acerta o alvo do sentimento, 
podemos ter a certeza de que o conteúdo expressional da obra foi absorvido pelo espectador”( 
COSTELLA, 1997, p. 31). 
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3- Ponto de vista Técnico 

Identifica, de forma detalhada, a técnica usada pelo artista (se é óleo, aquarela, nanquim, 
acrílico, colagem, o tipo de suporte usado). 

 
4- Ponto de vista Convencional 

Diz respeito ao mundo cultural no qual foi gerada a obra. Símbolos, iconogramas e itens que 
remetem a cultura. 

 
5- Ponto de vista Estilístico 

Apresenta a ligação que existe entre a obra, a corrente cultural e o cunho pessoal do artista. 
 

6- Ponto de vista Atualizado 
Descreve a visão do momento de agora sobre a obra: o desgaste do tempo, falhas, ou 

conhecimentos adquiridos somente no presente, mas, que talvez no passado não se fosse lido sobre 
a obra. 

 
7- Ponto de vista Institucional 

Analisar a obra sob o ponto de vista institucional pode ser uma forma de atualização da 
obra, isto é, o local onde se encontra a obra pode agregar um valor a ela. 

 
8- Ponto de vista Comercial 

Status adquirido pela obra conforme o valor comercial dela, isso pode ser ocorrido ou pela 
morte do pintor, ou críticos atuais, ou escassez de material como diversas outras características. 

 
9- Ponto de vista Neofactual 

Apresenta a mudança material sofrida pelo objeto artístico, muitas vezes ocasionado por 
restaurações. 

 
10- Ponto de vista Estético 

É uma forma de conhecimento através dos sentidos, antes mesmo do atingido pela razão, é 
analisado o prazer das formas e cores, a composição da obra. Isso anda junto com a capacidade de 
desenvolvimento da apreciação, pois algumas obras não são prazerosas a primeira vista, há a 
necessidade de se observar com mais intensidade e mais vezes. 

Essa é uma proposta prática de se ler uma obra de arte. Alguns pontos requerem uma 
determinada pesquisa, como os últimos apresentados; também é importante acrescentar que existem 
obras, nas quais não se aplicam todos os pontos de vista propostos por Costella. Porém a maioria se 
aplica. 

Gomes Filho (2004) nos apresenta fundamentos científicos da Psicologia da Percepção da 
Escola Gestalt. A Gestalt é uma Escola de Psicologia Experimental. Von Ehrenfels, filósofo vienense 
de fins do século XIX, foi o precursor da psicologia da Gestalt. Por volta de 1910, teve seu início mais 
efetivo por meio de três nomes principais: Max Wertheimer (1880/1943), Wolfgang Kohler 
(1887/1967) e Kurt Koffka (1886/1941), da Universidade de Frankfurt. 

De acordo com Gomes Filho (2004, p17) “a arte se fundamenta no princípio da pregnância 
da forma, e assim, no processo de criação de imagens fatores como equilíbrio, clareza e harmonia 
visual são imprescindíveis para o ser humano”. 

Este sistema de leitura visual, a Gestalt, contribui em estudos da percepção, linguagem, 
aprendizagem, dinâmica de grupos sociais, além de auxiliar visualmente em áreas como: Design, 
Arquitetura, Publicidade, Artes Gráficas, entre outras. 
 

 
 

Objetivos 
 
Este estudo tem como objetivo identificar formas de leitura de imagens e definir a que mais 

se adapta à escola, em especial ao Ensino Fundamental, onde serão realizadas oficinas pelo PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). 
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Metodologia 

A abordagem será qualitativa, pois, a mesma “preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 
tendência de comportamento etc.” (MARCONI, LAKATOS, 2007). 

 

A ação extensionista ocorrerá em fases: a observação, aplicação de questionário sócio 
antropológicos e a intervenção, que é a aplicação prática da proposta, ou seja, ensinar a leitura de 
imagens nas duas turmas que fizemos as observações. 

 
 
 

Resultados  

No presente momento temos resultados parciais, como a constituição de um quadro teórico, 
o qual apresenta duas possibilidades de leitura de imagens, os Passos para apreciar a Arte de 
Costella, e, a Gestalt do Objeto, que se fundamenta na pregnância da forma. A pregnância da forma 
é a Lei Básica da Percepção visual da Gestalt, “uma boa pregnância pressupõe que a organização do 
objeto, no sentido psicológico, tenderá a ser sempre a melhor possível do ponto de vista estrutural” 
(GOMES FILHO, 2004 p.37).  

Foi aplicado na Escola na qual será feita a intervenção questionários sócio antropológicos 
para conhecermos a realidade dos alunos da escola, além disso, há alguns meses estamos fazendo 
observações em duas turmas da Escola para conhecer o comportamento dos alunos em sala de aula 
e os conteúdos que eles estão aprendendo. Para as intervenções optou-se pela Leitura de Imagens 
de Costella por propor um método mais didático e de fácil compreensão. 

Através das observações verificamos que os sujeitos de nossa ação, que são os alunos da 
Escola, possuem um considerável conhecimento em artes e isso se deu através da vivência em 
atividades que eles participam na Escola e na própria participação em sala de aula, além das 
experiências trazidas através da família.  

 Percebemos que apesar dessa Escola ser uma Escola Pública, a maioria dos alunos vem 
de famílias com um poder aquisitivo maiores que as demais Escolas Públicas, verificamos isso 
através dos questionários sócio antropológicos. 

 
 
 

Conclusões 

Existem diversas formas de se aprender a apreciar a Arte, no caso de nosso projeto 
partimos da perspectiva da Gestalt, e a da Leitura de Imagem de Costella. Queremos que os sujeitos 
da nossa ação, que são alunos no Ensino fundamental, possam se aproximar do universo das obras 
de arte através de uma interpretação pessoal e de uma vivencia também pessoal. A Leitura de 
Imagens possibilita aos alunos desenvolver a criticidade, e ajudará a ver o mundo e a sua realidade 
de forma diferenciada, possibilitando a formação de cidadãos mais conscientes sobre o mundo em 
que vivem. 
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