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RESUMO 

 
 
 
 

Este trabalho apresenta questões relacionadas ao estudo de livros didáticos, 
pontuando sua importância e abrangência. Destaca a concepção de livro 
didático como um artefato cultural que media e transfigura nossas relações 
com o mundo simbólico e cultural. Discute as implicações referentes à 
qualidade, quantidade, custo e atualização do livro didático e sinaliza os 
elementos e dimensões que devem orientar a pesquisa. Uma revisão da 
história do livro didático situa as abordagens mais freqüentes desta linha de 
investigação e destaca as tendências que têm construído o interesse por este 
objeto de estudo.  
 
Parte do pressuposto de que o tema pode ser tratado de forma dialogada, 
discutindo com um grupo de alunos questões relativas ao modo como texto e 
imagem são apresentados, organizados e seqüenciados por este suporte 
educacional. Tomando como orientação os princípios da pesquisa-ação e da 
cultura visual o estudo discute, também, percepções, interpretações e reações 
dos alunos frente a partes selecionadas do livro didático.  
 

 

 

Palavras-chave : livro didático, arte, educação, pesquisa-ação. 
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ABSTRACT 

 
 
 

 
This work presents issues related to the study of textbooks, pointing out its 
relevance and comprehensiveness. It highlights the conception about the 
textbook as a cultural artifact that mediates and transforms our relations with 
the cultural and symbolic world. It also discusses the implications for the quality, 
quantity, cost and update of the textbook and signalizes elements and 
dimensions that must guide the research. A review of the textbook history lies 
the most common approaches of this line of investigation and highlights the 
trends that have built the object of interest in this study.mmmmmmmmmmmm 
 
Based on the assumption that the matter should be handled in a dialogue-
based, arguing with a group of students, questions about how text and images 
are presented, arranged and sequenced by this educational support. Taking as 
the guiding principles of action-research and visual culture, the study discusses, 
as well, perceptions, interpretations and reactions of students in front of the 
selected parts of the textbook. 
 

Key words:  textbook, art, education, action-research. 
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Esta dissertação nasce de um descontentamento. Tem sua origem na 

minha trajetória acadêmica como aluna, e, posteriormente, como professora. 

Enquanto discente, minha insatisfação tinha como foco disciplinas 

consideradas ‘importantes’ cujos conteúdos éramos obrigados a memorizar, 

fizessem sentido ou não. Na disciplina arte, pouco respeitada na hierarquia 

curricular, minha insatisfação era redobrada. Além de merecer apenas 

quarenta e cinco minutos da semana escolar, a arte não estava presente em 

todos os anos de escolarização. Não me sentia atraída pelos livros didáticos 

adotados, não aprendia sobre a cultura que me rodeava e nem experimentava 

práticas artísticas que tivessem significado para mim. Esta lacuna do ensino de 

arte na minha educação formal me afastou dela durante algum tempo. 

Estudando em escolas reconhecidas pelo alto índice de aprovação nos 

concursos vestibulares, principalmente para cursos como Medicina e Direito, a 

existência do curso de licenciatura em artes era algo desconhecido para mim. 

Destarte, engrossei o hall dos bacharéis e me formei em Design, habilitação 

em Interiores e Comunicação Visual. Nessa época, alternava momentos 

extremamente prazerosos com outros intensamente doloridos, causados, 

principalmente, pela demanda do que chamo de ‘molde do designer universal’, 

herança da Bauhaus, no qual eu não me sentia muito confortável. A pós-

graduação, através de um curso de especialização realizado na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG, me libertou. 

Introduziu-me a práticas museológicas e de ação educativa, propiciando meu 

encontro com a educação. 

O Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual me colocou em 

contato com temas e reflexões que aguçaram meu interesse. A disciplina 

“Tópicos Especiais em Educação Visual” dirigiu minha atenção para o estudo 

de livros didáticos, suas fragilidades e possibilidades, vistos, então, sob uma 

diversidade de olhares que me posicionavam como docente, mestranda e 

pesquisadora.  

As primeiras reflexões sistemáticas foram feitas em grupo e originaram 

dois artigos. Estes artigos formam a base do primeiro capitulo que apresento 

nesta dissertação. Inicialmente reflito sobre o universo da literatura didática e, 

em seguida, dirijo minha atenção para o livro didático de arte. Assim, o primeiro 

capítulo conceitua este recurso tão presente na educação, destacando sua 



 - 3 - 

concepção como artefato cultural, mediando e transfigurando relações com o 

mundo simbólico e a vida cultural. Faço uma revisão de aspectos da trajetória 

do livro didático, buscando suas origens, reiterando suas funções e apontando 

interesses por este objeto de estudo. 

O segundo capítulo traça a trajetória metodológica definida para a 

realização do que chamo de uma ‘análise dialogada’, com o intuito de levantar 

questões relativas às formas de apresentação, organização e continuidade de 

textos e imagens além das percepções, interpretações e reações dos alunos1 

mediante este suporte educacional. Autores como Thiollent (2003), Parsons 

(1987), Rose (2001) e Costa (2002), demarcam um quadro de referências 

teórico-metodológicas para a pesquisa. Gradativamente, fui me dando conta 

que esse trajeto é fragmentado e inconstante, entrecruzado por desvios, 

avanços e recuos que instigam e sugerem prudência, sincronicamente. 

 No terceiro capítulo detenho-me na pormenorização do livro didático 

selecionado para este esquadrinhamento. Além de discorrer sobre minhas 

impressões, faço um levantamento do conteúdo do livro e suas imagens.  

No capítulo seguinte, descrevo e discuto o trabalho de campo realizado 

numa escola pública de Goiânia, problematizando textos que se dirigem às 

imagens e aqueles que se dirigem aos alunos. Examino orientações para as 

práticas – enunciados – e observações dos meus colaboradores sobre artistas 

e imagens.   

 No quinto e último capítulo retomo as principais idéias que discuti no 

corpo da dissertação, ressaltando aspectos relevantes do estudo e 

levantamento comentado do livro didático bem como da ‘análise dialogada’ e 

reflexão crítica realizada com os alunos. Destaco temas que se cruzaram e que 

se apresentaram como perturbadores, provocadores e inspiradores para este 

estudo, sugerindo outros caminhos e possibilidades de diligência sobre o tema.

                                                 
1 Ao longo do trajeto da escrita da pesquisa, tratei os alunos como colaboradores. Entretanto, 
no decorrer do trabalho de campo passei a fazer anotações referindo-me a alunos. Assim, ao 
longo deste texto final trato-os, intermitentemente, ora como ‘alunos’ ora como ‘colaboradores’. 
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Acredito que meu objeto de pesquisa e eu nunca nos conheceremos o 

suficiente. No início de 2007, atribuí essa falta de familiaridade aos breves e 

fragmentados momentos de encontros e desencontros, ao longo de meu trajeto 

na educação formal. Agora, vejo que nos tornamos mais próximos; entretanto 

não o bastante. Flusser diz que “a dúvida, aliada à curiosidade, é o berço da 

pesquisa, portanto de todo conhecimento sistemático” (1999, p. 17), e eu tenho 

tido muitas. O recorrente ‘rumor’ da aposentadoria do livro didático (LD)2 em 

função de novas tecnologias, mídias e métodos sempre me instigou porque 

nunca aconteceu. Evidências apresentadas em vários trabalhos realizados nas 

últimas décadas (APPLE, 1986; CHOPPIN, 2002; COUTINHO e FREIRE, 

2007; FERRAZ e SIQUEIRA, 1987; MARTINS, 2008a; TONINI, 2008), reforçam 

a quase onipresença do uso dos livros didáticos (LDs) pelo mundo ocidental e 

em algumas localidades que pertencem ao que convencionou-se chamar de 

Oriente. Embora tenham sido os livros didáticos da área de História, 

distribuídos pelo MEC, os instigadores de meu interesse, em função dos usos 

(e desusos) das imagens e discursos neles impressos, como professora de 

artes visuais, minha curiosidade direcionou-se para o LD desta área. 

Após folhear alguns exemplares de livros didáticos de arte, cresceu 

dentro de mim a necessidade de rever a presença desse objeto na minha 

própria vida. Não apenas o livro didático, mas, livros de uma maneira geral. 

Nesta busca por memórias que não sabia mais onde encontrar, deparei-me 

com Antônia Fernandes (2004) e sua acossa sobre as “reminiscências do livro 

didático na formação social e cultural das pessoas e no seu imaginário; os 

papéis sociais, educacionais e culturais que o LD alcança (...) e os valores 

atribuídos a esses objetos” (p. 531). Trabalhando através de depoimentos 

orais, Fernandes possibilita o diálogo entre distintos sujeitos históricos oriundos 

de classes e vivências sociais diversas.  

Tentei reconstruir minha experiência com os livros de maneira 

semelhante àquela feita pela pesquisadora: contando, a princípio com a 

memória ‘cerebral’ e, em seguida, procurando lembranças materiais que me 

remetessem ao assunto. O resultado foi o ensaio Memórias literárias3, 

                                                 
2 Ao longo dessa dissertação, uso alternadamente ‘livro didático’, por extenso como sua 
abreviação LD (ou LDs, no plural) para dar leveza ao discurso.  
3 Apêndice. 
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posteriormente utilizado como importante recurso de aproximação entre meus 

colaboradores e eu. O mencionado ensaio encontra-se como apêndice deste 

texto.  

O processo de investigação assemelha-se a uma viagem. Viagem que 

inclui diferentes jornadas, ritmos e paradas. São percursos planejados, 

queridos e esperados. Estava com mapas e guias nas mãos e considerava que 

o planejamento e roteiro originais estavam garantidos. Percebi, sem muita 

demora, que minha viagem guarda destinos incertos, desconhecidos, com 

muitas surpresas e encruzilhadas pelo caminho. De acordo com aquele 

‘roteiro’, parti dos livros didáticos e fui me aproximando do ensino da arte, 

levando na bagagem propostas da educação da cultura visual. 

As falácias do livro didático e os anúncios sobre sua aposentadoria 

configuraram-se na primeira parada, na qual aproprio-me de vozes de outras 

pesquisas, estudos e reflexões. Em uma das inúmeras releituras que fiz desse 

trabalho, percebi que, à primeira vista, essas apropriações poderiam parecer 

generalizações sobre conceitos, discursos e situações envolvendo o livro 

didático. De antemão, adianto que não o são. Objeto polêmico que é o LD, 

nenhuma das leituras que dele tratam foi fácil ou pretende ser definitiva, 

lançando questionamentos incômodos e pertinentes que instigaram a mim e 

meus colaboradores, que, nessa senda, são não somente alunos(as)/usuários 

a quem o LD se destina, mas também examinadores e avaliadores críticos do 

mesmo. 

A terceira revolução industrial, época na qual vivemos, com seu 

privilégio para as novas tecnologias de informação e comunicação, tornou os 

livros didáticos alvo de sérias ameaças. Vozes oficiais como a do Ministério da 

Educação, contradizem este ‘boato’. Segundo o Guia do livro didático, “o livro 

didático brasileiro, ainda hoje, é uma das principais formas de documentação e 

consulta empregadas por professores e alunos” (2004, p. 10) sendo 

fundamental sua presença no espaço escolar. O que significaria, então, tantas 

previsões apocalípticas sobre o fim do livro didático (LD)?  

Essa pesquisa teve início quando minha colega Lívia Brisolla, minha 

orientadora e eu4 reunimos nossos interesses sobre o livro didático e traçamos 

                                                 
4 O primeiro capítulo desta dissertação teve como base dois artigos publicados em 2007, por 
Gisele Costa, Lívia Brisolla e Irene Tourinho:  
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alguns conceitos e princípios que norteariam nosso empreendimento. 

Reconhecemos, desde o começo das nossas discussões, que recursos 

didáticos, tais como o livro,  

são tratados no universo educacional, quase sempre de forma 
naturalizada. Problematizá-los enquanto objetos sociais e 
culturais impõe-se como questão fundamental à medida que 
eles instituem um discurso e um poder, informam valores e 
concepções subjacentes è educação e são tomados, às 
vezes, como possibilidade e limite do processo ensino-
aprendizagem (SOUZA, 2008, p. 11).  
 

Nossas histórias com livros didáticos tinham sido marcantes a tal ponto 

que, durante a maior parte de nossa vida escolar, eles foram a principal fonte 

de conhecimento sobre arte. Tal situação nos unia e fortalecia nosso interesse. 

Depois de alguns encontros e como resultado de uma ação exploratória inicial, 

constatamos que essa realidade continua presente, principalmente no ensino 

fundamental. Esta constatação surgiu de conversas feitas em caráter de 

sondagem com professores, durante visitas e trabalhos realizados em várias 

escolas da cidade de Goiânia.   

Esses professores/as revelaram, em suas falas, que o LD ainda é 

importante fonte de conhecimento sobre arte na vida escolar. Esta informação 

causou curiosidade diante do fato de que o MEC não distribui LDs para o 

ensino da arte. Isso não significa que LDs de arte não sejam publicados e 

amplamente divulgados, inclusive em revistas que os professores recebem 

gratuitamente nas escolas. Apesar do acesso ao LD de arte não ser gratuito, os 

professores/as os utilizam parcial ou integralmente. Este uso é tema bastante 

controverso entre arte-educadores (FERRAZ e SIQUEIRA, 1987). Na década 

de 70, “o assunto livro didático começou a ser ventilado” (LAJOLO, 1996, p. 2) 

e conduziu ao ‘boom’ das discussões que o colocavam em foco.  

Em vários dos trabalhos mencionados anteriormente, o LD é descrito 

como um recurso didático, um artefato cultural, objeto de troca e orientação de 

práticas docentes que exerce atração e ocupa espaço no cotidiano da escola, 

seja nas mãos de alunos ou como companheiro no planejamento de 

                                                                                                                                               
• Livro didático e saberes socialmente valorizados: polêmicas sobre um objeto de 

estudo; publicado nos Anais do Congreso de Formación Artística y Cultural para la 
Región de América Latina y el Caribe, 2007. 

• O livro didático não morreu. Estará agonizando? Aproximações teóricas sobre um 
objeto de estudo; publicado nos Anais do XVI Encontro Nacional da Anpap / 2007. 
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professores. Como tal, o LD ‘opera’ no contexto educativo como prática social 

estabelecida nas instituições escolares.  Sua história é intrínseca à “história do 

ensino escolar, do aperfeiçoamento das tecnologias de produção gráfica e dos 

padrões mais gerais de comunicação na sociedade” (MARTINS, 2008a, p. 7). A 

despeito das inúmeras abordagens que encontramos sobre o LD, averiguações 

que tratem do LD para o ensino de arte são tão raras que não foram 

encontradas, excetuando Arte-educação – vivência, experienciação ou livro 

didático, escrito por Maria Heloísa Ferraz e Idméia Siqueira (1987), já 

mencionado no parágrafo acima. 

Um ponto que acompanha os estudos nesta área orienta-se ao próprio 

conceito de livro didático. A “definição ‘livro didático’ é complicada pelo conceito 

pré-estabelecido pelo senso comum e familiaridade no contexto escolar” sendo 

considerado, de certa forma, “uma reconstrução com o objetivo de educar 

‘moralmente’ novas gerações, silenciando os conflitos sociais, os atos 

delituosos ou a violência cotidiana, independentemente da disciplina em 

questão” (CHOPIN, 2002, p. 23). Os LDs também “significam construções 

particulares da realidade, modos peculiares de selecionar e organizar um vasto 

universo de conhecimento possível” (APPLE, 1986, p. 77) configurando, assim, 

um leque de representações da arte na sociedade, na cultura e na educação. 

Esse conceito não exclui seu atrativo mercadológico, segundo a 

perspectiva do lucro. Todavia, “por trás da mercadoria, o livro, existe na 

verdade, um completo conjunto de relações humanas” (p. 87) que vai desde o 

usuário, alunos e professores, até os profissionais responsáveis pela 

concepção, produção, distribuição e divulgação desses materiais.  

O uso do LD como um recurso didático é também  

auxiliado pela adoção, em paralelo, de todo um conjunto de 
artefatos comunicacionais que outrora não era evidenciado no 
ambiente escolar: jornais, revistas, quadrinhos, rótulos, 
quadros e tabelas, placas, cartazes e peças publicitárias. 
(COUTINHO e FREIRE, 2007, p. 248) 

 

Esse conjunto de artefatos comunicacionais caracteriza outra maneira 

de ver e conceber o LD ampliando sua influência na educação. Como artefato 

cultural visual, o LD produz maneiras de ver, “pensar e fazer (...) e define uma 

pauta daquilo sobre o que é necessário ser ensinado na escola; (...) no qual as 

verdades são fabricadas e postas em circulação” (TONINI, 1996, p. 37). 
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Parafraseando Bittencourt (2004), o LD é “um objeto de múltiplas facetas” e em 

função de seu caráter camaleônico, as investidas a seu respeito o abordam 

com semelhante diversidade. Além de um artefato cultural e visual, é também 

produto do mercado editorial, veículo de conhecimento e até de “valores, 

ideológicos ou culturais” (p. 2). 

A tarefa de devassar os LD para o ensino de arte demanda ênfase na 

organização, estrutura e seqüência dos conteúdos; nos tipos de enunciados e 

propostas apresentados pelo livro assim como a linguagem que utiliza. Exige, 

além disso, destaque na qualidade, quantidade, temas, origens, artistas, 

estilos, cenários, suportes e técnicas que as imagens privilegiam. Como 

orientação para desenvolver esta perscruta, duas questões são ressaltadas:  

(1) como os livros didáticos apresentam, organizam e seqüenciam o 

conhecimento - texto/imagem - em arte?, e  

(2) Como os alunos percebem, interpretam e reagem aos conteúdos do 

livro didático?  

Os embates apresentados pelos estudos do LD apresentam vários 

caminhos. Versando sobre o processo de produção e exame do livro didático, 

Machado (2007) discute quatro pontos: qualidade, quantidade, custo e 

atualização. Analisar a qualidade de um LD implica partir de perspectivas e 

formas de utilização múltiplas incluindo o conteúdo, sua organização, a 

linguagem, sua forma, o ritmo de consumo e a imprescindível articulação de 

conhecimentos feita pelo professor. Outros motes imputam-se à quantidade de 

livros à disposição dos alunos e à sua forma de utilização, descarte e 

disponibilidade em espaços como bibliotecas e salas de estudo nas escolas.  

Ainda segundo Machado (2007), o avanço tecnológico que ameaça a 

sobrevida do LD não contribuiu para uma maior acessibilidade ao produto final 

e a diminuição dos “custos da produção editorial, eliminando etapas como a 

datilografia dos originais, (...) simplificando tarefas relativas à diagramação ou à 

composição” (p. 25) também não o fez. O quarto ponto que o autor destaca – 

atualização, ou desatualização – aplica-se à apresentação dos conteúdos, “à 

concepção de conhecimento que implicitamente veiculam” e não “às 

informações tópicas nos diversos temas” que os LD abordam (p. 26). No artigo 

“História dos livros e edições didáticas: sobre o estado da arte”, Alain Choppin, 

pesquisador do Serviço de História e Educação do Instituto Nacional de 
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Pesquisas Pedagógicas da França, faz uma preciosa retrospectiva dos LDs e 

das remeteduras sobre o tema. Ele se propõe a explicitar problemas e 

abordagens mais freqüentes comprometendo-se a destacar tendências e 

perspectivas possíveis. De acordo com este autor, as principais tendências dos 

remoques que abordam os LDs aludem à crítica ideológica e cultural desses 

artefatos. Mais recentemente, conforme aponta Choppin, estes acometimentos 

analisam o conteúdo dos LDs segundo uma perspectiva epistemológica ou 

propriamente didática.  

Considerando as múltiplas formas de abordagem do LD, muitas das 

discussões que surgem dos levantamentos realizados em diferentes países 

têm em comum a retomada de temas relacionados à formação da identidade 

nacional e à inserção social. Temas relacionados à atualidade ou a um 

contexto nacional particular também são abordados. Como exemplo, Choppin 

cita a controvérsia das minorias negras nos Estados Unidos e o debate sobre a 

descolonização na França, temas que surgem a partir de meados dos anos 60. 

No Brasil, as “primeiras quatro décadas do século XX” (KOSHIYAMA, 2004, p. 

4), foram determinantes para o LD brasileiro assumir um caráter conservador e 

estado-novista, tendo como “orientação o Decreto-Lei nº 8.460/45 que, na sua 

linguagem vaga, falando da harmonia social, do respeito à família, às crenças e 

às autoridades” (CAMPOS, 1996, p. 91) 

Os critérios de uma seleção temática são fatores a ser sempre 

considerados, uma vez que qualquer escolha necessariamente exclui algumas 

possibilidades. Desta forma, a representação da sociedade apresentada pelos 

LDs seria uma representação da realidade de acordo com o olhar dos 

envolvidos na concepção do livro. O LD seria, então, uma reconstrução para a 

educação moral das novas gerações, em todas as disciplinas, com o 

emudecimento dos conflitos sociais, desavenças e/ou a violência cotidiana.  

A partir dos anos 70, os pesquisadores voltam suas interrogações para 

as finalidades da educação preocupando-se com o discurso dos livros sobre 

determinadas matérias e seu ensino, sobre as concepções privilegiadas de 

história e teorias, as escolhas e legitimação de certos conhecimentos e as 

formas e métodos como estes conhecimentos são apresentados. Diante destes 

questionamentos verificou-se que a maioria das vasculhas priorizava os LDs de 

História e Literatura. Geografia e Matemática recebiam poucas referências, 
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enquanto a Física, Química, Biologia, Línguas Estrangeiras e Arte foram áreas 

literalmente negligenciadas tornando-se apenas recentemente objeto de 

estudo.  

A predominância do texto verbal e o esquecimento da imagem 

configuram um entrave para as interrogações que focam a arte. Com o avanço 

dos estudos semióticos, em fins de 1980, as imagens deixaram de ser 

consideradas ‘enfeites’ para o texto verbal e a articulação semântica entre texto 

e imagem começou a atrair a atenção de pesquisadores. Os aspectos gráficos 

e ‘formais’ dos LDs, antes desconsiderados, passam a ser compreendidos 

atualmente como parte do discurso didático, tanto quanto os textos verbais e 

imagéticos. 

A parceria entre LD e o ensino de arte é tão polêmica quanto o objeto 

propriamente dito. Ferraz e Siqueira (1987), em trabalho realizado no estado de 

São Paulo, levantaram o debate do uso/adoção ou não dos livros didáticos 

para o ensino de arte e concluíram que, tendo em vista os propósitos do ensino 

de arte, “ela [a arte] opõe-se frontalmente ao livro didático, que é estático, 

geralmente reducionista, cerceador da liberdade” (p. 12). Contudo, conforme as 

pesquisadoras concluíram, seu uso é amplo e foi o ponto alto da maioria dos 

questionários respondidos.  

Os resultados do reportado ensaio me levaram a conjecturas a propósito 

de enredos específicos da área de arte, tais como: de que maneira os LDs são 

reducionistas? O que eles selecionam e reduzem? Como eles cerceiam a 

liberdade e, também, como e porque eles apóiam o trabalho dos professores? 

Ferraz e Siqueira (1987) assoalham que o índice de 82,8% de opiniões de 

professoras/es de arte que consideravam os LDs como fontes de ensino 

assustou Barbosa (2005a) que considera  

os livros didáticos para arte-educação apenas modernizações 
na aparência gráfica de livros didáticos usados no ensino de 
desenho geométrico nos anos 40 e 50, sem nenhuma 
preocupação com o desenvolvimento da autoliberação (p. 11).  

 

Será que podemos generalizar? Afinal, “somente nesta condição de 

insatisfação com as significações e verdades vigentes é que ousamos tomá-las 

pelo avesso, e nelas investigar e destacar outras redes de significações” 

(CORAZZA, 2002, p. 111). Assim, caminhando por estas trilhas de 
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“significações e verdades vigentes” (2002, p. 111), minha insatisfação 

começava a dar frutos, a criar ousadias que me impeliam ao exame e à 

experimentação com o LD.  

Traçando relações entre trabalho docente e textos didáticos, Apple 

(1986) estimula novas formas de tratar estes artefatos. O livro didático é, para 

ele, um forte determinante de muitas “condições materiais do ensino e da 

aprendizagem (...) e, freqüentemente define o que é cultura legítima e de elite a 

ser transmitida” (p. 81).  

Nessa perspectiva, os conteúdos propostos pelos livros integram formas 

e, principalmente, versões de mundo. Neles, seleção e organização de 

conhecimentos se associam para representar visões de arte, para orientar 

formas de perceber, valorizar, fazer e, até, avaliar arte e imagens. Associam-

se, ademais, para representar, criar e anular identidades, falar sobre elas, 

classificá-las e colocá-las em determinados quadros de arquétipo social e 

cultural.  

O desempenho do LD como catalisador, historiador e transmissor de 

repertórios de saberes e fazeres socialmente valorizados, aceitos e 

relacionados a diferentes campos de conhecimento amplia ainda mais seu 

significado. Um dos pontos que ressalto neste estudo, conforme mencionei 

anteriormente, é a concepção de livro didático como artefato cultural 

(MARTINS, 2008a), noção que integra novas tecnologias de produção, pois os 

livros tentam se atualizar de acordo com padrões gerais de comunicação 

vigentes na sociedade. Como artefato cultural, o livro didático é instrumento de 

relevante impacto no processo ensino-aprendizagem formal, embora não seja o 

único material utilizado por professores e alunos. Muitas vezes, o livro é visto 

mais como um recurso didático que se alia a outros materiais para enriquecer a 

qualidade das aulas (COUTINHO e FREIRE, 2007, p. 248).  

Conforme apontei acima, o LD envolve um conjunto de relações 

humanas que vai além dos alunos e professores que o utilizam. O 

comparecimento deste ‘fator humano’ não desmerece, e nem o deve fazer, a 

histórica articulação da produção dos LDs com o mercado editorial e com o 

lucro visto que uma de suas principais funções seria “manter e sustentar seus 

produtores” (APPLE, 1987, p. 86). Esse autor denuncia situações em que 

editores financiam apenas os títulos que podem dar lucro dentro de um prazo 
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razoável. Esta é uma das contingências que potencializa ou restringe a 

circulação de certos LDs no sistema capitalista em que vivemos. O exemplo do 

Brasil ilustra a força desse mercado. No início do século XX, os livros didáticos 

correspondiam a dois terços dos livros publicados e representavam, em 1996, 

aproximadamente 61% da produção nacional. Esse cenário continua atual até 

fins de 2007, de acordo com reportagem de outubro de 2007 (MANSUR, 

VICÁRIA e LEAL), sendo que 

os escritores de livros didáticos são os maiores vendedores de 
livros do Brasil. Segundo levantamento da Câmara Brasileira 
do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, 53% 
dos 310 milhões de exemplares vendidos no ano passado no 
país se encaixavam nessa categoria. O segmento representa 
mais da metade do faturamento do mercado editorial brasileiro 
(p. 66). 

 

Não obstante o LD seja reconhecidamente estimado, recai sobre ele 

uma visão instrumental, que o caracteriza como veículo do conhecimento 

‘verdadeiro’ e, portanto, objeto que oferece ‘segurança’ para o desenvolvimento 

de propostas de trabalho. Nesse sentido, o LD ‘avaliza’ os conteúdos 

necessários e ‘válidos’ para a aprendizagem efetiva como aqueles veiculados 

por ele. Desta forma e sob este prisma, o conteúdo dos LDs condensa formas 

e principalmente versões de mundo nos quais o conhecimento selecionado e 

organizado une-se na concepção de representações da arte e das imagens na 

cultura e na sociedade. Embora de maneira sutil ou pouco aparente, o LD 

interfere nas questões de construção de identidade, representando-as, criando-

as, transformando-as e, talvez, anulando-as. 

Em sintonia com Schlichta (2006) entendo que  

as imagens não são neutras e contribuem para que os 
diferentes sujeitos fixem certas representações sobre si 
mesmos e sobre a realidade conformando, muitas vezes, seus 
modos de ver e pensar as visões estereotipadas (p. 360).  
 

Assim, imagem e texto são eixos de convergência nessa escavação, 

ambos considerados em seu poder de criar e delimitar realidades, de apagar e 

neutralizar idéias, de ‘naturalizar’ e transformar concepções sobre arte. 

Conhecer a trajetória dos LDs é condição essencial para construir novos 

olhares e posturas críticas em concernência a eles. Os primeiros 

pesquisadores que se interessaram por este tema foram os historiadores, 
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impulsionados por conjunturas como a crescente demanda social pela 

educação, o interesse em criar ou recuperar uma identidade cultural perdida 

pela desconfiguração do domínio colonizador ou ideológico e, inclusive, as 

grandes alterações na quantidade e nas formas de difusão de informações.   

 Sob a perspectiva histórica procura-se, então, a origem da literatura 

escolar encontrando-a como produto do cruzamento de três gêneros: a 

literatura religiosa, de onde se origina a literatura escolar com objetivo de 

catequização; a literatura didática, técnica ou profissional, que se apossou da 

instituição escolar; e a literatura de lazer, de caráter moral, recreativo ou 

corriqueiro.  

De forma geral, a literatura escolar possui um caráter nacionalista. No 

Ocidente cristão, a formação da juventude deveria ser assegurada 

institucionalmente e o surgimento da literatura escolar como conhecemos hoje 

coincide com o período no qual essa preocupação surge. No Oriente, a 

trajetória dos LDs teve um início um pouco diferente. A educação dos jovens 

era de responsabilidade das comunidades locais e os livros destinados ao 

ensino elementar eram elaborados em todo o território, até o século XVI, 

quando os primeiros europeus adentraram o território japonês e os modelos 

educativos europeus são adotados ou servem como fonte de inspiração. Talvez 

seja esta tendência à padronização dos processos educativos o motivo da 

produção analisada por Choppin ser relativa, quase na sua totalidade, ao 

período de constituição das nações modernas que requeriam uma identidade 

nacional.  

Com o advento dos Estados nacionais, no século XIX, a formação das 

novas gerações é reivindicada pelo Estado e o LD torna-se símbolo de 

soberania nacional, na forma dos manuais escolares nacionais subordinados 

aos discursos oficiais e isentos de qualquer menção que pudesse ser nociva a 

seus interesses. Em fins do século XX este tipo de controle foi exercido por 

instituições independentes preocupadas em exercer o “politicamente correto” e 

em evitar estereótipos e preconceitos, menções e representações que 

pudessem colocar a paz em perigo ou ser pretexto para “confrontações entre 

as nações” (CHOPPIN, 2002, p. 40). 

Enfim, "o livro didático é um produto cultural complexo (...) que se situa 

no cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade" 
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(p. 42). É um artefato contextualizado política e ideologicamente que guarda 

intimidade com a formação dos professores, sua atuação profissional e 

posicionamento crítico.  

Nas últimas duas décadas, as contendas atinentes ao uso e recepção do 

livro didático ganharam maior atenção. A perspectiva da Cultura Visual nos 

permite fazer outras indagações: como este artefato é consumido por 

professores e alunos? Como o aluno percebe e reage às propostas dos LDs? 

Como se posiciona o professor que adota o livro? Estas preocupações 

estimulam a busca por compreender os diferentes papéis e possibilidades dos 

LDs para o ensino de arte, integrando olhares de alunos e professores sobre 

propostas e limites deste artefato na educação e apontando possíveis trajetos 

de pesquisa que, em contato direto com professores e alunos, serão 

reconsiderados, discutidos e revistos. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO II 

DEFININDO CAMINHOS METODOLÓGICOS 
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Esta dissertação foi projetada com dois focos de investigação que 

devem convergir numa etapa posterior ao trabalho de campo. No primeiro 

ponto, a perspectiva centra-se no conteúdo do LD. Examina temas e imagens. 

Considera aspectos gráficos e formais como tipografia, tipologia e paginação 

além da relação entre conteúdos, perscrutando, ainda, a forma como este 

conteúdo é estruturado.   

Outro aspecto que orienta o trabalho é uma análise dialogada com os 

alunos colaboradores. O interesse recai sobre suas descrições e comentários a 

respeito dos LDs e seus conteúdos; destaca conjecturas, criações e vínculos 

que eles estabelecem com o objeto de estudo, além das possibilidades de 

reconstruções e propostas oriundas da experiência vivida em sala de aula. 

Estas duas frentes de levantamento dos dados configuram algumas 

características desta apreciação que explicito a seguir. Uma delas é a 

utilização de diversas perspectivas epistemológicas e teóricas que incluem 

métodos e estratégias de investigação não excludentes entre si. Outra 

característica é relativa à coleta de dados. Como uma pesquisa de caráter 

qualitativo, a coleta se dá ‘em situação’ e é complementada “pela informação 

que se obtém através do contato direto” e pela compreensão de que “o 

comportamento humano é significativamente influenciado pelo contexto em que 

ocorre” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48).  

Com a intenção de “perder o anonimato” (MARTINS e TOURINHO, 

2005, p. 90), misturo discursos de experiências pessoais a fim de me colocar 

não somente como pesquisadora/professora, mas também como sujeito da 

pesquisa, uma vez que acredito que tal postura “situa pedaços de quem somos 

e esclarece a partir de que posições construímos nossas propostas” (p. 89). 

A descrição é dimensão importante neste tipo de pesquisa, servindo 

para narrar como ela transcorre e fazendo uso de falas, observações e relatos 

dos colaboradores.  Um caráter processual e interpretativo também distingue 

esta maneira de investigar. O estudo se concentra nos significados de 

conceitos e situações que vão dando forma ao levantamento de maneira 

“orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e 
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sociais, à transformação de práticas e cenários sócio-educativos, à tomada de 

decisões” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49). Esta abordagem de pesquisa 

também aspira fazer “uma descoberta e desenvolvimento de um corpo 

organizado de conhecimentos” (ESTEBAN, 2003, p. 123). 

O núcleo de uma pesquisa qualitativa é o processo. Tal processo se 

preocupa em dar sentido aos conceitos e situações vivenciados. Confirmar 

e/ou comprovar hipóteses previamente construídas não é relevante para esta 

abordagem. Desse modo, a investigação recebe ares de espontaneidade na 

medida em que se aproxima daquilo que Martins e Tourinho denominam 

“currículo nômade” (2005, p. 100) e ganha forma à medida que os dados vão 

sendo coletados e a investigação sendo construída. O processo de pesquisa 

também dá relevância ao diálogo entre pesquisador e sujeito tornando-o uma 

constante. Esse diálogo tem o objetivo de desvendar os sentidos que 

atribuímos à nossas vidas e experiências e “múltiplas camadas de significados 

que ligam sujeitos, objetos e manifestações artísticas em contextos de 

aprendizagem e ensino” (p. 96). 

O caráter dialógico de descobertas de percepções e significações que 

caracteriza a pesquisa qualitativa dificulta um cronograma pré-estabelecido e, 

mais precisamente, o rigor de segui-lo. Os dados dependem dos sujeitos, do 

ambiente, da observação, das ações, das narrativas sendo construídas a cada 

encontro. Ao pensar na metodologia que orientaria os rumos dessa jornada, 

tinha a expectativa de traçar um ‘mapa’ de caminhos, deixando espaço para 

rotas alternativas e desvios. Embora estivesse ciente da impossibilidade de um 

roteiro preciso, e tivesse elaborado um “plano flexível” (ESTEBAN, 2003, p. 84) 

para o desenvolvimento desse trabalho, não podia projetar as surpresas e 

imprevistos que me acompanharam na prática da pesquisa de campo.  

 

 

 

2.1. Primeiros passos, primeiras escolhas, primeiro s planos... 
 

Depois de iniciado o levantamento bibliográfico, algumas escolhas 

tornaram-se possíveis e necessárias. Selecionar o LD para estudo foi tarefa 

relativamente fácil em função, primeiramente, da ampla publicidade dos 



 

 - 19 - 

materiais didáticos. Utilizando esta informação como critério, verifiquei que os 

LDs de arte mais encontrados eram, coincidentemente, aqueles publicados 

pelas cinco maiores editoras do Brasil neste ramo, justamente aquelas 

indicadas no Guia Nacional dos Livros Didáticos: FTD, Saraiva, Scipione, Ática 

e Brasil. Outro critério de seleção de material foi a disponibilidade do LD em 

bibliotecas e espaços públicos, particularmente nas escolas nas quais os LDs 

não são ‘oficialmente’ adotados. Também fiz uma busca em escolas que 

adotavam LDs de arte. 

Ademais, a seleção do LD considerou minha experiência como docente. 

Trabalhei com alunos do ensino fundamental II até o ensino médio, ou seja, da 

5ª série ao 3º ano do ensino médio. Nesta pesquisa, a faixa etária do grupo 

varia de treze a dezesseis anos e os alunos cursavam a 7ª e 8ª séries e/ou 8º e 

9º anos do ensino fundamental5. Outro motivo para esta escolha, além de 

minha ainda recente experiência como docente, é que os LDs do último ciclo 

do ensino fundamental apresentam, talvez para a maioria dos alunos, uma 

última oportunidade de experimentação com a arte na escola. Isso porque, no 

ensino médio, os LDs tendem a privilegiar conteúdos da História da Arte, 

reduzindo as propostas práticas.  

Outro fator que influenciou a minha escolha deste grupo foi considerar 

que a expectativa de ‘passar’ para uma nova fase de ensino – neste caso, o 

nível médio – deixaria os alunos mais à vontade para dialogar com 

possibilidades de mudanças, propostas, críticas, preferências e visões do 

material didático. Assim, ao trabalhar com sujeitos num processo adiantado de 

escolarização, pressupus que eles poderiam experimentar, com mais liberdade 

e interesse, a posição crítica e construtiva que a descrição propõe.  

Concentrando minha atenção nos LDs dirigidos a este nível do ensino, 

ou seja, ensino fundamental II – 5ª a 8ª séries e/ou 6º a 9º anos – constatei que 

o leque de opções para a consulta e/ou escolha de livros didáticos era bastante 

amplo e, geralmente, assumia a forma de coleções, tais como: A arte de fazer 

arte (Editora Saraiva); Descobrindo a História da Arte (Editora Ática); Arte hoje 
                                                 
5 De acordo com a nomenclatura vigente a partir de 2007, seguindo a Lei 11.274, de 06 de 
fevereiro de 2006, que altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 
sobre a duração de 9 (nove) anos no ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir 
dos 6 (seis) anos de idade. Informações disponíveis em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei /L11274 , acessado em 24/10/2007. 
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(Editora FTD); Artes – pranchas de linguagem visual (Editora Scipione) e A 

conquista da arte (Editora do Brasil). Na tentativa de reunir informações sobre 

estes livros (tiragem e reimpressões – usados como sinônimos – e distribuição) 

contatei estas editoras, mas não obtive resposta. A Editora Saraiva foi a única 

que enviou informações sobre as escolas que adotam suas publicações.   

Com o desejo de tornar-me íntima dos LDs, preocupei-me em conhecer 

um pouco sobre as editoras. Confesso que as editoras são muito semelhantes 

a famílias aristocráticas, de grande tradição, que nos vêem como ‘intrusos’ e, 

portanto, com maus olhos. As editoras que tentei visitar não me receberam. A 

única que concordou em me receber, e que me ofereceu ‘um café ou chá’, foi a 

Saraiva. Nesta visita recebi algumas dicas sobre o funcionamento deste 

mercado e suas relações com escolas, professores e alunos.  

A Editora Saraiva é um complexo editorial formado por mais dois selos, 

Editora Atual e Formato, que ampliou o segmento de edições didáticas. No 

segmento de LDs para o ensino de arte, a empresa trabalha com a coleção A 

arte de fazer arte e com doze títulos de caráter para-didático, sobre os quais 

não me deterei nesta dissertação.  

A coleção A arte de fazer arte – escolhida para esta pesquisa – inclui 

volumes que contemplam da 5ª a 8ª série. Um fato curioso é que, atualmente, 

existem duas versões da mesma coleção no mercado. Uma, mais barata (R$ 

19,90) e outra, bem mais cara (R$ 60,30). A primeira foi editada em 1999 e 

reimpressa6 sete vezes até 2003. As reimpressões dependem da venda do 

volume correspondente às séries escolares. A segunda versão da coleção traz 

a informação: “2ª edição reformulada”. Foi publicada em 2004 e, em 2007, já 

estava na 4ª reimpressão.  

Estes números surpreendem porque, embora o MEC não indique LDs de 

arte e sua adoção seja tão criticada, o número de reimpressões evidencia a 

força da oferta em função da demanda e, conseqüentemente, da utilização.  

Assim, a oferta significativa e a clara demonstração da comercialização desta 

coleção finalmente concorreram para minha decisão de que esta seria a 

coleção-suporte para a disquisição. 

Na sede da Editora Saraiva em Goiânia, a responsável pelo atendimento 

                                                 
6 Analisando as versões dos volumes que compõem a coleção A arte de fazer arte, as autoras 
usam os termos ‘reimpressão’ e ‘tiragem’ como sinônimos. 
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às escolas da região metropolitana indicou algumas escolas que adotam 

ambas as versões do LD em discussão. A versão atualizada é adotada por 

cinco instituições particulares enquanto que a 1ª edição é adotada por escolas 

estaduais militares. Foi através da minha colega de mestrado, professora 

Rogéria Eller, que negociei o acesso à Escola Estadual Dr. Antônio Raimundo 

Gomes da Frota onde conheci meus futuros colaboradores e realizei o trabalho 

de pesquisa.  

A escola campo foi fundada há quinze anos e está localizada no setor 

Cidade Jardim, região oeste da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás.  

O nome da escola é uma homenagem ao Dr. Antônio Raimundo Gomes da 

Frota, patriarca de uma família tradicional de Goiânia, médico afamado nos 

anos vinte. Ocupando meia quadra, a escola possui uma boa infra-estrutura se 

comparada a outras localizadas em bairros mais afastados e periféricos da 

região metropolitana de Goiânia. Dois galpões constituem a escola. Um abriga, 

além de salas de aula, as salas dos professores, da administração, 

coordenação, diretoria, secretaria, laboratório de informática, biblioteca, 

banheiros e cantina. O outro galpão é totalmente ocupado por salas de aula.  

Em 2008, a escola passou a fazer parte do projeto Escola de Tempo 

Integral7 que está sendo implantado em Goiânia pela Secretaria de Educação 

do Estado de Goiás. Não foram feitas alterações na infra-estrutura física da 

escola para abrigar este novo projeto.  

As escolas das regiões próximas do centro da cidade sofrem, 

atualmente, com um problema de perda de alunos. Muitos deles moram em 

regiões de difícil acesso e desejam estudar em escolas próximas a sua 

residência. Destarte, a distância se faz refletir na evasão de alunos. Escolas 

como a Dr. Antônio Raimundo Gomes da Frota sofreram com esta 

circunstância demonstrando uma redução considerável no número de alunos 

matriculados. Assim, o projeto Escola de Tempo Integral amplia o tempo de 

permanência dos alunos na escola e, coincidentemente, passa a oferecer 

menos vagas diminuindo a demanda das matrículas.  

No turno da noite, a escola oferece o programa Educação de Jovens e 

                                                 
7 Através do projeto Escola de Tempo Integral, têm-se a intenção de oferecer ao aluno 
atividades que vão além das aulas e disciplinas que integram o currículo obrigatório 
(www.educacao.gov.br). 
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Adultos8 (EJA), em parceria com outros órgãos educacionais como, secretarias 

municipais e estaduais, e programas sociais como o Acelera Goiás, 

implementado pelo Instituto Ayrton Senna. Este programa teve início em 1999, 

em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás 

(http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna). Meus alunos/colaboradores 

fazem parte deste programa. 

No início deste trâmite, enxergava as particularidades da escola que me 

recebeu de forma bastante difusa. Percebi, após um ano e meio de imersão no 

cotidiano da instituição, que as angústias e instabilidades características da 

vida de grande parte dos alunos – irregularidade na freqüência às aulas, 

atrasos, dificuldades de ordem emocional e econômica – engrossam os índices 

da evasão escolar, afetando a dinâmica da escola. O número de alunos 

inscritos para determinadas etapas oscila de um ano para outro, uma vez que a 

oferta igualmente se torna irregular. Esta situação tem impacto financeiro sobre 

o orçamento visto que o aporte de recursos para a escola depende do número 

de alunos matriculados. Tal incerteza gera ansiedades, interfere no próprio 

funcionamento da escola e atinge a motivação de alunos e professores. 

 

 

 

2.2. Entre método e ação: reflexões sobre a prática  da pesquisa 
 

Apesar de ‘comprovar’ não ser objetivo desta investigação, ratifico o 

quanto a pesquisa de campo é desobediente no que tange nossos planos 

iniciais. Um trabalho que levaria cerca de quatro meses, durou mais de um ano 

e acrescenta motes para reflexão que relatarei a seguir.   

Na sétima semana de encontros na escola, a etapa empírica da 

pesquisa ainda tateava seu espaço e sujeitos. Sua forma é de uma pesquisa-

ação na qual “os professores e professoras poderiam aperfeiçoar suas práticas 

tornando-se pesquisadores/as em sua própria sala de aula” (COSTA, 2002, p. 

96). Concebe-se, então, uma  

aliança estratégica de sujeitos coletivos inscritos em 

                                                 
8 Projeto do Ministério da Educação que visa “assegurar a todos os brasileiros de 15 anos e 
mais (...) a conclusão do ensino fundamental com qualidade” (http://portal.mec.gov.br). 
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categorias singulares, que passam a produzir relatos sobre si 
e sobre suas tradições e posições socioculturais, inscrevendo 
suas identidades no horizonte mais amplo das culturas (p. 94).  

 

Este tempo da pesquisa foi um período de construção, reinvenção, 

instituição de novos mundos, vidas e identidades de nosso grupo (COSTA, 

2002, p. 111). Foram planejados, a priori, quinze encontros semanais, 

organizados de maneira a dialogar com a programação realizada no início do 

ano letivo pela professora Rogéria. 

Repito que meus colaboradores fazem parte de um programa social, 

Acelera Goiás. De acordo com informações no site da instituição promotora 

deste projeto, seu objetivo é “corrigir o fluxo escolar, acabando com a 

defasagem aluno/série e interrompendo o círculo vicioso que resulta em 

milhões de alunos repetentes e bilhões de prejuízos para a economia” 

(http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna). Tal situação resulta numa 

profunda diversidade – e complexidade – entre nossos colaboradores, cuja 

faixa etária varia entre 16 e 22 anos, com duas exceções, uma aluna de 34 e 

outra de 14 anos. Traz à tona a problemática demanda da correção do fluxo 

escolar e suscita o questionamento a respeito da razão da real necessidade do 

agrupamento dos alunos de acordo com uma determinada faixa etária. Além do 

Projeto Acelera, a Escola da Ponte, em Portugal, rompe, com sucesso, esta 

configuração paradigmática que, não necessariamente, contribui para uma 

aprendizagem de qualidade. De acordo com o projeto educativo desta escola 

“o percurso educativo de cada aluno supõe a apropriação (...) subjetiva do 

currículo” (http://www.eb1-ponte-n1.rcts.pt/documen/projecto.pdf ). 

Neste projeto realizado na escola, o grupo inicial era formado por 19 

pessoas: a professora Rogéria, 17 alunos e eu. No entanto, dentre os alunos, 

apenas cinco eram assíduos no fim do ano letivo de 2007, e três o foram 

durante o ano de 2008, e essa é uma situação bastante freqüente nas 

instituições e programas como este. Considero que ao final ficamos ‘afinados’ 

uns com os outros. Contudo, guardo lembranças dos primeiros encontros, 

momentos tensos e complexos que, gradativamente, me ajudaram a 

compreender a importância de estabelecer um relacionamento de confiança 

com os alunos.  

Aos poucos, minha postura informal abriu caminho para uma 
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aproximação deixando-os menos preocupados e resistentes. Entabulei 

conversas sobre as idéias e concepções que traziam a propósito de livros e 

arte, seus conhecimentos, expectativas e motivos para estarem ali. Sentia que, 

a cada dia, conseguíamos cumprir um pouco do objetivo de abrir o leque de 

opiniões, os diversos aspectos sobre o tema em pesquisa (GASKELL e 

BAUER, 2002). 

A escolha dos temas a serem trabalhados foi feita a partir dos tópicos 

recorrentes nos conteúdos dos LDs, comparando as duas versões dos quatro 

volumes da coleção, pressupondo, segundo este critério, que os temas 

trabalhados seriam mais familiares aos colaboradores. Sabia que era 

necessário manter uma postura flexível não apenas para excluir, como também 

para acrescentar algum tema, caso o trabalho de campo assim exigisse. Os 

temas definidos foram: cores, pintura, ilustração de textos, releitura e textura.  

No primeiro encontro com os colaboradores, além de me apresentar, 

detalhei aspectos do projeto, seus objetivos e focos. Iniciei com o pedido de um 

pequeno texto, escrito pelos alunos, sobre a proximidade – ou distanciamento – 

que mantinham frente aos livros. A motivação para tal solicitação foi a leitura 

prévia do relato sobre a minha afinidade com os livros, intitulado Memória 

literária. Como “o conhecimento do que os outros estão fazendo ou falando 

sempre depende de algum cenário ou contexto de outros significados” 

(SCHWANDT, 2006, p. 312), se fazia necessário que eu me desse a conhecer. 

A expectativa de escrever “desse tanto”, sobre um tema que não lhes 

despertava interesse algum, deixou bastante claro seu espanto relacionado à 

sua própria produção textual e à demanda de leitura que cabe a um professor. 

Aqui entra em cena a primeira de muitas negociações com os sujeitos da 

pesquisa. 

Interessava-me viabilizar a participação dos alunos como integrantes do 

“sistema escolar na busca de soluções aos seus problemas” (THIOLLENT, 

2003, p. 75). Eles escreveriam de 10 a 15 linhas e eu receberia as redações no 

mesmo dia. Embora no quarto capítulo, esse material seja analisado com 

detalhes, é importante adiantar que, nas concepções dos alunos, os livros 

traduzem um vínculo significativo entre eles e as noções de aprender e 

conhecer.  

Assuntos amplos dentro do contexto do ensino da arte, como os que os 
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LDs apresentam divididos em capítulos, vão sendo desenhados, discutidos e 

refletidos no decorrer desse estudo. O levantamento dos elementos que 

compõem o objeto LD, incluindo imagens, textos, elementos gráficos funciona 

como base temática para outras fontes de dados, como a interação entre os 

sujeitos (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Os dados recolhidos demonstram o caráter descritivo dessa pesquisa, 

mas confesso que desejava conseguir “ultrapassar os limites da palavra oral e 

do relato sobre ações” (FLICK, 2004, p. 171). De tal modo, recorro a Donald 

Shön (2000) e Paulo Freire (2000) assumindo-me como profissional reflexivo 

quando privilegio a “análise das próprias ações em sua decorrência natural” 

(FLICK, 2004, p. 171). 

 

 

 

 

2.3. Preparando o trabalho de campo... 
 

Por mais difícil que seja descrever e discutir uma trajetória de pesquisa, 

geralmente fragmentada, desenvolvi o trabalho de campo com dois focos. O 

primeiro concretiza-se em um dueto entre o livro didático e eu, detalhado no 

terceiro capítulo. O segundo enfoque apresenta vozes múltiplas em uma 

análise dialogada, na qual a criticidade de meus colaboradores é revelada. 

Embora os alunos, o livro e eu tenhamos dialogado durante a maior parte do 

tempo, há momentos em que vozes se separam e umas sobressaem às outras. 

Os diálogos são ágeis e dinâmicos, representando um discurso vivo.  

Trabalhamos, intermitentemente, com as duas edições disponíveis no 

mercado, a de 1999, que geralmente é a mais utilizada pelas escolas públicas, 

de acordo com a responsável pelo atendimento às escolas da Editora Saraiva 

de Goiânia, e a de 2004, no caso das escolas particulares. O terceiro capítulo 

esmiúça os elementos que compõem esses livros, desde a capa, passando 

pelo currículo das autoras, saudação aos estudantes, textos e imagens, assim 

como elementos gráficos como marca d’água e paginação.  

As capas, cuja função é proteger o conteúdo do livro, revelam que 

transcenderam essa vocação há muito tempo e funcionam tanto como 



 

 - 26 - 

projeções de histórias e idéias quanto como um convite a outros pensamentos. 

A profusão de imagens estampadas nas capas das duas edições revela uma 

diversidade de motes que a prática docente me permite constatar ser 

impossível tratar com o detalhamento necessário. Temas e imagens tornam-se 

mais que objetos de pesquisa passando a ser, também, objetos de 

experimentação, reflexão e apreensões enquanto professora, pesquisadora, e 

estudante. 

A dinâmica da pesquisa se torna, ela própria, um interesse, a partir do 

momento em que o [des]planejamento vai acontecendo. Experimentação, 

reflexão e apreensão entram em desacordo entre si e a apreensão se 

sobrepõe. Dos quinze encontros previstos inicialmente, sete aconteceram sem 

percalços. Cheguei a ter a ilusão de que o processo da pesquisa aconteceria 

fluidamente.  

A tranqüilidade de percurso se manteve apenas enquanto durou a 

atividade com o primeiro tema – cores. Talvez ela tenha se afugentado em 

função do escuro. Sim, porque a escola ficou às escuras nos últimos dois 

meses de 2007, em função da queima do gerador que abastece a escola. A 

sensação de segurança que a instituição escolar me passava foi substituída 

pela ansiedade que a possibilidade da perda de meus colaboradores trazia. 

Aflições à parte, tive que esperar a continuidade de nosso trabalho em 2008. 

Contudo, como diz o ditado popular “há males que vêm para bem”. Os 

encontros que consegui ter com cada um dos colaboradores resultaram nas 

imagens e cores com as quais montamos minha apresentação para a banca de 

qualificação. 

A retomada dos encontros também não foi tarefa fácil. Pendências 

burocráticas do sistema de educação formal e do mundo ‘fora da escola’ 

seduziam meus alunos e dificultavam sua volta. Enfim, em abril de 2008, 

consegui reunir três deles e retomamos a pesquisa com abordagens que 

incluíam emails e telefonemas.  

Dois meses após a retomada, outro fantasma passou a rondar meu 

projeto: a greve dos professores. Entretanto, dessa vez eu estava preparada e 

o que antes era presencial, passava a funcionar à distância. Para os alunos, as 

férias de julho se estenderam até a última semana de setembro. A escola 

voltou a funcionar em outubro, quando retomamos os encontros presenciais. 
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A tarefa de analisar criticamente o LD em parceria com as pessoas para 

quem esses materiais se destinam torna este trabalho um projeto colaborativo 

no qual o conhecimento e a crítica dos alunos são priorizados. A partir destas 

experiências iniciais, os encontros não foram suficientes para tantas 

observações, questionamentos, opiniões e posicionamentos críticos. Sabemos 

que o tempo dedicado à arte na escola é curto, escasso e, quase sempre, 

limita a dinâmica e as possibilidades de troca e discussão.  

Embora as situações de pesquisa configurem amostras iniciais de 

práticas vividas na sala de aula e, aqui, recortadas, estas observações são 

circunstâncias preliminares anotadas no diário de campo, registro de aspectos 

e momentos de uma viagem a lugares desconhecidos, inesperados, 

surpreendentes e, às vezes, decepcionantes. Lugares que visitei com 

disposição para descobrir, esmiuçar, indagar e refletir sobre os 

posicionamentos, contradições e inquietudes de seus atores, os alunos.  
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CAPÍTULO III 

LIVRO DIDÁTICO, LIVRO DIDÁTICO... 

O QUE VOCÊ MOSTRA? 

_______________________________________________ 
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Neste capítulo, conforme havia proposto, descrevo meu encontro em 

particular com o LD.  Esse encontro, etapa solitária, aguça meu olhar, 

preparando-me para a segunda etapa, na qual realizo uma análise dialogada 

com os alunos. Esta fase do percurso não aconteceu desvinculada dos 

encontros com os alunos, primeiro, porque minha aproximação com o LD foi 

gradativa e lenta, resultando em novos pormenores e detalhes a serem 

observados cada vez que folheava, ou melhor, me debruçava sobre o livro; e, 

segundo, porque os encontros com alunos alimentavam novos olhares, me 

faziam retomar idéias e revê-las sob outro ângulo ou perspectiva. Estas idas e 

vindas não estão aqui descritas pois privilegiei as particularidades do meu 

encontro com o livro didático, com a intenção de deixar claras as 

complexidades desta tarefa ou, pelo menos, mostrar quão difícil e intricado foi 

para mim levá-la a cabo. 

De onde ou por onde começar uma análise de um livro didático? Todo 

começo, início de qualquer experiência, gera expectativas e receios. Receava 

não conseguir distinguir questões do livro para torná-las foco de exploração. 

Deveria me concentrar no conteúdo? Na forma como ele é apresentado? Na 

seqüência de atividades? No tipo de ações e requisitos postos aos alunos? 

Tinha expectativas de poder dar conta de todo este universo e ensejava 

controlá-lo, falando para mim mesma que só ao final da etapa poderia saber 

por onde caminhei e o que se tornou importante. Na tentativa de encontrar um 

ponto de partida, dirigi meus pensamentos para minha história com livros, 

didáticos ou não, a exemplo do que fiz no início desta pesquisa.  

Consigo ver, pensando nessa história, as capas de muitos desses livros. 

É como se elas não apenas materializassem histórias e idéias que os livros às 

vezes guardam, mas também funcionassem como convite para outros 

pensamentos atiçando minha imaginação para expandi-los.  

Não há como dizer que esta aproximação seja, de fato, uma experiência 

de leitora que vai aos poucos conhecendo o livro, página a página. Também 

não posso dizer que me aproximei desse livro didático, com olhos cerrados 

para experiências que vivenciei como aluna nos meus tempos de escola ou, 

como já mencionei, com os alunos durante o período em que o livro era o elo 

que nos unia. Portanto, começar pela capa é, apenas aparentemente, começar 

pelo início. Estarei, de fato, refazendo e revisitando olhares que, em momentos 
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passados, tiveram para mim um sentido e agora se re-configuram movidos pela 

ânsia de organizar, questionar, provocar. 

Decidi examinar temas e imagens, tornando-os mais que objetos de 

pesquisa. Estes elementos são, também, objetos da minha experiência, das 

minhas preocupações e reflexões como professora. São traçados de 

possibilidades pedagógicas que indicaram e recomendam caminhos para mim 

e para os alunos com quem trabalhei. Por estes motivos, temas e, 

principalmente, imagens, ganham espaço neste estudo.  

Considero, também, aspectos gráficos e formais como tipografia, 

tipologia e paginação, mas privilegio um olhar sobre as relações entre conteúdo 

e forma, o modo como o conteúdo é estruturado e a forma em que é 

apresentado. O mundo no qual vivemos, hoje, é, visualmente, intricado, o que 

acarreta complexidade “na hora de utilizar todas as formas de comunicação, 

não apenas a palavra escrita” (HERNANDÉZ, 2007, p. 24) e, neste caso, a 

coleção “A arte de fazer arte”, não é exceção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. A capa que protege e as falas que acolhem 
 

Nas escolas de Goiânia, as duas edições do livro – 1999 e 2004 – são 

bastante utilizadas na 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental. Esta afirmação 

se fundamenta nas informações que colhi no início desta pesquisa, tanto em 

escolas públicas como em particulares, com o intuito de selecionar o LD que 

seria estudado.  
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Figura 1:  A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 

No caso desta análise, meu primeiro movimento foi fixar o olhar nas 

capas dos livros das duas edições. Convido o/a leitor/a a me acompanhar 

nesta trajetória. Vemos um livro com jeito de caderno, encadernado em espiral, 

formato A4 (Figura 1). No formato paisagem – orientação horizontal – o livro 

quebra a respondência com um caderno, oferecendo-se de forma diferente à 

manipulação. Isso não significa que este seja um formato inovador ou que tal 

formato nos leve a descortinar novas paragens para os olhares que ele atrai. 

Significa, talvez, uma preocupação para diferenciá-lo e, mais ainda, uma 

possibilidade de distribuir imagens e atividades lado a lado, de maneira mais 

alargada que a posição vertical da página permite.    

A capa da 1ª edição, dividida, grosso modo, em três partes (do título, do 

nome das autoras com indicação de série, editora e de um painel de imagens) 

estampa 19 imagens em tamanhos menores ao de uma fotografia 3X4 cm. As 

imagens estão concentradas em um retângulo de 14 cm de largura por 11 de 

altura que mostra, no fundo, outras imagens em cinza e branco. O retângulo do 

lado superior direito, recortado de imagens, mostra um fundo claro com figuras 
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formadas a partir do contraste entre cinza e branco, sobreposto por uma série 

de imagens coloridas. Apesar do acúmulo de imagens coladas umas às outras, 

e de certa poluição visual que este arranjo apresenta, o fundo claro torna 

serenidade e tumulto coexistentes, uma vez que, por um lado, refresca o olhar 

do espaço compactado de imagens e, por outro, contribui para condensá-lo, 

solicitando uma navegação mais lenta e cuidadosa do olhar. Mãos, jarro, corpo, 

pessoas, paisagens e outras silhuetas sugestivas de coisas quase sempre 

identificáveis podem ser vistas nesta parte da capa. 

Próxima ao centro deste painel de representações, salta aos olhos a 

imagem de um rosto que traz a boca aberta e a língua de fora. Acima do rosto, 

a imagem do discóbulo leva a vista para a esquerda e nos faz encontrar dois 

pares de olhos, um deles, fitando o/a leitor/a. Reforçando meu pedido para que 

o/a leitor/a me acompanhe, meus olhos voltam-se, em seguida, para um auto-

retrato de Renoir, que parece mirar uma pequena fotografia antiga em tons 

sépia. 

Buscando inventariar as imagens coloridas que sobressaem deste 

fundo, o logotipo da TV Globo marca sua forte presença à esquerda, bem 

próximo ao título do livro e junto da caricatura de uma figura que trouxe à 

emissora muita audiência: o piloto Airton Senna, sorridente, uniformizado e 

estourando uma garrafa de espumante. A posição da garrafa indica uma 

direção para a rolha que coincide com uma seta diagonal, de baixo para cima, 

sugerindo que o olhar se mova para a direita superior do painel. Meus olhos 

seguem o movimento da rolha que atravessa os três Acrobatas (Alex Vallauri, 

1982), coloridos e dispostos em círculo, fazendo surgir uma sensação de déjà-

vu no reencontro com o discóbulo. Ele me conduz à cena tropical de Anita 

Malfatti, emoldurada pelo desenho de um carro, a palavra bizz, a imagem de 

uma cena urbana e uma fotografia, outra vez de um carro, agora, mais antigo. 

Desço meu olhar numa linha reta e encontro uma cena bucólica de Cícero 

Dias. Os tons suaves do artista parecem atrair meus olhos a sentarem-se na 

cadeira Wassily (Marcel Breuer, 1925), de design leve e moderno que me 

permite observar a Pequena Bailarina de Degas.  

Vários circuitos de movimento por estas imagens são possíveis. A 

trajetória que fiz pode ser recomeçada levando-me novamente aos olhos que 

nos fitam próximo a uma imagem emoldurada. É curioso que apenas uma das 
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imagens – um desenho de Marcelo Manzano representando um homem e uma 

mulher – tenha moldura, contrastando com o fundo sobre o qual as imagens 

estão dispostas. Com Renoir, TV Globo, Airton Senna, Anita Malfatti, Degas e 

Cícero Dias, a capa do LD abre um leque considerável de possíveis conexões 

com o mundo da cultura visual sem, contudo, fugir de um tipo de diagramação 

convencional, recortada e enquadrada das imagens.   

Das 19 imagens, 11 representam o corpo humano, ou parte dele. Olhar 

para este painel pode ser um exercício cansativo pela intensa mistura e 

sobreposição de sentidos aliados à excessiva economia de espaço no qual tais 

sentidos e imagens se condensam, hipertrofiando nosso olhar de maneira 

quase exaustiva.  

Logo abaixo desse painel, sobre uma estampa em tons de lilás, estão os 

nomes das autoras, a indicação do ano escolar ao qual o livro se destina e o 

logotipo da editora que sugere um livro aberto, sendo uma página preenchida 

com cor e outra apenas contornada. O lado esquerdo é tomado pelo título 

escrito sobre linhas semelhantes às dos cadernos de caligrafia. Reforçando a 

idéia de caligrafia, cada letra é contornada por setas que indicam a direção na 

qual as letras devem ser construídas para se obter o resultado visual desejado 

na escrita à mão. As setas indicando o movimento para a escrita da letra 

sugerem uma dissonância perante um dos sentidos que o título do LD propõe, 

ou seja, a arte de fazer... Direcionar o movimento e a forma de construir as 

letras é um tipo de regulação que se contrapõe ao desejo que o título sugere.     

As cores, dispostas geometricamente, são bastante usadas, ocupando 

toda a capa e determinando o espaço de fundo para as palavras do título. É 

como se a capa transitasse entre uma hiper-exposição de imagens, de um 

lado, e regras e modelos de um fazer manual, de outro. O ler, o fazer e o ver se 

encontram, mas parecem revelar pouca intimidade.  
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Figura 2:  A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 

 

Na edição mais recente (2004), a poluição visual da anterior dá lugar a 

um painel mais limpo, com imagens maiores e em menor número (Figura 2). O 

formato continua semelhante ao de um caderno, com encadernação em espiral 

verde, de plástico transparente, formato A4, com orientação horizontal. A capa 

estampa 14 imagens, com tamanhos que variam entre retângulos de 2,5 cm 

por 2,0 cm até 9,0 cm por 6,0 cm, formando um mosaico em volta do título e do 

nome das autoras. 

O centro das atenções é a imagem de duas moças – Duas irmãs (Ismael 

Nery, 1924). Uma encara o observador de frente, enquanto a outra olha para a 

esquerda, direcionando também nosso olhar para os nomes das autoras, em 

preto sobre um retângulo laranja. De maneira espontânea, meus olhos descem 

a página como que deslizando por tons derivados do laranja e se acomodam a 

uma mesa posta com flores, bules e o que parece ser um prato com pães, 

inserindo uma natureza morta – Natureza morta com flores, frutas e vários 

objetos IV (Carlos Scliar, 1987) – em meio às imagens da figura humana, 

integral ou parcialmente apresentadas. Novamente, das 14 imagens desta 
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capa, 10 mostram o corpo ou parte dele, mantendo a precedência desta 

representação sobre outras, assim como acontece na edição anterior.  

Buscando familiarizar-me com este painel de imagens, meu olhar 

direciona-se para a direita e depara-se com dois desenhos que anunciam o que 

pode estar por vir no interior do livro. Uma mão anônima derrama um pouco de 

cola sobre um papel coexistindo com um globo ocular lateja entre círculos que 

partem da sombra de um rosto roxo.  

Tarsila do Amaral – Sol poente (1929) – surge tímida, algo estranho para 

uma artista conhecida por formas volumosas e cores exuberantes, dando a 

impressão de que existe a intenção de fazê-la mais discreta. Essa discrição dá 

passagem para o logotipo da editora, agora em branco sobre uma faixa vertical 

verde-claro disposta abaixo da escultura de uma bailarina – Dançar a vida foi 

tudo o que eu sempre fiz (Antônio dos Santos Lopes, 1984) – que, com o 

gestual do braço, sugere apoiar a indicação da série para a qual o LD se 

destina, orientando meu olhar para cima.  

A cultura popular se apresenta com clareza, amparada por um tapete de 

tear de cores rosa, azul e branco, sobre o qual parecem repousar vasos de 

cerâmica dispostos como se estivessem à venda. Os vasos e o tapete são 

sobrepostos, recortados em duas imagens, ambas reforçando a presença da 

cultura popular nesta paisagem inicial do LD. Acima dos vasos vejo a imagem 

de uma caneca, sobre um torno manipulado por duas mãos à frente de tigelas 

com pincéis. Logo acima, a imagem de uma pintura sobre tela, em pequena 

dimensão, reforça o fazer mostrando novamente a mão e uma tigela de tinta.   

Pendendo o olhar para a esquerda, um ribeirinho nos cumprimenta 

enquanto pega seu machado sobre uma pedra às margens do rio – Amolação 

interrompida (Almeida Júnior, 1893). Novamente somos atraídos pelo que seria 

uma estátua grega, mas que, na realidade, é uma estátua viva no centro de 

alguma metrópole. Pessoas caminham despreocupadamente pelo espaço e 

duas delas parecem deter-se para observar a estátua totalmente branca, 

contrastando com o colorido das ruas. Antes de visualizar o título, a figura 

oriental de uma cabeça de buda repousa; parece descansar antes de olhar 

para um prato decorado com desenhos de seres mitológicos – pelo menos 

aparentemente – traçados com canetas hidrográficas de muitas cores. Próximo 

à boca da figura central desenhada no prato, a quina da moldura que envolve o 
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título do livro e a figura central da capa – Duas irmãs (Ismael Nery, 1924) – 

invade o espaço.  

Com uma tipografia aparentemente familiar e difícil de identificar, parte 

do título – “A arte de fazer” – é apresentado sobre um retângulo magenta, 

enquanto seu final – “arte” – aparece em branco sobre verde; ou seja, sobre 

outra cor e abaixo do início do título. A posição da palavra e a mudança de 

fundo dão a impressão de assegurar à ‘arte’ uma mais-valia e conduzem nossa 

visão para olhos que nos encaram de frente. São os olhos de uma das moças – 

Duas irmãs (Ismael Nery, 1924) – que, no início desse circuito visual, me 

fizeram passear pelas imagens e sugestões visuais que formam e informam a 

capa do livro. 

 
Figura 3:  A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 

Abro o livro sem perder a concentração. Tento deslocar-me entre uma 

condição fictícia de aluna e de pesquisadora. A apreciação das capas ainda 

ecoa no meu pensamento trazendo uma sensação de incompletude que 

encontra algum alívio nas palavras de Kincheloe (2007): “o todo é maior do que 

a soma das partes” (p. 104). Abro e fecho o livro apenas para me dar conta de 

que ‘o todo’ não pode ser visto.  

Tento olhar para a primeira página do LD como se fosse a primeira vez, 
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embora tenha passado por ela, sozinha e com os alunos, muitas vezes. 

Entretanto, olhar como se fosse a primeira vez se tornou, neste processo, uma 

atitude aliada à inquirição, como se esse esforço fosse necessário para renovar 

minhas perspectivas sobre o LD e estimular este trabalho silencioso, esta etapa 

solitária da pesquisa.  

 
Figura 4:  A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 

 

Com paginação semelhante, as duas edições trazem, na primeira página 

à esquerda, informações sobre a titulação e atuação de cada uma das autoras 

e, à direita, a reprodução do título exatamente como apresentado nas capas. A 

imagem da obra Duas Irmãs, de Ismael Nery (HADDAD e MORBIN, 2004, p. 

115) que atraiu meu olhar na capa é reproduzida nesta primeira página da 

segunda edição (Figura 4). Um barrado de retângulos coloridos na parte 

superior da página e a presença desta imagem podem indicar uma 

necessidade explícita de maior impacto visual, tendência que ganha força com 

a continuidade deste trabalho. Mais uma vez, nas duas edições (Figuras 3 e 4) 

vemos a indicação do ano escolar ao qual o livro se destina, o selo da editora, 

o ano da primeira edição e a referência de sua reimpressão ou tiragem. 

            As autoras são professoras da rede de ensino particular do Estado de 
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São Paulo e uma delas também é professora da rede estadual. São licenciadas 

em Educação Artística, uma em Artes Plásticas e a outra em Música. Uma 

delas também se apresenta como escultura e artista plástica. Na edição mais 

recente, a titulação de pós-graduada em psicopedagogia e arte terapia é 

acrescentada para uma das autoras. A apresentação do currículo das autoras, 

em tópicos, contrasta com a forma como elas se comunicam com os alunos, na 

página seguinte, onde em tom de proximidade e informalidade, tentam se 

aproximar dos alunos/as (Figuras 3 e 4).  

 

 
Figura 5:  A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 

A página destinada à saudação aos estudantes mantém exatamente o 

mesmo texto como também a paginação (Figura 5). As ilustrações parecem 

suplicar por contextualização. Estão dispostas à esquerda e o texto das autoras 

à direita. Na edição de 1999, o estudante é recebido por um pássaro anônimo 

pousado no galho de uma árvore qualquer. Ele se mostra com contornos claros 

e massa de cores espacialmente bem definidas. Cinco miniaturas do pássaro, 

como se fossem carimbos e com a cabeça voltada para a esquerda, formam 

uma faixa na base da página. Na edição de 2004, o layout da página é mais 
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limpo e as ‘honras imagéticas da casa’ são de responsabilidade de quatro gizes 

de cera dispostos em leque sobre o desenho de um espiral preto. 

 

 
Figura 6:  A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 

 

Do passarinho (Figura 5) para o giz de cera (Figura 6): que intenções 

orientam esta mudança? Por um lado, parece tratar-se de uma adultização do 

visual. Os pássaros, talvez, fossem muito infantis para atrair este alunado. O 

giz de cera, por sua vez, tanto pelas suas cores fortes, como pela sua rigidez e 

facilidade para firmar-se nas mãos, é um material geralmente disponibilizado às 

crianças. O giz de cera permite um fazer a ser ‘descoberto’, ou seja, sugere 

participação e decisão dos estudantes, abertura de caminhos e inserção de 

desejos visuais ainda não realizados. Os pássaros, a despeito da capacidade 

de voar, ficam impressos na página delimitando uma visualidade que 

necessariamente não se conecta com as imagens que rondam o cotidiano 

desses alunos.  

Enquanto penso nestas possibilidades, exercitando minha observação e 

atitude analítica, volto a lembrar de Kincheloe (2007) quando chama a atenção 

para a natureza complexa da investigação. Segundo ele, os pesquisadores 
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“devem trabalhar com afinco para abrir vias de comunicação com os 

conhecimentos transitórios, para ter um melhor acesso aos domínios do 

simbólico, do irracional, do corpóreo e do relacional” (p. 109). Não tenho, neste 

momento, a pretensão de aprofundar esta perspectiva, e, entre pássaros e giz 

de cera, penso que estes, e não aqueles, aproximam-se mais de um domínio 

relacional no qual a liberdade se sobrepõe à racionalidade da forma.  

Presumindo que os estudantes já tenham experiência e conhecimento 

com os conteúdos de arte, as autoras os cumprimentam esperando que, a esta 

altura da trajetória escolar, já estejam “enxergando um pouquinho melhor as 

cores, formas e texturas que nos cercam” (p. 4). Mas, como é esse 

conhecimento prévio que as autoras pressupõem que os alunos já têm? De 

que ele se constitui? Cores, formas e texturas são os três elementos 

destacados. Este trinômio enfatiza os objetos e as imagens, solicitando do 

estudante que ‘enxergue melhor’ as coisas. A relação indivíduo-imagem fica 

oculta nesta mensagem de acolhimento. De toda maneira, outras interrogações 

me inquietam neste primeiro contato das autoras com os/as leitores/as.  

Ao afirmarem que “todos podemos usufruir as diversas formas de arte e, 

o que é melhor, também podemos produzi-las” (p. 4), as autoras sugerem um 

posicionamento democrático no que tange à arte, a despeito de que, neste 

discurso, a produção ganhe valor – ‘é melhor’ – sobre a ação de usufruir da 

arte. Poder usufruir e produzir arte continua sendo situação rara para a maioria 

dos alunos nos dias de hoje. Consiste em certeza o teor de inclusividade que 

cabe na mensagem destas palavras introdutórias. Tal convicção não torna 

menos inquietante pensar a distância entre este discurso e a realidade do 

ensino de arte nas escolas. Só no Estado de Goiás9, há uma carência de dois 

mil professores de arte, de acordo com informações da secretaria de educação. 

Sem poder me valer de dados oficiais, tenho a informação de que ainda não 

temos este ensino garantido na educação básica de nenhum estado do país.  

Na continuidade da mensagem, as autoras propõem que “a arte não 

está apenas em um atelier: ela também está numa indústria de móveis, numa 

editora de livros, numa agência de publicidade, na frente de um computador...” 

                                                 
9 Dados fornecidos pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, órgão da Secretaria de 
Educação do Estado de Goiás responsável pela formação continuada de professores, em 
projeto realizado em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e a Universidade Federal de 
Goiás para a implantação dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais à distância. 
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(p. 4). Nesse sentido, elas deixam clara sua intenção de sair do ateliê e ampliar 

o conceito e a prática de arte, posição que demonstra coerência com as 

problematizações que enfrentamos na atualidade e que, além disso, aproxima 

o livro de um repertório que a cultura visual quer explorar.  Recordo-me, neste 

sentido, de Ana Mae Barbosa (2005a) ao afirmar que 

todas as atividades profissionais envolvidas com a imagem (TV, 
publicidade, propaganda, etc.) e com o meio ambiente produzido pelo 
homem (arquitetura, moda, mobiliário, etc.) são melhores desenvolvidas 
por pessoas que têm algum conhecimento de arte (p. 17).  

 

Se o conhecimento em arte contribui para um melhor desenvolvimento 

das atividades de profissionais que trabalham com imagem, acredito, também, 

que ampliar o conceito e as possibilidades práticas da arte e sair do atelier são 

passos desejáveis na construção desse conhecimento e, portanto, na formação 

dos estudantes.  

Assim, me pareceu coerente a citação de Henry David Thoreau que as 

autoras utilizam: “Nunca é tarde para abrirmos mão de nossos preconceitos” (p. 

4). Abrir mão de preconceitos é atitude fundamental para fazer a travessia 

entre arte – obra legitimada pela história, museus, críticos e galeristas – e 

cultura visual – que vai além das imagens da arte para incluir e refletir sobre 

imagens do cotidiano. 

  

 

 

3.2. Adentrar o livro, observar ênfases e tendência s  
 

É intrigante observar o que cinco anos podem trazer de semelhanças e 

diferenças no trabalho e no resultado da reedição de um livro didático. Para 

configurar estas distinções e permanências, elaborei alguns gráficos que 

mostrarei mais adiante, quantificando comparativamente as duas edições no 

tocante a alguns aspectos representativos do conteúdo imagético do livro. 

O detalhamento deste conteúdo levou à elaboração das tabelas a partir 

de categorias de imagens que identifiquei em três grupos: (1) imagens 

indicativas; (2) imagens esquemáticas e (3) imagens de reprodução (de 

produções artísticas). 
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Nas duas edições aparecem atividades e propostas recorrentes que são 

apresentadas com uma imagem que se repete sempre que tal atividade ou 

situação acontece. Estas são as imagens que denominei de ‘indicativas’. Por  

 

 

 

 

Figura 7:  A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 
 

 

exemplo, na edição de 1999, os exercícios propostos pelas autoras vêm 

acompanhado do desenho de uma mão com o dedo indicador apontando para 

a atividade (Figuras 7-9), conforme mostram as figuras indicadas em duas 

situações e em uma imagem ampliada. Apesar do pássaro também se fazer 

presente, ele não foi incluído em nenhuma das categorias criadas, reservando-

se à posição de imagem introdutória, conforme analisei na parte anterior. Vale 

notar que na primeira edição (1999), o design de todos os cabeçalhos de 

exercícios inclui a imagem do pássaro pousado sobre um galho, já 

apresentada na página de recepção aos estudantes (Figura 5). Ela não indica 

tema nem ação, apenas ‘ornamenta’ a página (Figura 7). 
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Figura 8:  A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 
 
 

 

Como esta coleção de LDs é consumível, descartável, ou seja, o livro é 

projetado para que as atividades sejam feitas nele próprio, a imagem de uma 

tesoura (Figuras 10,11 e 13) aparece sempre que a página deve ser cortada. A 

imagem da tesoura muda e ganha certa abstração na edição de 2004, mas 

permanece a indicação da tesoura com a linha pontilhada onde a página deve 

ser cortada. Outro exemplo de imagem indicativa: em determinados capítulos, 

tanto na edição de 1999 como na de 2004, aparece uma espécie de marca 

d’água (Figuras 12 e 13), indicando o assunto a ser trabalhado. 

 
 

 
Figura 9:  A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 
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Figura 10: A arte de fazer arte 
1ª edição – 1999 

Figura 11: A arte de fazer arte 
 2ª edição reformulada – 2004 

 

 

Exemplos de marca d’água indicando o tema a ser trabalhado podem ser 

observados nos recortes abaixo (Figuras 12-16). O primeiro (Figura 14) traz a 

temática do logotipo e utiliza a ‘marca registrada’ como imagem indicativa. O 

segundo (Figura 15) e terceiro (Figura 16) exemplos, relacionados aos temas 

escultura e cor, mostram a marca d’água de referência na parte inferior esquerda 

da página, ou seja, uma escultura e três círculos com cores primárias, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 12: Exemplos de marca d’água – A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 
 

 
 

Da mesma maneira, quando aparece uma indicação de endereço 

eletrônico, como se vê na imagem utilizada para o tema cor, a imagem indicativa 

é um pequeno mouse (Figura 15). Por estas razões, as imagens que estes 

exemplos ilustram são aqui denominadas indicativas. 
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Figura 13:  A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 

 
Figura 14:  A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 
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Figura 15:  A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 

 

Figura 16: A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 
 

O segundo grupo de imagens, que denominei de esquemáticas, são, 

como o nome sugere, relacionadas a seu caráter didático pedagógico. A função 
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destas  

 

 
Figura 17: A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 

imagens é demonstrar, às vezes em etapas, como determinadas atividades 

devem ser realizadas. Assim, quando a atividade envolve a textura através de 

pintura em tela (Figura 17), por exemplo, a imagem que acompanha a proposta 

traz oito ilustrações numeradas em ordem crescente, compondo uma 

seqüência que começa com a imagem de uma tela em branco, passa pela 

preparação da mesma e chega ao resultado final, um desenho de uma 

folhagem.  

Finalmente, as imagens de reprodução, como o nome também indica, 

incluem as produções artísticas, sejam elas pinturas, desenhos, esculturas, 

fotografias ou peças de design. São reproduções de imagens, de marcas e de 

objetos (Figura 18). Ainda neste grupo, incluem-se as imagens de artistas 

(Figura 15, página anterior) por se tratarem, em sua maioria, de reproduções 

de auto-retratos ou fotografias do “artista trabalhando em seu ateliê”, como 

mostram as autoras na segunda edição do livro ou, no exemplo acima, 

relacionado ao tema ‘cor’ (2004, p. 72). 
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Figura 18:  A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 

A quantificação destas imagens (Gráfico 1), conforme alego 

anteriormente, é demonstrada nos gráficos seguintes.  

 

 
Gráfico 1: Quantidade de imagens 

Um olhar mais atento ao gráfico revela que o número geral de imagens 

diminuiu. Especificamente, diminuíram as imagens das categorias de 
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‘reprodução’ e ‘esquemáticas’, aumentando o número de ‘imagens indicativas’. 

Em outras palavras, numericamente, a edição de 1999 traz mais imagens e 

maior número de páginas do que a de 2004: são 143 páginas e 434 imagens 

(1999), e 127 páginas e 381 imagens (2004), respectivamente.  Cabe ressaltar 

que o aumento das ‘imagens indicativas’ pode evidenciar uma intensificação do 

direcionamento do olhar e das atividades. As imagens indicativas não ampliam 

o repertório do aluno e nem colaboram com o acesso à diversidade de 

produção visual.  Que outros motivos existiriam para aumentar a impressão de 

cores – que encarece o custo gráfico – senão indicar um caminho e um 

direcionamento do olhar? Assim, as imagens indicativas funcionariam como 

placas que informam e orientam, antecipando e conduzindo a observação. Em 

contrapartida, a diminuição de imagens não significa, necessariamente, mais 

texto. 

 

 

 

3.3. Olhar o livro como projeto esmiuçando a seleçã o de imagens   
 

O projeto gráfico e os processos de editoração pressupõem estudos da 

página que envolvem os elementos que aparecerão impressos na mesma 

(SILVA, 1985, pp. 23-27). Existe uma denominação, em tipografia, para os 

espaços de uma página que não recebem tinta: “brancos” (ARAÚJO, 2000, p. 

253). A mudança mais significativa relativa à paginação da edição de 2004 é o 

aumento da presença dos brancos. Isso acontece porque o texto continua 

praticamente idêntico, mas o número de imagens diminui e o uso da cor é bem 

reduzido. É importante considerar aqui a questão econômica e da produção do 

livro: o preço de custo para a editora diminui, mas isso não quer dizer que o 

preço do livro para o consumidor tenha sido reduzido. 

Faço um exame mais detalhada do projeto gráfico e sua congruência 

com textos e imagens através de um exemplo específico, conforme demonstro 

a seguir. Na edição de 1999, há duas impressões do homem vitruviano, de 

Leonardo da Vinci (Figura 20). Uma funciona como marca d’água para o bloco 

de texto alinhado à esquerda, logo abaixo do título do capítulo “Figura Humana” 

(p. 41) e ocupa, discretamente, todo o espaço late 
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Figura 19:  Figura humana – Cap. 4 – A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 

ral da página. A outra imagem é uma reprodução, do mesmo desenho, pelo 

que parece, mais fiel ao original, que ocupa a outra metade da página, dividida 

pelas cores cinza e azul (p. 41), além de uma pequena margem verde, à 

esquerda. Logo abaixo, uma lista recomenda os materiais que serão 

requisitados. 

Na edição de 2004, parece ter havido a preocupação em ser ainda mais 

fiel à reprodução, embora o desenho do homem vitruviano (Figura 21) seja 

apresentado em uma redução de 1/3 do tamanho em comparação à edição 

anterior. No que se aplica aos créditos das imagens, a nova edição (2004) se 

apresenta mais cuidadosa, uma vez que, na edição anterior (1999), não existe 

legenda. O clássico desenho de Leonardo da Vinci não está mais sozinho. À 

sua esquerda, há a imagem de uma pintura do artista, bem no centro da 

página. O texto é mais extenso e mais detalhado: o que antes (edição 1999) foi 

apresentado em um parágrafo, agora (edição 2004) o é, em três. 

 

 



 

 - 51 - 

 

 

 
Figura 20:  Figura humana – Cap. 4 – A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 

 

 

 

Na página seguinte (p. 36) há a preocupação de esclarecer o que é o 

Renascimento resultando daí algumas alterações. No caso da edição de 1999 

(p. 42), o bloco de texto está impresso em fonte do tipo Impact, na cor branca 

sobre fundo azul (Figura 20), enquanto que, na edição de 2004 (p. 37), a opção 

foi o tradicional fundo branco para texto preto (Fig. 21), em fonte Arial. Embora 

a quantidade diminua (237 palavras para 188), o conteúdo do texto das duas 

edições é, praticamente, idêntico. O que muda são alguns artigos, adaptações 

de expressões e palavras como “ter muito poder” (1999, p. 42) por “ditar 

regras” (2004, p. 36), diminuindo, portanto, a quantidade de caracteres a serem 

impressos sem alteração do conteúdo semântico. Na edição mais recente 

(2004), as autoras propõem os objetivos de aprendizado, o que não acontece 

na edição de 1999.  
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Figura 21: A arte de fazer arte – 1ª edição – 1999 

 

 

No subtítulo “Renascimento” (edição 1999, p. 42; edição 2004, p. 36), a 

imagem que figura em ambos os livros reproduz um detalhe do afresco A 

Criação de Adão, de Michelangelo, do teto da Capela Sistina. A modificação 

fica por conta da apresentação da imagem que, na primeira edição (Figura 22), 

ocupa a metade direita da página, sem molduras e estourando as margens 

(superior, inferior e lateral direita), enquanto que, na segunda (Figura 23), é 

margeada por “brancos” e uma faixa lilás no topo da página. Nos dois casos – 

Leonardo da Vinci e Michelangelo –, como em vários outros10, há uma 

significativa redução do tamanho das reproduções. 

                                                 
10 Outros exemplos estão demonstrados, de forma comparativa, no Anexo II. 
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Figura 22: A arte de fazer arte – 2ª edição reformulada – 2004 

 

As imagens de reproduções de obras exibem diferentes tipos de 

manifestações artísticas. A redução quantitativa das imagens não é uniforme 

nem semelhante em concernência aos diversos tipos de arte. As reproduções 

de pintura e desenho diminuem enquanto o número de fotografias e outros 

tipos de arte praticamente são mantidos. Assim, constato um pequeno 

acréscimo nas imagens de esculturas, produtos e objetos, bem como de 

artistas e marcas, sendo mais significativo o aumento do número de imagens 

de reprodução de marcas. Ou seja, grande parte das imagens que aparecem 

na primeira edição e desaparecem na segunda constitui-se de pintura ou 

desenho. É evidente que está em jogo o pleito do custo em detrimento de uma 

preocupação no sentido de ampliar o acervo imagético dos alunos e a 

qualidade do conteúdo.  

Pensando sob outra perspectiva, me pergunto: no decorrer desses cinco 

anos, a pintura e o desenho diminuíram sua importância artística? Ou, talvez, 

seu prestígio? Deixaram de ser atrativas para os estudantes? Será que o poder 

de atração destas modalidades artísticas continua, mas o que muda é o 

cenário, mais plural e tecnologicamente mediado, em que avança a 
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popularidade de outros tipos de produção visual? 

 

 

 

 
Gráfico 2: Tipos de imagens de reproduções de obras de arte  

 

 

 

Conforme é possível observar no gráfico acima (Gráfico 2), é 

significativa a diminuição do número de imagens de reprodução de pinturas e 

desenho. Além do aumento das imagens de reprodução de marcas, outro dado 

relevante é a quantidade, praticamente semelhante, entre estas imagens e as 

imagens de reprodução de esculturas e objetos. A denominação “Outras 

formas de expressão artística” que utilizo no gráfico acima é uma apropriação 

do título dado pelas autoras a um conjunto de obras apresentadas no último 

capítulo da edição de 2004 (p. 116). Neste capítulo, as autoras trazem como 

exemplos: duas intervenções, duas performances, duas instalações, uma 

pintura digital e uma web art (pp. 116-121). Na edição de 1999, o capítulo 

correspondente é o penúltimo, intitulado “Denominações artísticas” (1999, pp. 

127-137). Sob esses rótulos, encontro exemplos de arte diferentes das formas 

tradicionais como pintura, escultura, desenho, artes gráficas e design. No 

acossamento deste conjunto de imagens observei origem e época dos 

exemplos selecionados (Gráfico 3).  
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Gráfico 3: Origem dos artistas/autores das obras de arte citadas 

 
 

Nas duas edições, há uma predominância de imagens de reproduções 

de arte brasileira, seguida pela arte européia (Fig. 25). Esta constatação 

contradiz uma afirmação que tem se tornado comum, ou seja, a de que a arte 

brasileira não tem espaço nos currículos de arte. Olhando este caso, e 

entendendo o LD como um tipo de currículo, esta situação não se confirma.   

Na edição de 1999, as imagens de obras de artistas estadunidenses 

eram duas e, na edição de 2004, apenas uma. Imagens de artistas da América 

Central e do Sul, com exceção do Brasil, surgem apenas em 2004, assim como 

imagens da arte oriental. 

 

 
Gráfico 4: Épocas das obras de arte citadas 
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“Arte de fazer arte” é um livro que trata da arte do Renascimento até a 

contemporaneidade (Gráfico 4). A maior parte das imagens de reprodução de 

obras de arte impressas nas duas versões dos livros didáticos é do século XX, 

após os anos 60. Em seguida, aparece o séc. XIX e, depois, respectivamente, 

o Renascimento, séc. XVII e, por fim, uma única aparição, em 2004, de uma 

imagem de reprodução de obra do séc. XVI. Novamente, esta constatação 

contradiz a idéia de que a arte contemporânea também não tem espaço nos 

currículos. No caso deste LD, é significativo o número de imagens do período 

pós anos 60. 

 

 
Gráfico 5: Gênero dos artistas autores das obras de arte citadas 

 

Nas duas edições, independentemente da origem, a arte é representada 

por artistas brancos e do sexo masculino (Gráfico 5). No caso do Brasil, as 

imagens escolhidas são, majoritariamente, de artistas oriundos da região 

Sudeste, principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo. Obras de artistas das 

regiões Nordeste e Sul aparecem com alguma freqüência, mas artistas das 

regiões Centro-Oeste e Norte são totalmente ignorados.  

A arte européia é representada por clássicos reconhecidos pela história 

da arte, incluindo Leonardo da Vinci e Michelangelo, passando por Van Gogh, 

Cézanne e chegando até Pablo Picasso e Philip Starck. Os Estados Unidos 

têm como referencial apenas dois artistas na edição de 1999: W.H. Brown, 

artista que atuou em fins do século XIX e Norman Rockwell. Na edição de 

2004, apenas Rockwell é mantido.  
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A América do Sul, além dos artistas brasileiros, e o Oriente não são 

representados na primeira edição. Na segunda, o LD apresenta uma imagem 

de uma obra de Fernando Botero (Figura 40 e 41) e o oriente se faz 

representar por Manabu Mabe (Figura 33), artista nascido no Japão com 

carreira construída no Brasil.   

Por mais radicais que sejam as mudanças, ou pelo menos as 

imaginamos deste modo, seus resultados costumam ser mais conservadores 

do que nos damos conta.  No caso da coleção “A arte de fazer arte”, os cinco 

anos que se passaram entre a 1ª edição (1999) e a segunda (2004) nos 

permitem perceber o quão sutil foi a “reformulação” da coleção (2004, p. 2). Um 

ponto positivo das mudanças da primeira (1999) para a segunda edição (2004) 

é a preocupação com as legendas, referências e com reproduções com 

menores intervenções. 

As capas dos livros foram o pontapé inicial na tentativa de organizar 

reflexões, questionamentos e provocações que me acompanham desde o início 

da pesquisa e também passaram a fazer parte da experiência de meus 

colaboradores. Passando pelos aspectos gráficos dos livros, em muitos 

momentos vi paginação semelhante, textos praticamente idênticos e ilustrações 

que surgem sem nenhuma contextualização.  

Em ambas as edições (1999 e 2004), as autoras presumem em sua 

saudação aos leitores – os alunos – que os mesmos já estejam familiarizados 

com a arte e seus elementos, utilizando o discurso da estética (TAVIN, 2007, p. 

43). Assim, me pergunto o que seria esse conhecimento (HADDAD e MORBIN, 

1999 e 2004, p. 4), como ele se constitui e de que forma ele é representado.  

Outra dúvida é a afirmação das autoras de que a arte pode e deve ser 

fruída e produzida por qualquer um (p. 4). Em direção oposta, a história da 

arte-educação e sua presença no ensino básico desvela outra realidade. Um 

ponto que o texto de saudação deixa evidente é a intenção de ampliar o 

conceito de arte. Em contrapartida, “considerando a possibilidade de abrir mão 

de categorias e hierarquizações que dominaram a memória cultural” 

(MARTINS, 2007b, p. 35) e em sintonia com a proposta da cultura visual, 

contesto as pressuposições, feitas pelas autoras, a respeito da familiaridade 

dos alunos com materiais, técnicas e termos específicos – por exemplo, 

‘esboço’ e ‘arte-final’ –, que o LD traz acerca do mundo da arte. 
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 O que está em pauta, de maneira importante para mim, vai além da 

constatação de que o LD, qualquer que seja, é sempre apenas um recurso 

para a prática pedagógica. Como recurso, ele não é – e talvez nunca tenha 

sido – o único auxílio que nós, professores, podemos lançar mão. Para além 

desta verificação, minha procura salienta vazios e redundâncias, sublinha o 

jogo que o LD estabelece para atrair professores e alunos, na tentativa de olhar 

adiante e perguntar: como o LD pode ser complementado? Quando e como ele 

pode ser aliado, sem deixar de ser uma ameaça?   

Livro didático, livro didático... O que você nos mostra? Repito a 

pergunta-título desse capítulo e, assim, busco um caminho na expectativa de 

que meus colaboradores me ajudem a ampliar e aprofundar esta discussão no 

próximo capítulo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DIALOGADA:  

MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 
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No capítulo anterior debrucei-me sobre as duas edições do LD para 

conhecer algumas de suas particularidades e aprofundar um olhar que coloca 

em perspectiva contrastes e semelhanças entre elas. O projeto gráfico, a 

editoração e os diferentes tipos de imagem ocuparam minha inquietação. 

Detalhar aspectos do corpo do LD configurou-se em um encerramento solitário, 

no entanto foi acompanhado e impulsionado pelas minhas inquietações e 

vivências com os alunos, processo que paralelamente acontecia na escola e 

que teve prosseguimento depois de terminado.  

Se a imersão no LD significou, para mim, olhar várias vezes o livro como 

se fosse a primeira, posso dizer que a expressão ‘pesquisa de campo’ 

significou algo sinônimo a ‘surpresa’. Um ano antes de iniciar o processo de 

trabalho de campo, considerei que tal surpresa estaria concentrada no 

resultado final de minha empreitada, ou seja, que chegaria a observações e 

formas de compreender a prática da pesquisa de maneira diferente daquela 

que eu tinha ao iniciá-la.   Essa mudança na forma de entender tal dinâmica, de 

fato, se deu. Mas o caminho para este objetivo esperado e planejado foi tão 

inquietante e inusitado quanto os frutos que foram sendo colhidos.  

Aos poucos fui sentindo na pele e me colocando à vontade com o fato 

de que o processo de pesquisa de campo é criativo, mutante e imprevisível em 

muitos momentos. Não há, neste sentido, um ponto de chegada. Como 

pesquisadora, tive a oportunidade de vivenciar o que Kincheloe (2007) conclui 

e argumenta com contundência: “produzir conhecimento sobre o mundo é mais 

complexo do que pensávamos inicialmente” (p. 48).  

Em agosto de 2007 iniciei o trabalho de campo. Foram planejados 

quinze encontros, um por semana, organizados de maneira a adequar-se à 

programação anual definida pela professora Rogéria, responsável pelo ensino 

de arte no Colégio Estadual Dr. Antônio Raimundo Gomes da Frota, 

Goiânia/GO. 

Estávamos em agosto, no meio no ano letivo, todavia minha sensação 

era que estávamos no começo do ano escolar.  Esta sensação era tão forte 

que, além de senti-la, projetava-a nos alunos. Tinha uma razão para isso. A 

professora Rogéria havia comentado com eles sobre a ação que eu realizaria. 

A expectativa de um começo criava a sensação de ‘início’ de ano. Quando vi a 

movimentação dos alunos chegando à escola e o burburinho que criavam, 
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acompanhado de agitação, tive medo, frio na barriga, estarrecimento diante 

daquele futuro agora tão próximo.  

Passava pela minha cabeça a constatação de Kincheloe (2007) que, 

estendendo a reflexão sobre a complexidade do mundo social, observa que os 

pesquisadores “devem operar nestas circunstâncias complicadas ao mesmo 

tempo em que se protegem para não se tornarem imobilizados à luz da 

complexidade de tudo” (p. 64).  Protegi-me para que o medo não me 

imobilizasse... Estava aguardando o início da aula na sala da coordenação, 

imersa no acerto dos últimos detalhes para iniciarmos.  

Um longo silvo toma conta do colégio avisando: é chegada a hora! A 

ansiedade insistia em anunciar sua presença, e na tentativa de ignorá-la, a 

professora Rogéria e eu seguimos pelo corredor demonstrando calma – uma 

performatividade aprendida –, até chegarmos à sala de aula onde, para mim, 

teoria e prática deveriam se encontrar, transformando o barro, ainda pastoso, 

em matéria a ser moldada. Mais que isso, ali teria início um processo de 

interação no qual teoria e prática deveriam se retroalimentar. Chegava a hora 

de transformar a sopesagem e reflexão que eu vinha construindo sobre o LD 

em momentos de troca, de novos olhares, em ‘análise dialogada’, conforme 

denominei este processo e busquei concretizá-lo.   

Eu sabia que os alunos estavam informados sobre o que os aguardava, 

entretanto tive a impressão de que eles não estavam a minha espera. O 

murmúrio das conversas cessou imediatamente quando eu entrei na sala. 

Cumprimentei-os com o tradicional “boa-noite” e o volume da resposta foi 

baixo. A professora Rogéria me apresentou e, então, comecei a falar sobre 

meu interesse de pesquisa, o projeto que estava desenvolvendo e o trabalho 

que planejava realizar com a colaboração deles. O contato inicial foi um 

monólogo e eu fui a protagonista, apesar de minha insistência para que cada 

um se apresentasse, falasse um pouco para que pudéssemos compartilhar 

impressões sobre uns e outros.  

O silêncio deles era, de certa forma, esperado. No entanto, o silêncio é 

ruidoso para um ‘detetive’ atento. Os olhares, os gestos, as risadinhas e as 

expressões de cumplicidade entre eles não passaram despercebidas para mim. 

Sabia que estava sendo observada e que a presença da professora Rogéria 

criava uma disposição positiva para minha presença, mas, também, procurava 
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registrar a movimentação corporal discreta que eles apresentavam. Enfim, 

entre anseios, acolhidas e incertezas, assim se deu nosso primeiro encontro. 

Guardo as lembranças deste dia em que os vi pela primeira vez e que também, 

fui vista.  

A apresentação prévia do primeiro encontro pouco aliviou minha tensão. 

Mas, pelo menos, tinha dado início à construção do que estava à minha 

espera: estabelecer uma ‘relação de pesquisa’ buscando colocar no centro 

desse relacionamento o objeto-artefato-foco que nos reunia: o livro didático. O 

percurso metodológico que eu visualizara, gradativamente começava a 

concretizar-se. Primeiramente, um encontro mais genérico com os livros na 

escola para, depois, chegar aos livros didáticos (LDs) e, em seguida, aos LDs 

para o ensino de arte.  

No segundo encontro, olhos arregalados continuavam a me fitar como 

se aquela fosse a primeira vez que nos víamos. Desisti de apenas contar ou 

relatar verbalmente como era minha ligação com os livros. Entendi que 

precisava ser mais impactante.  

 

 

 

4.1. Eu conto, vocês me contam... 
 

Transformei o que seria um gancho para começar o assunto sobre os 

livros em leitura de um relato pessoal. Decidi fazer a leitura com uma 

entonação articulada, como usaria se fosse freqüentadora de saraus. Respirei 

fundo e, depois de uma breve explicação sobre o que estaria lendo para eles, 

fui em frente. 

O ensaio intitulado Memória Literária, texto que li em voz alta, foi um 

exercício que desenvolvi no início do trajeto desta pesquisa, solicitado por 

minha orientadora.  De cunho pessoal, minha narrativa, porque sucinta, se 

adequava à situação e, por esta razão, decidi lê-lo na íntegra. Aqueles que 

seriam meus colaboradores precisavam conhecer meus interesses pelos livros 

e me expor antes que eles o fizessem foi a solução que me pareceu mais 

eficaz para acentuar e dar relevância àquele momento.  

A primeira reação dos alunos frente à exposição da minha experiência 
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com livros foi de visível espanto. Como eu havia lhes dito que depois de ler 

aquelas memórias eles escreveriam as suas, parte do espanto vinha desta 

expectativa. Vinha, também, de uma consciência, logo declarada, em alusão à 

demanda de leitura que cabe a um professor. Eles se surpreenderam fazendo 

comentários que realçavam estas exigências de leitura como “grandes demais”, 

“muito trabalhosas e difíceis”11. 

Destarte, enquanto me ouviam contando sobre diferentes livros que 

haviam me marcado e alguns dos que lia para minha formação profissional, os 

alunos iam, aos poucos, demonstrando inquietação e, até, perplexidade. Para 

mim, era como se a reação deles misturasse admiração e assombro. No 

entanto, simultaneamente, ficava evidente a ausência de motivação, da parte 

deles, para redigir narração semelhante.  

A pergunta que dirigia minha atenção para encontrar maneiras de 

motivá-los a escrever era uma reflexão: como e porque historiar algo com o 

qual eles não tinham convivência, familiaridade? Para aquele grupo de baixa 

renda, o pouco acesso e, conseqüentemente, a escassez de livros dava a este 

artefato um menor-valor (menos valia), mas, concomitantemente, sentia que os 

livros os intrigavam. 

Esta cena de exposição e solicitação para que se manifestassem 

resultou, também, numa primeira oportunidade de negociação com os 

colaboradores. Compreendendo o livro como um artefato cultural, meu 

interesse não era apenas saber o que os alunos pensavam sobre ele, mas, 

além disso, como viam e que vínculos faziam com os livros e com a leitura.  A 

importância desta negociação – eu conto, vocês me contam – estava na 

oportunidade que ela nos dava, a eles e a mim, para colocar o livro no centro 

da experiência de aprendizagem, no centro dos fazeres escolares.  

A aproximação inicial traria pistas para abordar, posteriormente, a 

proposta de análise dialogada entre eles/nós e o livro didático. A 

problematização do LD como parte fundamental da investigação buscava 

viabilizar a participação dos alunos como sujeitos do processo de 

escolarização, colocando-os frente a questões e possibilidades de soluções 

naquele contexto (THIOLLENT, 2003). Negociação feita e, aparentemente 

                                                 
11 As citações de meus alunos/colaboradores são referentes a transcrições de encontros que 
foram gravados e relatos entregues por escrito. 
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motivados, decidimos que eles escreveriam de 10 a 15 linhas sobre o tema e 

entregariam o relato naquele mesmo dia.  

O retrospecto desse material me levou a refletir sobre três temas que 

emergiram. Observei que, de maneiras diversas, aquelas narrativas 

demonstravam a influência que o livro exerce nas concepções dos alunos 

sobre ‘aprender’, ‘conhecer’ e ‘imaginar’. Estes três pontos apareceram com 

freqüência. Alguns descrevem histórias que leram e tiveram impacto nas suas 

vidas, seguindo a forma da minha própria biografia.  

 Nos casos das memórias que incluem histórias lidas, impressiona o fato 

de que quase todas elas são trágicas, sofridas, representativas de situações 

adversas, de experiências angustiantes. São dramas tristes e carregados de 

aflição. Para citar um exemplo, trago o relato da aluna Kelly12 que, depois de 

pensar muito, se lembra de um livro sobre a história de um casal  

que falava que nunca teria traição no casamento deles, a esposa dizia 
que se seu marido a traísse, ela ia se suicidar. (...) até que aconteceu a 
traição. Ele acabou confessando e ela disse que se ele tivesse pego 
alguma doença, ela iria se matar. E tinha passado muito tempo, ela 
ficou sabendo que ele estava com AIDS, e ela estava grávida dele. Ela 
acabou cumprindo o que tinha prometido depois do nascimento da 
criança. Seu marido ficou cuidando do seu filho até os treze anos, e 
depois, morreu por causa da doença. Por isso, tudo o que falamos, 
acontece13 (KELLY, em 4 de setembro de 2007). 
 

Outros alunos deixam registrada sua avaliação sobre o livro como um 

instrumento de saber, de informação, de apoio ao crescimento intelectual e 

conhecimento de outras experiências. Destaco um aluno que escreve que “a 

gente conhece muitas coisas da nossa história, coisas que a gente não viveu. 

(...) Temos que ler vários livros para conhecermos várias histórias, saber mais 

das histórias mundiais”. Percebo a relevância do livro como ‘companheiro’ da 

aprendizagem, da descoberta.  

Alguns alunos aproveitaram a oportunidade para fazer remissões às 

maneiras como diferentes professores usam o LD. Este fato é interessante, 

pois eu não faço menções ao uso do LD. Um colaborador, por exemplo, 

escreveu que “a professora de história dá aulas e mostra o livro didático, (...) o 

                                                 
12 Refiro-me aos alunos por nomes fictícios escolhidos por eles. 
13 Optei por escrever da forma correta, diferentemente do que ouvi, em razão da dificuldade de 
estabelecer quando a manifestação oral incorreta ocorre como resultado de hábito ou de desinformação. 
Para não estereotipar esta manifestação e sabendo que, informalmente, omitimos e trocamos palavras, 
esta opção nos pareceu respeitosa e não prejudicava a análise. 
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professor de ciências é diferente, ele lê o livro e pede pra gente resumir o que 

ele leu, isso ajuda também na caligrafia e, depois, ele pede para desenhar o 

corpo humano”.  Nos seus relatos, alguns distinguem tipos de uso do LD, 

relacionando-os a formas de motivar a aprendizagem para certos conteúdos ou 

práticas. Um deles registrou que “todos os livros, mesmo os que a gente não 

usa e só os professores usam, são importante pois antes alguém já aprendeu 

com eles, mesmo não sendo tão bons e mesmo quando o professor é ruim”. 

Há também, aqueles que desprezam os livros considerando-os 

‘espelhos da monotonia’ na sala de aula. Neste caso, um aluno, em tom de 

confissão, escreveu que  

eu não tenho, assim, uma relação com livros, até porque eu não sou 
muito chegado em ler. Mas teve um livro que eu li ontem, na biblioteca 
da escola, que eu não lembro o nome, que conta a história de um jovem 
que gostava demais de mentir e que ele acabou até tirando uma lição. É 
mais ou menos assim, não lembro muito do livro, até, para falar a 
verdade, não gostei do livro. Só li porque a professora de português me 
obrigou, senão eu não tinha lido não, viu? (NARUTO, 4 de setembro de 
2007). 

 

Alguns desses comentários são comuns a vários textos e aparecem de 

várias maneiras, com maior ou menor detalhamento. Entretanto, o saber e o 

conhecer são os mais evidentes, caracterizando pontos de destaque para este 

deslindamento. Construir lições de vida a partir de histórias – geralmente 

trágicas –, conhecer o mundo através dos livros, saber que o livro ensina e 

entender como professores o utilizam na prática pedagógica foram 

compreensões e experiências que estes alunos demonstraram. 

Começar o trabalho de campo com este exercício me fez refletir, então, 

sobre algumas formas de interação dos alunos com os livros e sobre como o 

livro didático ganha significado e importância na experiência escolar. Através 

desse exercício também tive a chance de conhecer aspectos do olhar dos 

alunos sobre os usos do LD na escola e algumas de suas concepções e 

avaliações sobre ele. Desde o início do trabalho de campo tinha consciência de 

que era necessário manter uma postura flexível, de abertura para caminhos 

inusitados e impensados sobre os desdobramentos do processo de pesquisa.  

Tal postura requer disposição não apenas para excluir partes planejadas, como 

também para acrescentar propostas não pensadas, caso o trabalho de campo 

assim exigisse.  
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Conforme especifiquei anteriormente, sugeri aos alunos que 

trabalhássemos com os temas recorrentes nas duas edições do LD14. Fiz a 

proposta e eles concordaram. Logo, definimos os seguintes temas: cores, 

releitura, pintura, ilustração de textos e textura. Não imaginávamos que 

teríamos a possibilidade de trabalhar apenas dois desses temas, não somente 

porque as conversas e questões renderam além do previsto, mas, também, 

porque o cotidiano da escola reserva muitas surpresas, muitos imprevistos e, 

igualmente, muitas carências.  

E o LD entra em cena... 

 
 
 

4.2. Cores abrindo caminhos 
 

 
Figura 23:  Mulheres e pássaros ao nascer do sol (1946) – Juan Miró. 

In: A arte de fazer arte, 7ª série (1999, p. 50) 
 

Quando introduzi o primeiro tema proposto pelo LD – cores – ficou 

evidente que os alunos tinham posições e informações bastante divergentes 

sobre o conceito, a prática, os usos e implicações da cor num trabalho visual. 

Não havia, da minha parte, idéias pré-definidas sobre como eles 

compreendiam este tema, nem sobre as informações que trariam para a 

discussão. Porém, era importante incentivar o diálogo, pois as observações dos 

                                                 
14 A princípio, de acordo com o critério de seleção dos temas a serem trabalhados, foram 
analisados todos os volumes da coleção A arte de fazer arte, nas duas edições. 



 

 - 67 - 

alunos me trariam indícios sobre como eles viam a abordagem do LD sobre o 

tema.  

Alguns eram sucintos em suas respostas: “uma cor é uma cor”.  Não 

traziam outra informação ou experiência que tratasse, por exemplo, das 

qualidades relacionais das cores. Apenas três alunos, do grupo inicial de 

dezessete, disseram saber que “existem cores primárias: amarelo, azul e 

vermelho” e que existem cores “que vêm da mistura de outras”. Comentamos 

sobre alguns conceitos como cores complementares e análogas, matizes e 

pigmento. Estas informações estão no LD e eles puderam ler e observar os 

exemplos apresentados.  

Poder manipular o livro e ler representa uma motivação, conforme pude 

perceber. Fiscarelli (2008) defende este ponto de vista em sua pesquisa, 

comentando que 

somente a fala dos professores, muitas vezes, não desperta a 
atenção do aluno, cansando tanto aluno quanto professor. Os 
materiais didáticos quebram o excesso de verbalismo e 
concretizam o assunto abordado pelo professor facilitando a 
aprendizagem do aluno, diminuindo os esforços do professor 
(pp.146-147).  
 
 
 

 

Figura 24: A viagem (1996) – Cícero Dias. In: A arte de fazer arte, 8ª série (1999, p. 88) 
 

Percebi esta curiosidade e este gosto na forma como os alunos se 
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interessaram pelo LD. Uma primeira reação dos alunos às informações do LD 

foi procurar relações entre as definições de cores e as imagens apresentadas. 

Dentre as imagens, a que mais chamou a atenção foi Mulheres e pássaros ao 

nascer do Sol, de Juan Miró (Figura 23). Além dessa, o LD apresenta outras 

imagens para o tema cor como, por exemplo, A viagem de Cícero Dias (Figura 

24); a Virgem de Gustav Klimt (Figura 25), e Mulher com melancia de Lula 

Cardoso Aires (Figura 26). 

 

 

Figura 25: A virgem (1913) – Gustav Klimt. In: A arte de fazer arte, 7ª série (1999, p. 60) 
 

 

 

Segundo uma das professoras que participa da pesquisa de Fiscarelli, a 

materialidade do objeto é uma dimensão que alia benefícios à aprendizagem. 

Em seu depoimento ela explica: “(...) porque, pra começar, só a nossa figura 

humana, enquanto educador, não atrai. O material didático enriquece e o aluno 

gosta de manusear, de ver. Então a visão das coisas, o manuseio enriquece a 

aprendizagem” (Fiscarelli, 2008, p. 147).   
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Figura 26: Mulher com melancia (1957) – Lula Cardoso Aires.  
In: A arte de fazer arte, 7ª série (1999, p. 50) 

 

Os alunos fizeram elogios acerca das imagens e falaram da beleza das 

obras. Tais elogios resultaram em curiosidade sobre o que os alunos 

consideravam ‘bonito’. Surgiram discussões sobre valor estético e preferência 

artística. Eles demonstraram interesse pelos artistas e o tempo em que 

viveram. Pelos comentários dos alunos, percebi que eles consideravam o uso 

de cores variadas como característica de qualquer obra visual. De fato, o LD 

constrói esta compreensão através dos exemplos que utiliza, mas não apenas 

isso.  

O LD se detém sobre o conceito de policromia, mas não toca na noção 

de monocromia. Esta constatação orientou minha ação pedagógica no sentido 

de oferecer informação sobre a matéria. Esta primeira aproximação à 

abordagem de cor do LD resultou na evidente necessidade de complementá-lo. 

Levei à sala de aula uma reprodução da obra Desvio para o Vermelho, de Cildo 
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Meireles (Figura 27).  

 

 
Figura 27: Desvio para o vermelho – Cildo Meireles.  

In: <http://www.artepratica.com>, acesso em 22/10/2007. 
 

A reação dos alunos me surpreendeu. Ao contrário dos comentários, já 

comuns, sobre, por exemplo, o trabalho de Miró, do tipo “fazer arte assim é 

fácil, é só ter três anos!” e sobre a beleza, que “não serve para nada”, 

apontando à obra de Cícero Dias (Figura 27), a obra de Cildo Meirelles os 

deixou inquietos, instigados, como se os tivesse provocado. Para um deles, de 

17 anos, o conceito servia para justificar uma idéia sua, repreendida pela mãe. 

Ele contou: “agora, sim! Eu estou vendo que eu sou um artista! Você acredita, 

professora, que uma vez eu pintei meu quarto todo de azul, e minha mãe falou 

que ficou horroroso..!!!! Aí, a senhora chega aqui e mostra esse trem aí lá em 

São Paulo!” Outra aluna, que trabalha como doméstica, falou “aí professora, eu 

queria ter uma casa chique assim, a minha patroa é muito brega!”.  

A produção de Cildo Meirelles permitiu que esta aluna avaliasse o gosto 

da patroa e, mais que isso, que manifestasse seu desejo de ‘ter’ aquilo que 

estava representado. A criação de Cildo Meireles reforçou opções visuais que 

eles já haviam experimentado e trouxe à baila um questionamento sobre o LD: 

por que não há obras de uma cor só?  
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Houve ainda uma analogia inesperada. Um dos alunos tinha 

recentemente assistido o filme Tropa de Elite, sucesso de bilheteria que conta 

a história de um capitão do Batalhão de Operações Especiais do Rio de 

Janeiro. Ele observou a obra, pensou e disse: “Nossa, eu vou fazer isso, cara! 

Assim eu vou ficar pilhadaço para o treinamento do Bope!”. Através de Desvio 

para o Vermelho, este aluno projeta uma possibilidade de experiência que 

funde cor, filme e um tipo de profissão futura.  

Na aula seguinte continuamos a discussão lendo uma entrevista que 

Cildo Meireles concedeu à pesquisadora Priscila Arantes15. Explorei os valores 

que eles atribuíram à obra, a forte conexidade que estabeleceram com a cor e 

o que o próprio artista diz: “Desvio para o Vermelho é muito mais um trabalho 

sobre a questão cromática do que a política. Eu poderia ter escolhido outras 

cores, mas escolhi o vermelho porque, além de ser uma cor carregada de 

simbolismo, cria uma ambigüidade que interessava a esse trabalho (...)”.  

O interesse pela monocromia desdobrou outro tópico dentro do tema 

cores. Não é a primeira vez que escuto alunos dizendo que arte abstrata é fácil 

de ser feita ou comentando a inutilidade da arte e da beleza. Então, pedi a eles 

que me explicassem as razões que os levam a acreditar nessas idéias.  

De imediato, fui interpelada com um pedido: “Uai, professora... Então, 

explica para nós porque os artistas começaram a fazer arte desse jeito...”. 

Indaguei se alguém tinha algo mais a comentar e outro aluno disse que “esse 

tipo de arte é importante quando é feita com o coração. Um menino de três 

anos faz e a gente acha bonito de verdade. Mas quando uma pessoa adulta 

faz, a gente acha ridículo. Mas, quando é artista é igual se fosse criança de 

novo!”.  

O aluno resumiu, de certa forma, algo que às vezes demoramos anos 

para entender. Compreendi que ele queria chamar a atenção para a 

criatividade, liberdade e sensibilidade como componentes do fazer artístico. A 

criança desenha como forma de expressão, de comunicação, bem como o 

artista também expressa visões de mundo através de suas criações. Percebi 

que correlacionar arte e comunicação pode ajudar no debate sobre a utilidade 

                                                 
15 Priscila Arantes disponibilizou uma entrevista realizada com Cildo Meireles no site 
<http://www.vermelho.org.br/museu/principios/anteriores.asp?edicao=64&cod_not=175>, intitulada Malha 
da liberdade, acessado em 13/09/2008. 
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da arte e as formas com as quais interagimos com ela. Iniciamos a conversa 

partindo do princípio de que a arte possibilita diferentes formas de 

comunicação.  

A exemplo do que ocorre com outras modalidades de comunicação, a 

arte requer prática e experimentação. Sugeri que buscássemos no LD outros 

exemplos de arte abstrata para enriquecer o assunto. Esta experiência nos fez 

entender que não se tratava apenas de ir além daquilo que o livro propõe, 

complementando o conteúdo, como no caso do estudo das cores. O LD 

também oferece a possibilidade de romper a ordem estabelecida, relacionar 

conteúdos e imagens, ir adiante e saltar páginas. Essa possibilidade de alterar 

a ordem daquilo que está ali selecionado contribui para problematizar o LD e 

introduzir questões que ele não apresenta. Contribui, igualmente, para ver o 

livro como um espaço para desenvolvimento da pesquisa atrelada à 

aprendizagem.  

Moreira e Candau (2007) chamam a atenção para este fato comentando 

que  

ao observarmos com cuidado os livros didáticos, podemos 
verificar que eles não costumam incluir, entre os conteúdos 
selecionados, os debates, as discordâncias, os processos de 
revisão e de questionamento que marcam os conhecimentos e 
os saberes em muitos de seus contextos originais. Dificilmente 
encontramos, em programas e materiais didáticos, menções às 
disputas que se travam, por exemplo, no avanço do próprio 
conhecimento científico (p. 23) 

 

 
Figura 28:  Tela imaginária (1969) – Manabu Mabe. In: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 75) 

Três imagens foram escolhidas pelos três alunos que, a essa altura, 

eram os mais assíduos. Aqui, torna-se importante colocar o quanto é comum a 
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oscilação da freqüência dos alunos no ensino noturno nas salas de aula das 

escolas públicas. Um pouco mais adiante, descrevo com detalhes as 

dificuldades para retomar a pesquisa de campo após o período férias.  

Voltando à seleção de exemplos de arte abstrata, os trabalhos 

escolhidos foram: Tela imaginária (Manabu Mabe) (Figura 28), De nenhum 

lugar para nenhum lugar (Ivan Kafka) (Figura 29) e uma pintura rupestre 

(Figura 30). Frente a escolhas tão distintas, além de inesperadas, vi que as 

duas primeiras se encaixavam na categoria arte abstrata, pois não fazem 

“referência à realidade exterior, e sim à própria composição” (FORTUNA, 

2001). A seleção da pintura rupestre nos trouxe a oportunidade de falar sobre a 

arte de uma época que não fazia parte do repertório imagético dos alunos – e 

também ausente nos LDs – e que se não fosse levantado por eles, não 

passaria de uma imagem descontextualizada. Assim ficou claro para eles que a 

arte rupestre era figurativa e que existia “um código formal para a 

representação de figuras humanas e animais” (PESSIS e GUIDON, 1992, p. 

32). 

 

 
Figura 29:  De nenhum lugar para nenhum lugar – Ivan Kafka.  

In:  A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 121) 
 

 

Sabendo que estes alunos tiveram pouco acesso à educação formal em 

arte, não lhes foi difícil escolher trabalhos na categoria ‘abstratos’ e denominar 
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suas escolhas em tal classe. Fizeram uma escolha em termos de identificação, 

utilizando a experiência do olhar. Era claro, para eles, que aquelas produções 

não traziam alusões da realidade exterior. Ao refletir sobre as escolhas dos 

alunos percebi que elas deflagravam um tipo de avaliação, ou de julgamento, 

de acordo com as referências que tinham, sem a necessidade da 

“concordância dos outros para validá-los” (PARSONS, 1987, p. 144). 

O leitor pode estar me questionando o que tudo isso tem a ver com cor, 

o tema que deflagrou essas discussões. Notei que, ao adotar uma postura de 

reflexão na ação (SCHÖN, 2000), meus colaboradores e eu transcendemos as 

limitações de um capítulo que trata, especificamente, de cor, em oito páginas, e 

passamos a discutir conceitos que fazem sentido para eles, ampliando seus 

interesses sobre as tensões que emergiam. Nesse caso, o livro didático atuou 

como um catalisador de produção de significados e não como “produtor de uma 

forma de pensar e fazer (...) no qual as verdades são fabricadas e postas em 

circulação” (TONINI, 1996, p. 37). 

 

 
Figura 30: Pintura rupestre – Parque Nacional da Serra da Capivara (PI).  

In: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 105) 
 

Já havíamos conversado sobre como as pessoas com algum 

conhecimento de arte desenvolvem mais facilmente atividades profissionais 

envolvendo a imagem e a criação de ambientes/ambientações, como nos 

casos da televisão, publicidade, arquitetura, design, moda e assim por diante 

(BARBOSA, 2005a, p. 17). Enfatizar a afinidade arte-comunicação tornou-se 

um impulso incentivador para várias discussões. Percebendo o interesse deles, 
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no encontro seguinte levei um artigo para focar e deflagrar novos debates.  

O artigo trata do papel da arte-educação no treinamento para cirurgias 

estéticas. Um grupo de treze médicos de um Curso de Especialização em 

Cirurgia Plástica, na Turquia, juntamente com o Departamento de Arte da 

mesma instituição, desenvolveu a pesquisa que o artigo descreve e comenta. 

O pressuposto que os motivou era que a prática de moldar o corpo humano 

com finalidades estéticas é semelhante ao trabalho de um escultor. Ao final do 

curso os autores relatam que os alunos aumentaram significativamente “sua 

atenção aos detalhes e desenvolveram melhor habilidade para prever 

resultados cirúrgicos”. Além disso, os pesquisadores também comentam que 

os alunos demonstraram mais preocupação com os usos das potencialidades 

da imagem afirmando que ela melhora a comunicação entre paciente e médico 

(GÜNERON, 2005, pp. 84-86).  

Avalio que a inclusão deste artigo foi uma opção bem sucedida neste 

processo. O confronto de pontos de vista entre os alunos enriquecia os 

debates. Aos poucos, eles começaram a fazer relações e conexões sobre o 

quanto a beleza é valorizada no nosso cotidiano, na aparência física, nos 

objetos que usamos e no nosso enlaçamento com as outras pessoas. O 

conceito de beleza, que no início das discussões aparecia como algo 

simplesmente subjetivo – “não há o que discutir” – foi reinscrito nas 

preocupações dos alunos tornando-se um argumento que ressaltava a 

dimensão simbólica do conceito e suas implicações nas experiências 

individuais e sociais.  

Aproveitando o engajamento que os alunos demonstravam e 

percebendo que eles se sentiam cada vez mais à vontade com o LD propus 

que analisássemos um enunciado (Figura 31) concernente ainda ao tema cor. 

Não imaginava que se instauraria uma polêmica. Detive-me no enunciado e 

lembrei aos alunos, como fiz em outras ocasiões, que um dos interesses da 

pesquisa é avaliar como e se os enunciados são compreendidos. O texto foi 

lido e repetido várias vezes em voz alta, mas não foi suficiente. A expressão 

deles era de indagação, de não saber o que fazer.  
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Figura 31: Primeiro exercício proposto no capítulo 7, que trata de Cor.  

In: A arte de fazer arte, 8ª série (1999, p. 87) 
 

Concluímos que o enunciado (Figura 31) não orienta claramente sobre 

como proceder para realizar a tarefa. As dúvidas eram muitas. Reproduzo, 

abaixo, o exercício supradito. A polêmica tornou-se mais intensa quando um 

aluno perguntou “se podia combinar as cores” e ouviu que sim. Outro disse que 

a única coisa que combinava era “o balão e a caneta” e, portanto, era isso que 

ele escreveria nas linhas. 

O enunciado (Figura 31) começa afirmando que é mais importante 

combinar as cores do que escolhê-las, como se fosse possível combinar sem 

escolher. Em seguida, descreve possíveis efeitos das cores quando colocadas 

lado a lado. Essa afirmação das autoras me permite arriscar ser esse o motivo 

pelo qual não mencionam a monocromia, ou seja, se o mais importante é 

combinar... Nesse sentido, a tarefa oculta a discussão que a obra de Cildo 

Meireles (Figura 27), Desvio para o vermelho, desencadeou a respeito do 

impacto visual do uso de uma só cor; impacto que, naquele caso, teve o efeito 

de levar um aluno a manifestar seu desejo de fazer um treinamento policial.  
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Figura 32: Recorte do primeiro exercício do capítulo “Cor”. 
In: A arte de fazer arte, 8ª série (1999, p. 87) 

 

Identificar, evidenciar e subverter certas afirmações é condição para 

problematizar o LD.  Neste enunciado (Figuras 31 e 32), a afirmação sobre a 

importância da combinação de cores torna-se tão problemática quanto a 

solicitação que se faz para escrever sobre a impressão causada pela 

combinação apresentada. Afinal, como registrar a impressão sobre o verde 

com o laranja quando o vermelho está no meio? Como desvincular a impressão 

resultante da cor da sua congruência com espaço, volume, figura? E as outras 

cores que aparecem, como o branco, o preto e a tênue linha amarela do balão 

– interferem na impressão que uma determinada cor pode causar?  

Estas considerações não foram explicitadas desta forma pelos alunos, 

mas as dúvidas que eles apresentavam – ‘que cor deve ser combinada com o 

verde?’, ‘Tem que falar do branco?’ – indicavam suas apreensões e problemas 

com o enunciado.  Enfim, os alunos não encontraram sentido na atividade e 

concluíram que ela se distanciava do entendimento que haviam produzido até 

aqui, considerando a proposta vazia e falha para o estudo da cor. Minhas 

tentativas de buscar um consenso para que a tarefa fosse realizada encontrou 

protestos de meus colaboradores e um deles foi explícito: “essa tarefa não tem 

nada a ver”. 

As experiências com o tema cor geraram ganhos ao processo de 

pesquisa, dentre os quais destaco a oportunidade de pensar coletivamente, 

emitir opiniões, confrontar perspectivas e, principalmente, criar condições 

favoráveis para problematizar o LD. Paralelamente, os alunos e eu nos 

dávamos conta e refletíamos sobre como experiências educativas são 

propostas, orientadas e desenvolvidas neste recurso didático.  
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4.3. Sem luz, sem campo, sem aluno... 
 

Até aqui, descrevi e analisei situações de sala de aula atinentes às 

primeiras cinco semanas de atividade. A princípio, imaginei que cada tema 

tomaria três encontros. Contudo, rapidamente percebi que a matemática do 

planejamento pedagógico não é, e nem pode ser tão precisa. O tema ‘cor’ 

levou quase o dobro do tempo que eu previ, o que me leva a confirmar a 

necessidade de ver o tempo de forma elástica e de ter maleabilidade frente às 

ocorrências e interesses dos colaboradores, características da pesquisa 

qualitativa. Não é por acaso que se pede ao pesquisador que construa e 

mantenha um “plano flexível” (ESTEBAN, 2003, p. 84).  

A esta altura, já se haviam passado quase três meses do início do 

trabalho de campo. A escola como espaço da pesquisa me dava a sensação 

de segurança, de lugar propício para o que estávamos fazendo, de adequação 

entre interesse e prática inquisitiva e pedagógica. Mas, os percalços do 

cotidiano do ensino público se fizeram presentes e trouxeram algumas 

surpresas, decepções e angústia.  

Conforme o plano inicial, dezembro seria o último mês da pesquisa de 

campo. Entretanto, no início de novembro, o ano letivo, nessa escola, foi 

bruscamente abreviado. O problema, inusitado e trivial, deixou-me atônita: não 

havia energia elétrica em função da queima do gerador que atendia a escola. O 

inusitado não era apenas a falta de energia, mas, sim, que não houvesse uma 

solução, ou seja, que o gerador não pudesse ser substituído assegurando a 

continuidade das aulas. A consciência de que a queima de um gerador não é 

tão rara assim – é até trivial – fiquei atônita com a ausência de solução. Com o 

intuito de concluir as atividades do ano letivo, os alunos foram encaminhados 

para outras escolas.  

Como os alunos estavam em escolas diferentes, decidi esperar que a 

situação se resolvesse para que continuássemos, de acordo com a idéia inicial. 

O problema só foi resolvido após as comemorações da chegada do ano de 

2008, em plenas férias escolares. Continuaríamos em 2008.  

Nas primeiras semanas de aula do ano letivo, em janeiro, encontrei dois 

de meus colaboradores bastante entusiasmados em serem, agora, alunos do 
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ensino médio. Depois deste dia, passei pouco mais de um mês tentando 

contato com os outros alunos que não haviam voltado até então, e a escola 

não sabia informar sobre o paradeiro deles. Já em março, encontrei Sabrina 

prima de uma colaboradora. Laura, a colaboradora em foco, é empregada 

doméstica. Como sua patroa se mudou de Goiânia e virou “uma desses 

negócios da lei”, de acordo com a explicação da prima, Laura a acompanhou 

nesta mudança.  

Depois de saber que Laura não continuaria colaborando na pesquisa, 

quis saber de Sabrina se ela tinha notícia dos outros alunos. A resposta foi 

longa, franca, mas, muito desanimadora. Em um desabafo sobre o desânimo a 

respeito da escola, Sabrina me contou que a única razão pela qual ela 

continuava a freqüentar a escola era a insistência da sua mãe, que somente 

pôde ir à escola recentemente, e que, por isso, não abre mão de que a filha 

continue os estudos. Esta minha colaboradora ‘indireta’ disse que só achava 

importante aprender a ler e escrever, e que, depois disso o melhor é aprender 

com a vida. Concluiu me dizendo que quando precisasse de um diploma, era 

só fazer um desses cursos à distância, “pegar o papel” e pronto. Segundo ela, 

existe uma maneira melhor de não precisar de nada disso: “é só juntar um 

dinheiro”. 

Já havia me conformado em recomeçar com dois colaboradores, quando 

encontrei mais um. Contentei-me com o trio e dei início à batalha de envolvê-

los novamente no processo da pesquisa. Não obtive sucesso nas primeiras 

tentativas. Competir com outras atividades com as quais eles já haviam se 

envolvido era tarefa difícil e eu sabia que exigiria muita determinação. Exigiu 

mais que isso. Confesso que usei uma tática nada louvável, mas bastante 

eficaz: conquistá-los pelo estômago. A moeda de troca foi o ovo de páscoa, e a 

idéia de saborear esta delícia os traria de volta (pelo menos era o que eu 

pensava...). 

A situação da escola é bastante complicada. É grande o número de 

professores que faltam diariamente. No turno da noite, em cada turma, é 

preciso que se façam, pelo menos, dois remanejamentos de aula por dia. Ou 

seja, duas aulas, dois professores. As razões para esta displicência são muitas, 

e, entre elas, aponto a má remuneração como uma das principais. Igualmente, 

os alunos, que já não demonstram muita disposição, se dispersam, vão 
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embora, e até pulam o muro da escola para fugir dos compromissos. Não 

percebi na escola uma movimentação que indicasse alguma busca por 

mudanças, seja entre alunos e professores, seja no calendário de atividades ou 

nas propostas que se tornavam visíveis nos painéis ou paredes.  

Após algumas tentativas e com a ‘doce’ oferta do ovo de páscoa, 

consegui a primeira reunião de 2008. Estávamos em abril. Minha motivação 

para voltar à escola não era grande, após tantas frustrações. Também percebia 

que alunos e professores estavam desanimados, desestimulados. Os alunos, 

ansiosos para se colocar no mercado profissional, conviviam com a dúvida 

sobre a pertinência de voltar a estudar. Solicitações de transferências de 

escolas e pedidos de licença participaram deste tumultuado início de ano letivo. 

Mais de quarenta e cinco dias se passaram até que a escola me autorizasse, já 

em abril, a dar continuidade à pesquisa. Os três colaboradores assíduos 

continuaram a estudar, e, então, com a disponibilidade e interesse deles, 

demos continuidade ao nosso trabalho. 

Temendo novos obstáculos, decidi mudar minha abordagem e 

planejamento e intensificar o contato dos colaboradores com o livro. A 

interação com o mesmo era freqüente. Eu sempre providenciava cópias 

coloridas e deixava meus exemplares à disposição, mas compreendia que isso 

não era equivalente a ‘ter’ o livro por perto. Como possuía quatro exemplares 

de cada LD, perguntei se eles se interessavam em levar o livro para casa. 

Conseqüentemente, tinha a expectativa de que eles estabelecessem uma 

maior proximidade com o livro.   

Meu ensejo se concretizou. Aquele objeto, agora parte do dia a dia 

deles, passou a despertar curiosidades. Reiniciados nossos encontros, fui 

surpreendida com uma pergunta que me causou satisfação: “Professora, qual é 

a diferença entre releitura e cópia?”. Esta pergunta, além de evidenciar que 

eles estavam folheando o LD em suas casas, deu-me o gancho que precisava 

para abordar o próximo tema selecionado: a releitura.  
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4.4. Relendo e aprendendo 
 

Propus ao trio de colaboradores que seguíssemos o roteiro do livro 

didático. E, naquele momento, foi só o que disse. Queria ouvi-los. Assim, 

começamos nosso trabalho com releitura. O capítulo que aborda o tema possui 

quatro páginas. Na primeira (Figura 33) há uma pequena biografia da vida de 

Almeida Júnior – artista eleito para inaugurar o tema releitura –, as imagens do 

artista, da obra O violeiro, de sua autoria, e da releitura de Antonio Victor – 

Rock balada para Almeida Junior – que ocupa quase a metade da página 

(HADDAD e MORBIN, 2004, p. 111). 

 

 
Figura 33: Primeira página do capítulo “Releitura”.  

In: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 111) 
 

Durante a leitura do texto (Figura 33), um dos alunos me questionou se 

“a coisa mais importante que esse artista fez é ter nascido no dia do artista”, 

revelando que a idéia de homenagem não havia sido compreendida mas que a 

comemoração do dia do artista era uma informação importante. Aproveitei para 

falar um pouco sobre o início do ensino da arte acadêmica, sobre o modelo 

europeu que se impunha ao fazer artístico e sobre a importância e influência da 
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Academia de Belas-Artes na formação do panorama artístico brasileiro 

(BEUTTENMÜLLER, 2002, p. 41).  

Como eu previa, Almeida Júnior era um desconhecido para os alunos. 

Ao ler o texto, um aluno concluiu que ele era “o artista preferido do rei”. O 

terceiro, o mais calado dos três, acrescentou que a importância dele “deve ser 

maior ainda, porque é o dia do artista plástico, e não do artista plástico do 

Brasil, então é do mundo inteiro”. Conversamos sobre estas observações e 

comentamos sobre a dificuldade de sintetizar informações num pequeno texto, 

concluindo que as escolhas sobre quais informações são registradas assim 

como a ausência delas – por exemplo, sobre o dia do artista plástico do Brasil – 

deve ser considerada.  

O relato conta que Almeida Júnior nasceu, atuou como retratista e 

professor de desenho, ganhou uma bolsa de estudos do imperador D. Pedro II, 

foi para a Europa, voltou, foi agraciado, trabalhou mais e morreu. Ainda 

segundo o texto, ao voltar ao Brasil ele retoma seu estilo valorizando a cultura 

nacional e o homem do campo. O texto não faz alusões à obra apresentada. 

Antônio Victor, o artista que fez a releitura e que meus colaboradores 

chamaram de ‘releitor’, recebe três linhas do texto que informam a data de seu 

nascimento e que ele releu a produção de Almeida Júnior em 1999. Os alunos 

viraram a página do livro procurando a continuidade do assunto e manifestaram 

esta expectativa, mas encontraram outro tópico (HADDAD e MORBIN, 2004, p. 

111). Na página seguinte as autoras apresentam o conceito de releitura e os 

objetivos (Figura 34) do estudo do tema.   

 

 

Figura 34: Recorte dos objetivos do capítulo “Releitura”. 
In:  A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 112) 

 

De acordo com o texto, releitura é “uma nova interpretação de uma obra 

de arte, feita com um estilo próprio, mas sem fugir do tema original da obra”. 

Os objetivos (Figura 34) são “analisar, interpretar e reproduzir obras” (p. 112). 
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Quando surgiu a pergunta sobre a diferença entre cópia e releitura, dei uma 

explicação breve, e, posteriormente, aprofundei a questão apoiada na 

discussão que Ana Amália Barbosa (2005b) faz em seu artigo “Releitura, 

apropriação, citação ou o quê?”  

A autora detalha os componentes da Proposta Triangular desenvolvida 

por Ana Mae Barbosa (1998a) para o ensino da arte – “criação (fazer artístico), 

leitura das obras de arte e contextualização (p. 33) – refletindo sobre cada um 

deles. Segundo ela, contextualizar é mais do que a história do artista, “é pensar 

sobre a obra de arte de forma mais ampla” (BARBOSA, 2005b, p. 143) ler uma 

obra de arte é interpretá-la e a releitura é a criação, o fazer (pp. 143-144). 

Essas idéias nortearam nossa conversa. Um dos alunos criticou a pergunta do 

colega dizendo que “era uma pergunta boba!”. Para ele, “é só pensar: ‘re’ é 

fazer a mesma coisa de novo e ‘ler’, todo mundo já sabe. Então, releitura é ler 

de novo”.  

 

 
Figura 35: Segunda página do capítulo “Releitura”.  

In: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 112) 
 

Comentei com eles que havia concordância entre o pensamento do 

colega e o da autora já que Ana Amália Barbosa (2005b) explica que reler uma 
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obra de arte é “dar novo significado, reinterpretar, pensar mais uma vez” (p. 

145). Aproveitei a oportunidade para dizer que, de maneira semelhante, 

estávamos fazendo, no nosso trajeto de pesquisa, uma releitura do LD. 

Esta conversa com os alunos não os contentou. Um deles leu os 

objetivos que o LD propunha e insistiu: “Ué, professora, mas aqui no livro está 

escrito reproduzir... Reproduzir não é copiar?”. Sugeri que buscássemos um 

dicionário na biblioteca. Para releitura encontramos as seguintes definições: “1. 

Produzir de novo. 2. Imitar, copiar. 3. Mostrar novamente; refletir, repetir ou 

traduzir com fidelidade. 4. Copiar, transcrever.” (LAROUSSE, 2001, p. 858). 

Apesar de reconhecer que eles tinham razão, falei sobre a necessidade de 

contextualizar as palavras para compreender seus significados, reafirmando 

que no caso do ensino da arte, a releitura não deve ser vista como uma cópia.  

No entanto, esclareci que a cópia também é um exercício utilizado em muitas 

escolas como parte da aprendizagem.  

Intimamente reconhecia que os alunos estavam tocados pela 

oportunidade de criticar o LD. Era como se esta possibilidade tivesse acendido 

neles um gosto pela problematização. Meu cuidado era evitar que a crítica se 

distanciasse da aprendizagem, ou seja, que ao reagirem às propostas e 

conteúdo do livro eles pudessem, simultaneamente, refletir sobre as questões 

que levantavam.  Era prazeroso observá-los atentos ao texto e às imagens, 

envolvidos com o LD de forma esmiuçadora, inquiridora, assumindo uma 

atitude que ainda não haviam experimentado. Pensei várias vezes que 

continuar o trabalho com apenas três alunos talvez tenha sido uma solução e 

não um problema, como inicialmente acreditei. Eu podia observá-los melhor, 

tinha mais tempo disponível para cada um e havia mais empenho deles para 

participar.  

Voltando ao livro, a página (Figura 35) que define releitura e objetivos 

também apresenta três imagens: A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e duas 

releituras, uma de Fernando Botero e outra de Dennis Wiemar Fernando. Estes 

exemplos nos ajudaram a esmiuçar a diferença entre releitura e cópia e os 

alunos concordaram que as obras de Botero e Fernando não eram cópias da 

Mona Lisa. Um colaborador reagiu dizendo que “essa foi a primeira vez que 

percebi um erro em um livro”. Segundo ele, o texto estava errado, não podia ter 

colocado ‘reproduzir’ como significado de releitura. Outro colaborador riu e 



 

 - 85 - 

concluiu que se eles tivessem “aprendido a ler imagens antes”, teriam 

percebido vários outros erros porque muitas vezes “a gente quer dizer uma 

coisa e fala outra, aí a pessoa ainda entende outra”.  

Saber quem eram os artistas interessou aos colaboradores. Eles 

lembravam de Leonardo da Vinci em razão do famoso desenho animado 

Tartarugas Ninja que apresentava um personagem com o nome do artista. 

Mas, e os outros? Eles queriam saber quem eram os dois ‘Fernandos’ (Figuras 

35 e 36) como disseram – Fernando Botero e Dennis Wiemar Fernando.  

Reunir informações sobre Leonardo da Vinci e Fernando Botero não foi 

tarefa complicada, enquanto que o segundo ‘Fernando’ – Dennis Wiemar – era 

um mistério. Confessei aos alunos que nunca havia ouvido nem lido nada 

sobre ele. Eles se divertiram com essa informação. Foi como se tivéssemos 

criado uma cumplicidade sobre o desconhecido. Assim, combinamos que no 

próximo encontro eu traria informações a respeito do artista que 

desconhecíamos. 

 

 
 

 
Figura 36: Exemplos de releitura. In: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 112) 
 

Recorri a meus livros e, não encontrando nada, direcionei-me à internet. 

Sem pistas sobre o artista, minha primeira tentativa de busca foi a mais óbvia, 

digitando seu nome. Como resultado, deparei-me com centenas de links 

“Fernando”, de diversas origens, idades e sobrenomes. Entrei pacientemente 

em inúmeros sítios, e nada. Acrescentei os termos arte, releitura, e, até, 

celeiro, sem sucesso. Tinha a sensação de que era um artista que vivia nos 

Estados Unidos porque achei que o celeiro da releitura lembrava o celeiro do 

Super Homem. Repeti as buscas em inglês, sem novidades. Recorri ao boca a 
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boca com meus colegas professores, artistas, designers, arquitetos e 

publicitários com a imagem e o nome em mãos, mas ninguém sabia me 

informar.  

No retorno à escola contei a meus colaboradores sobre minha frustrada 

busca. Foi gratificante saber que eles também tinham pesquisado na Internet. 

Um dos alunos me disse que, nesta busca, havia achado várias releituras da 

Mona lisa e um sítio que tinha uma infinidade delas. Interessado, ele se dispôs 

a enviar o endereço para todos. Esta notícia me deixou motivada, pois via a 

minha tentativa de vincular crítica e aprendizagem no trabalho com o LD 

resultando em iniciativas que ampliavam o universo imagético e de informações 

dos alunos.   

 

 
Figura 37: Exercício do capítulo “Releitura”. In: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 114) 

 

Após essa experiência de conviver com o desconhecido, passamos ao 

exercício proposto, reproduzido acima (Figura 37). O enunciado propõe a 

escolha de uma das reproduções e a realização de esboço de um projeto de 

releitura. As dúvidas levantadas concerniam, primeiramente, ao significado de 

alguns termos como ‘esboço’ e ‘arte-final’. Outra apreensão também passa 
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pelo significado, mas dirige-se mais diretamente ao ‘saber fazer’. Comentários 

como “Ai, professora, não sei nem por onde começar!” e “ihh, e esse trem aqui 

de ‘estilo próprio’?” revelam tal apreensão. Outras especulações ainda 

permanecem: por que um ‘esboço de um projeto’ e não uma releitura? Para 

fazer o trabalho, ‘reservar todo o material a ser utilizado’ não seria a primeira 

dica? Tela, papel, tecido são materiais (cabeçalho do enunciado), espaço, dica, 

ou suporte?  

A escolha do material é livre e as sugestões são “tela, papel sulfite, 

papel canson, tecido, argila, massinha...” (HADDAD e MORBIN, 2004, p. 114). 

Todavia, esbarramos em problemas de mais difícil solução como técnica e 

custos. A apreensão sobre o ‘saber fazer’ que especifiquei acima, revela 

problemas que têm uma longa história. Fusari e Ferraz (2001) comentam que, 

dentre os 

problemas apresentados no ensino artístico, após a Lei 5692/71, 
encontram-se aqueles referentes aos conhecimentos básicos de arte e 
métodos para apreendê-los durante as aulas, sobretudo nas escolas 
públicas. O que se tem constatado é uma prática diluída, pouco ou nada 
fundamentada, (...) sem grandes preocupações com o que seria melhor 
para o ensino da arte (p. 43). 
 

A dificuldade trazida por meus colaboradores evidencia que a formação 

que os alunos receberam na escola pouco contribuiu para o desenvolvimento e 

apreciação artística e reflexão crítica. A visível frustração que aquela proposta 

causou ‘esfriou’ os ânimos e resultou em pressa por “fazer logo e acabar com 

isso”. Assim, sabendo que não tínhamos opções de materiais naquele 

momento, propus que fizéssemos essa atividade no encontro seguinte quando 

eu traria alguns materiais. Eles não queriam esperar e fizeram o esboço em 

papel sulfite, tamanho A4.  

Durante a pesquisa de campo não utilizei como recurso apenas os livros 

didáticos. Meu pequeno acervo de livros de arte, de arte-educação, de design, 

arquitetura, fotografia e publicidade foram de grande ajuda e importância. Outro 

recurso foi o acesso, liberado pela escola, ao laboratório de informática e 

audiovisual, mesmo sem internet. Com os computadores, pudemos ter acesso 

às imagens em diversos tamanhos, dentro do contexto do LD ou não. Para as 

atividades que envolvem o fazer artístico, após verificar os materiais solicitados 

pelo livro didático, perguntei aos alunos a quais eles normalmente tinham 
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acesso.  

Depois da troca de olhares entre eles, o coro respondeu que “lápis, 

borracha e régua”. Segundo eles, estes eram os materiais de fácil aquisição, 

embora com a ressalva de que não teriam o tipo especificado de lápis, mas 

“qualquer um”. Materiais como papelão, revistas para recortar, jornais, copos 

descartáveis e fios de náilon também não eram “coisas muito complicadas” e 

alguns poderiam pedir emprestado dos irmãos mais novos lápis de cor e 

canetinha, “agora, o resto...”.  

O restante da lista dos materiais não lhes era familiar, nem tampouco 

seu acesso a eles, além do alto custo que a aquisição de todos os itens da lista 

representava. Fiz três orçamentos e os preços de material ficaram em torno de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Adicionando o custo dos LD’s a disciplina Arte 

custaria aos alunos algo em torno de R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e 

noventa centavos) ou R$ 260,30 (duzentos e sessenta reais e trinta centavos), 

tomando como referência a edição de 1999 ou de 2004, respectivamente.  

Quando mostrei a tabela com os três orçamentos, a questão econômica 

surgiu como explicação para a restrição ao conhecimento artístico entre as 

classes desprivilegiadas: “é por isso que quem sabe de arte é chique... É caro, 

né?”. A questão econômica não se restringia aos custos que o estudo da arte 

representava para os alunos. Como um deles disse, não é só o que o 

estudante tem que gastar com materiais, mas o problema é agravado pelo que 

ele “deixa de ganhar” no período em que está na escola. Para os alunos, 

“quando surge uma boa oportunidade, a gente larga a escola, mesmo!”. Diante 

de tal cenário, fiz um investimento pessoal e montei um kit para usar durante 

nossos encontros: lápis HB, borracha, apontador, canetas hidrográficas, lápis 

de cor, tinta guache, giz de cera, régua, tesoura, cola, papel sulfite e canson.  

Esta situação me fez refletir sobre os custos que temos para dar 

qualidade ao trabalho que desenvolvemos. Mas, não é uma situação que me 

agrada. Tenho o privilégio de poder arcar com estes custos, conquanto guarde 

a convicção de que tais iniciativas não apenas ajudam, mas reforçam 

contradições que a escola abriga.  

Já havíamos chegado ao mês de julho e teríamos que interromper 

nossas tarefas mais uma vez. Em meio a essa nova parada, o retorno ao 

segundo semestre trazia outro fantasma: a greve dos professores da rede 
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estadual. Há algum tempo, rumores que previam a paralisação circulavam 

pelas escolas e entre os professores. Os planos eram de não voltarem à escola 

em agosto, ou seja, após as férias de julho. De fato, os docentes não 

retornaram e, novamente, fiquei sem campo de pesquisa. 

 

 

 

4.5. Pesquisa de campo à distância? 
 
 Sem previsão de quando aconteceria o retorno às aulas, fui ‘a caça’ de 

meus colaboradores via email e telefone. Os contatos aconteceram, em um 

ritmo lento de interação. Concordamos que eles encaminhariam a atividade de 

releitura por email, mas a demora no envio foi me deixando apreensiva, e, 

enquanto não recebia nada, incorporei a ‘professora insistente’ e comecei a 

enviar emails com assuntos que diziam tangentes à arte. O curioso é que para 

esses emails, obtive resposta e o mais intrigante, respostas rápidas!  

Essa experiência colaborativa que transcendeu o LD não era a primeira 

que fazíamos. Na ocasião da qualificação – etapa do curso de mestrado que 

aconteceu em dezembro de 2007 –, meus colaboradores, que na época eram 

cinco, e eu, montamos a apresentação do trabalho que submeti à banca. O 

envolvimento de cada um dos componentes desse grupo foi reconhecível a 

ponto de, após a qualificação, se preocuparem em saber como me saí e, se “os 

professores” haviam gostado da apresentação e de nossa realização até então. 

Entretanto, naquela época, estávamos no período letivo – embora as atividades 

estivessem ‘suspensas’ em função da falta de luz, mas ainda havia a 

preocupação com as notas e a aprovação.  

Dessa vez, eles estavam “de férias”, condição que a greve representava 

para eles. Nenhum deles enviou, via correio eletrônico, a conclusão do 

exercício (Figura 37) que trata de releitura, esboçado antes das férias, mas a 

interação acerca de outras questões relativas à arte era dinâmica e freqüente. 

Semanalmente enviava um artigo de revistas como Bravo, Arcdesign e Nova 

escola vinculado a questões abordadas no LD. Um exemplo de tema que 

repercutiu entre eles foi um artigo, escrito por Gisele Kato e publicado na 

edição de maio de 2008 da Revista Bravo, sobre a mostra Martian Museum of 
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Terrestrial Art (Museu Marciano de Arte Terráquea). Transcrevo parte da 

matéria abaixo: 

Os marcianos tiveram certa decepção quando chegaram a Terra. Nada 
era desafiador ou complexo a ponto de lhes ensinar alguma coisa. Pelo 
contrário. Nossos sistemas político e econômico mostraram-se 
primários, ingênuos até. Nossa rede de comunicação revelou-se 
atrasada, e as relações sociais provaram-se tão ineficientes quanto 
tolas. Um único item ficou sem explicação na pauta dos antropólogos 
ETs: a arte, mais precisamente, a arte contemporânea. Para que serve? 
Quem faz? Quem tem o poder de elevar assim o status de um objeto 
aparentemente igual a todos os outros ou até inferior aos outros, já que 
sua função não é clara? Temerosos de que esse pudesse ser um 
campo fértil de mensagens subliminares e poderosas, os invasores 
verdes decidiram adiar o plano de destruição do planeta azul para 
estudar mais a fundo a questão e evitar uma surpresa. A arte se tornou 
uma grande questão. (...) uma mostra em cartaz na Barbican Art 
Gallery, em Londres, usa justamente esse enredo de ficção científica 
para propor aos espectadores um distanciamento da produção atual: 
Martian Museum of Terrestrial Art (Museu Marciano de Arte Terráquea) 
(KATO, 2008, p. 72).mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 

 
Figura 38: Resposta ao email contendo o artigo  

sobre a mostra Museu Marciano de Arte Terráquea. 
 

Meus colaboradores se identificaram com a decepção dos marcianos 

com a Terra. Para eles, a decepção não dizia respeito ao planeta, mas às 

dificuldades da vida. Nenhum deles queria estar na escola, apesar de terem 

voltado a ela depois de algum tempo de desistência. Eles freqüentavam aquele 
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universo com um motivo bem claro: aumentar as chances de uma melhor 

colocação no mercado de trabalho. Para muitos, esse é o verdadeiro objetivo 

da escola. Em contrapartida, a escola, como instituição, não interage com o 

contexto no qual os alunos vivem “na vida real”, utilizando as palavras de um 

deles.  

 
Figura 39: Resposta ao email contendo  

o artigo sobre a mostra Museu Marciano de Arte Terráquea. 
 

Uma coincidência nos comentários, em resposta ao envio deste email, 

se deu na forma como eles se colocaram no lugar dos ET’s. Um deles disse 

que nosso trabalho com “a arte deixou a escola menos ‘nada a ver’” (Figura 38) 

e que, como os ET’s consideraram a arte como razão para que a Terra não 

fosse destruída (p. 75), para meus colaboradores, a arte é a “única matéria que 

quer saber o que acontece com a gente” (Figura 39). Ou seja, a exemplo dos 

marcianos, a arte funcionou como catalisador de questionamentos e 

posicionamentos acerca do que “era esquisito e bonito, lá no livro que a 

senhora deu”. 

 Contudo, devo lembrar que no caso desta pesquisa, a reunião de um 

grupo de alunos e uma professora que não faz parte do corpo docente da 

escola é uma ocorrência singular. Além disso, esses alunos foram convidados 

a participar da empreitada e não apenas de uma situação de ensino e 
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aprendizagem. Durante dezoito meses – contando as interrupções – tivemos 

tempo para discutir e nos desviar de nosso ‘plano inicial’ várias vezes. Sem 

pressa e, de certa forma, alheios às pressões das demandas da educação 

formal, a experiência na escola, com a pesquisa, tinha outro sabor. 

O período de “férias”, deflagrado pela greve, e o contato que 

mantivemos – colaboradores e eu – de forma virtual, nos aproximou, por um 

lado, em termos de diálogo e trocas e, por outro, nos distanciou do LD. Percebi 

que os livros estavam servindo como catálogo de imagens relativas ao mundo 

da arte, mas não mais como um recurso a ser problematizado. No fim de 2007, 

quando perguntei o que eles mudariam, por exemplo, no enunciado da 

proposta para o trabalho com o tema cores, que havia causado polêmica, 

conforme descrevi há algumas páginas atrás, um deles disse que “faria tudo 

igual, mas as palavras seriam outras, (...) para quem fosse ler poder entender 

as coisas”. Agora, quase no fim de 2008, eles tomavam uma posição radical: 

“tinha que mudar tudo!”.  

Quando o funcionamento da escola voltou à regularidade, já estávamos 

na primeira semana de outubro. Pudemos, enfim, retornar à escola. Mas muita 

coisa havia mudado. Não tínhamos mais tempo para continuar com a pesquisa 

de campo: eu me concentraria na solitária redação da dissertação e eles se 

preparariam para o vestibular. Fiquei feliz com a notícia, pois quando os 

conheci, o ensino médio representava para eles o final do processo de 

formação. Neste encontro, dois deles me informaram que fariam vestibular para 

Engenharia e um outro disse que queria ser professor de Educação Física. A 

timidez e o receio de não ‘agradar a professora’, tão freqüente no início dos 

nossos encontros, cedia lugar a outras reações.  

As sugestões de mudanças nos LDs ultrapassaram as questões de 

texto, a exemplo do que havia ocorrido no ano anterior. Eles passaram a 

questionar as escolhas das reproduções, as referências, os exercícios e, 

também, a relevância das propostas. O acesso a publicações mais 

especializadas como catálogos e livros acadêmicos os levou a classificar os 

LDs que tinham em mãos como “livros de figurinhas”. Segundo a avaliação 

deles, o LD podia funcionar assim, propondo que cada leitor escolhesse “o que 

tinha mais a ver com ele, (...) ele ia gostar mais de estudar, que nem a gente”.  
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Olhando retrospectivamente para este processo concluo que o estudo 

das “velhas tecnologias, como o giz, a lousa e o livro didático que ainda estão 

presentes e são muito utilizados em nossas escolas” (FISCARELLI, 2008, p. 

18) pode estimular uma aprendizagem crítica e participativa entre professores e 

alunos. Ao se sentirem empoderados para desenvolver uma posição crítica 

correlata ao LD, os alunos colaboradores mostraram que através da reflexão 

podemos compreender limites e possibilidades do livro didático apontando suas 

potencialidades e fragilidades para a ação educativa.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO V 

COOMPREENDER, INTERVIR E TRANSFORMAR:  

PROBLEMATIZANDO O LIVRO DIDÁTICO 
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Neste trabalho, dois caminhos de pesquisa e dois interesses de 

investigação se cruzaram nos olhares dos alunos. Centrei-me na análise dos 

conteúdos do LD, sua apresentação, tipos e distribuição quantitativa de 

imagens. Estes caminhos foram atravessados pelas experiências que vivi na 

escola com os colaboradores que, ao tomarem o centro da pesquisa, 

desencadearam o processo investigativo e pedagógico através de suas 

percepções, reações e interpretações. Assim, este percurso expõe, também, 

nos dois últimos capítulos, interesses, contradições e problematizações do LD 

como recurso didático.  

Analisar o LD me permitiu conhecer sua abrangência e limitações, suas 

estratégias para direcionar os olhares e atrair a atenção dos alunos. Permitiu-

me, ainda, especular sobre as motivações das autoras e, principalmente, 

refletir sobre o repertório imagético que elas selecionam. Os temas e as 

imagens do LD instigaram diálogos com minhas apreensões, reflexões e 

experimentações como professora. Destaquei a maneira como o conteúdo se 

apresenta e se estrutura dividindo-se em temas organizados em capítulos, tais 

como cores, releitura, pintura, escultura, etc.  

A seqüência dos tópicos que nomeia cada capítulo não obedece a 

critérios explícitos e muda da primeira para a segunda edição. Entre uma 

edição e outra, são os elementos gráficos que fazem a diferença; o conteúdo 

permanece praticamente equânime. A manutenção do conteúdo me faz pensar 

na reprodução do conhecimento como uma característica persistente do LD. 

Uma aparente atualização do conteúdo – por exemplo, a crescente inserção de 

logotipos e marcas apontando para imagens da cultura visual dos alunos – não 

implica, necessariamente, em alteração dos temas condutores, que 

permanecem inalterados. Com Santomé (1998), é possível dizer que os LDs 

“são o instrumento através do qual ocorre a reprodução do conhecimento 

acadêmico, necessário apenas para aprovar e sobreviver nas instituições 

acadêmicas” (p. 155). Como um currículo, o LD incorpora informações que, 

espera-se, todo aluno deva saber numa determinada disciplina e colocá-lo em 

pauta, em cheque – como me propus – excede limites da reprodução do 

conhecimento ao incluir os alunos na ação de reconstruí-lo, questionando-o.  

Semelhanças na paginação, nos textos e imagens são freqüentes, 

apesar da redução no número de páginas e, também, de imagens, como pude 
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constatar no exemplar da segunda edição. Esta redução atende a interesses 

econômicos tornando a produção mais barata e, conseqüentemente, ampliando 

os lucros das editoras.  Conforme explica Santomé (1998), “as editoras de 

livros-texto e, naturalmente, os autores e autoras, no momento de se 

dedicarem à criação destas obras, têm de pensar em um produto que possa 

ser vendido ao maior número possível de professores” (pp. 155-156).  

Esta característica do LD como produto comercial, mercadoria destinada 

à venda, foi o foco do capítulo inicial deste trabalho.  Chamei atenção para o 

fato de que as editoras primam pelo lucro dos títulos que publicam e o elevado 

número de reimpressões da coleção A arte de fazer arte evidencia sua alta e 

contínua vendagem. Verificando a manutenção da estrutura, textos e grande 

número de imagens da primeira para a segunda edição, somada à redução de 

páginas e aumento de espaços brancos, fica mais uma vez demonstrado que 

os interesses comerciais são decisivos na criação deste recurso didático 

(APPLE, 1986; BITTENCOURT, 2004; CAMPOS, 1996; CHOPPIN, 2002; 

COUTINHO e FREIRE, 2007; FERNANDES, 2004; FERRAZ e SIQUEIRA; 

LAJOLO, 1996; KOSHIYAMA, 2004; MARTINS, 2008a; TONINI, 2007). 

Porém, não é apenas na manutenção do conteúdo e na redução de 

páginas e imagens que se encontram elementos para problematizar o LD. 

Notei, também, o aumento no número de imagens que denominei ‘indicativas’. 

Como estas imagens sinalizam para uma ação, atividade ou proposta 

específica, posso afirmar que, além do controle dos custos, amplia-se o 

direcionamento da participação do aluno e, conseqüentemente, do seu olhar. 

Considerando que as imagens indicativas não estendem o repertório visual dos 

alunos e tampouco contribuem para ampliar possibilidades de percurso para a 

realização de propostas, o aumento de sua presença no LD representa outra 

questão que merece ser forrageada em detalhe. Nesse caso, seria importante 

verificar, em futuros estudos, que tipos de ação são mais freqüentes, que 

formas de participação exigem dos alunos e que alternativas de 

desenvolvimento as propostas permitem.   

Uma observação que resulta positiva na dissolução do LD é o 

tratamento mais criterioso de legendas, referências e reproduções das 

imagens, com intervenções menos invasivas – relembrando que o nosso 
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‘Fernando’16 permanece desconhecido. Um olhar detalhado sobre as duas 

edições (HADDAD e MORBIN, 1999 e 2004) também invalida a afirmação 

comum de que a arte brasileira e contemporânea não estão representadas 

nestes artefatos. Entre mitos e verdades, fica fortalecido o argumento da 

ausência de artistas mulheres e de exemplos da arte não-ocidental. Estas 

questões também apontam para novos estudos que privilegiem apurar que 

exemplos de arte brasileira e contemporânea o LD seleciona e como orienta o 

olhar e as ações dos alunos diante destes exemplos. Pesquisa semelhante 

pode abarcar as artistas mulheres e a arte não-ocidental.  

Também chamou minha atenção a maneira como as autoras dialogam 

com os alunos na apresentação do LD. Ao saudar os leitores, elas partem do 

pressuposto de que eles estão familiarizados com a arte, desconsiderando o 

ato de que o ensino da arte, hoje regulamentado, ainda não se faz presente de 

forma contínua em todos os anos da formação escolar. Outra observação que 

destaquei foi o alargamento do conceito de arte presente nessa saudação que 

estabelece o primeiro contato direto com o leitor. Nesse sentido, as autoras se 

aproximam da educação da cultura visual ao transgredir hierarquias e 

classificações (MARTINS, 2007b) relativas ao campo das imagens. 

Como o uso do LD não é obrigatório, outros recursos podem ser 

integrados ao ensino com o intuito de complementá-lo e ampliar suas 

possibilidades. Isso não é uma novidade. É desta maneira que ele tem sido 

tratado por muitos professores. No meu caso, além da inclusão de outros 

recursos, como o correio eletrônico, e de outras temáticas, como a 

monocromia, também experimentei romper com a ordem/sequência 

estabelecida pelo LD estimulando os alunos a buscarem outras 

imagens/informações em qualquer parte do livro. Estimulei, principalmente, 

posicionamentos questionadores e críticos acerca da linguagem, temáticas, 

propostas e imagens do LD buscando conectá-lo às vivências e experiências 

dos colaboradores.  

 Como artefato cultural e visual, o LD manteve-se como mediador de 

relações que tanto atraem como causam repulsas nos colaboradores. 

Compreender, interferir e transformar foram ações que caracterizaram o 

                                                 
16 Referência ao artista Dennis Wiemar Fernando, sobre o qual nem meus alunos nem eu 
conseguimos encontrar informação, conforme relato no Capítulo IV.  
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trabalho de campo fazendo das relações professor/aluno/LD uma experiência 

onde a problematização e a crítica ganharam espaço.     

As vivências proporcionadas pelo trabalho de campo davam vigor e 

impulso à tarefa solitária de apreciação do LD. Mais do que um planejamento 

flexível, esta etapa exigiu disposição para contornar as interferências 

inesperadas que se apresentam tanto como obstáculos quanto como surpresas 

e desvios produtivos para a aprendizagem do fazer indagador e pedagógico.  

Uma questão levantada por um dos alunos ficou guardada até este 

momento porque queria usá-la para sintetizar o processo vivido com eles na 

escola: “porque que os professores da escola mesmo, nunca perguntaram o 

que a gente acha das coisas?”. Através desta pergunta, ficam reforçados 

alguns pontos: eu não era ‘professora da escola mesmo’ e este fato tanto 

facilitava quando dificultava a conexão entre nós e o desenvolvimento da 

pesquisa; eles, os alunos, têm pouca oportunidade de expressar opiniões e 

serem ouvidos, e, no caso do LD, ‘o que eles acham das coisas’, tem pouca 

importância para/na escola.  

No nosso primeiro encontro, dificuldades como estas ficaram aparentes. 

Escrever sobre a relação com os livros significou um desafio e, além disso, 

uma surpresa: refletir, como autores, sobre estes recursos e o impacto deles na 

vida de cada um. Aos poucos, estas resistências cederam lugar a uma 

segurança que os contagiava e incentivava a interferir e transformar o que o LD 

oferecia, compreendendo, neste processo, como as ‘autoridades anônimas’ 

(SANTOMÉ, 1998, p. 175) podem ser questionadas e debatidas.  

Ainda segundo os alunos, essa sensação de poder questionar, ou de 

‘ser agente do próprio conhecimento’ – exercitando a curiosidade e ceticismo 

arrolado ao LD – não é experiência comum. Esta vivência trazia prazer para 

eles e para mim. Tive sempre a impressão de que eles queriam continuar a 

falar e, também, que gostariam de fazer escolhas sobre o quê estudar.  

Talvez eles tenham acordado entre si que não fariam a última etapa, ou 

seja, a releitura. Não me enviaram-na via correio eletrônico como havíamos 

combinado. Talvez esta proposta, depois das discussões e exemplos sobre o 

que é, ou não, releitura e cópia, tenha perdido interesse. O fato é que, na 

tentativa de controlar minha ansiedade pela demora do envio do exercício, 

passei a encaminhar artigos relacionados à arte e que podiam contribuir para 
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que eles pensassem sobre o LD. Percebi que enquanto o LD perdia espaço na 

reflexão dos alunos, a arte e suas contingências continuavam a incitá-los.  

O interesse deles pela arte e pelas imagens crescia na mesma 

proporção em que este processo também fez acentuar em mim a consciência 

da gravidade da situação social e cultural em que os alunos se encontram. 

Relembrando o texto da Revista Bravo (KATO, 2008) que enviei para eles, 

enquanto os marcianos se decepcionavam pelo atraso que o planeta Terra 

apresentava em comparação aos avanços de sua civilização, meus 

colaboradores me mostraram o quanto estavam frustrados diante das 

dificuldades de suas próprias vidas. A escola inspira a representação de uma 

tentativa de amenizar tais complicações e, por esta razão, retornaram à 

instituição depois de períodos de evasão. A colaboradora indireta, mencionada 

no Capítulo II, descreve e acrescenta a esta razão o fato de manter-se na 

escola porque sua mãe não tinha conseguido estudar e a pressionava para que 

ela o fizesse.  

Em outras palavras, construções sociais da escola como lugar em que o 

sujeito é preparado para a vida em sociedade, mesmo que isso se dê de forma 

obrigatória, estão sempre inseridas nos discursos dos alunos. Eles também se 

incomodam com a distância entre o que a escola oferece e a realidade deles 

ou, como eles próprios dizem: a “vida real”. Esta circunstância da pesquisa foi, 

segundo eles afirmaram, o único momento em que a vida deles e seus 

contextos de experiência ganharam importância na escola.  

Se, por um lado, minha proposta foi discutir as formas como o LD 

apresenta-se aos alunos e as maneiras com eles o vêem e se relacionam com 

ele, por outro, não me esquivo de refletir como eu também fui vasculhada e 

desvelada. Digo, sem vaidade ou exagero, que já não sou a mesma que iniciou 

este projeto.  

Sem pretender condenar ou exaltar os usos do livro didático para o 

ensino de arte, quis estudá-lo como foco do olhar dos alunos. A concepção que 

este artefato assume como recurso didático, e, portanto, como uma ferramenta 

a serviço de professores e alunos, é posição conhecida. O que pode ser visto 

como um caminho pouco percorrido é o lugar onde os alunos se situam nesta 

pesquisa. Este lugar, esta tomada de posição dos alunos no processo de 

aprendizagem da arte é uma conquista que devo às propostas da cultura 
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visual, à compreensão que tive sobre o valor da experiência social e do 

cotidiano na arte-educação pós-moderna. 

Tendo a caminhar olhando para trás, e, ao fazê-lo, entro em sintonia 

com a presença, concomitante, de tecnologias de várias idades em minha vida 

profissional e pessoal. Ainda que eu tenha privilegiado o LD, minha viagem 

também inclui a utilização de muitos artefatos – olhares, relatos escritos, 

fotografias, internet e outras fontes de texto.  

Olhando para trás e projetando minhas últimas reflexões, relembro 

Ferraz e Siqueira (1987) ao declararem que a arte “opõe-se frontalmente ao 

livro didático, que é estático, geralmente reducionista, cerceador da liberdade” 

(p. 12), conforme observo no primeiro capítulo. Nesse sentido, devo concordar 

com as pesquisadoras que o LD é limitado e limitador, na medida em que não 

estimula um confronto de idéias e nem o exercício do senso crítico. Sendo um 

artefato que demanda tempo de produção, escolha e seleção de assuntos, 

além de circunstâncias de usos e apropriações que não acompanham a 

dinâmica do tempo, o LD cerceia a liberdade assim como qualquer recurso do 

qual o/a professor/a seja dependente. Estas observações assinalam que o LD 

deve ser considerado como um sintoma de conflitos que a escola vive e como 

um dado imprescindível para refletir sobre ela. 

Concluindo, elejo a força do termo problematização, em lugar de 

oferecer respostas às questões que me guiaram. Problematizar, de acordo com 

o Aurélio (versão eletrônica), significa “tornar problemático, pôr em dúvida, dar 

forma de problema a”. Com meus colaboradores, a problematização do LD 

tornou-se uma ação produtiva, preocupada com a aprendizagem e seus 

efeitos. Compreender, intervir e transformar tornaram-se passagens onde a 

curiosidade e o ceticismo encontram lugar. Antevejo, com cuidado, que o olhar 

desses alunos para os recursos didáticos e para os LDs, especificamente, foi 

transformado. Ademais, prenuncio que novas formas de compreensão, 

intervenção e transformação resultarão deste novo olhar. Acredito que contribuí 

para (re)construir este caminho enquanto (re)construía o meu próprio.  
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Memória Literária:  

recordações de minhas experiências com livros 
 

 Não sou alguém que se encaixa no estereótipo de uma pessoa 

ciumenta. Prezo a liberdade de cada um, não acho que meu namorado deva 

me dar satisfações de tudo. Um quê de mistério tem seu charme e empresto 

minhas coisas com facilidade. Mas, quando parei para pensar nos meus livros, 

verifiquei que não sou tão desprendida.  

 Talvez a razão esteja no fato de que uma vez ouvi dizer que livro não se 

empresta porque nunca volta. Apesar de isso nunca ter acontecido comigo, 

segui com essa coisa na cabeça. Como diz John Berger, em seu livro Modos 

de ver, as imagens vêm antes das palavras. Por essa razão, não me lembro 

muito bem qual foi o primeiro livro que me encantou. 

 Acredito, porém, que uma coleção de contos de fadas que tinha na casa 

de minha madrinha está entre os primeiros livros que eu recordo. A coleção era 

linda, as capas tinham uma ilustração holográfica e eu ficava horas e horas 

olhando só a capa. No interior do livro, as ilustrações eram de igual beleza, 

contudo não eram holográficas. Como não sabia ler, deveria ter uns três anos, 

segundo as contas de minha mãe, eu queria que alguém lesse as histórias 

repetidamente para mim. Eu não me importava se a pessoa preferisse ler uma 

história de cada vez e depois recomeçasse tudo de novo. Não era necessário 

ler repetidamente a mesma história.  

Essa minha madrinha é, de fato, minha tia em segundo grau, ou seja, tia 

da minha mãe. Mas a minha prima, filha dela, doze anos mais velha que eu, 

não tinha tanta paciência assim. Como qualquer menina, ela me achava 

bonitinha, gostava de fazer umas gracinhas, mas não queria ficar lendo um 

monte de historinhas trezentas vezes! Então, como qualquer criança ciente de 

seu charme, eu ficava folheando aqueles livros com um cuidado desmesurado 

para a idade, até que alguém visse aquela cena, tivesse piedade de mim e 

voltasse a ler a história daquele “desenho” tão lindo.  

Hoje, acredito que se todos os contos de fadas não são dos Irmãos 

Grimm, a grande maioria era. Alguns títulos que me recordo desta época são 

Branca de Neve, Cinderela, João e Maria, Rapunzel e O Patinho Feio. Procurei 
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saber de minha madrinha se ela ainda tinha esta coleção, mas ela doou para 

alguém em uma dessas mudanças de cidade. Pensando sobre aqueles 

tempos, agora consigo distinguir alguns dos sentimentos que eu tinha naquela 

época. Minha maior identificação foi com a Branca de Neve. Afinal, ela era a 

única princesa que tinha olhos e cabelos escuros, como eu. Era tão bela que 

sua beleza incitou a inveja e fúria da madrasta que queria ser a mais bela de 

todas as mulheres.  

Não entendia muito bem porque uma madrasta, pretensa substituta da 

mãe da princesa que havia falecido, seria tão maldosa e teria este tipo de 

sentimento em relação à enteada. Isto me amedrontou a ponto de causar 

minha abstinência de maçãs durante muitos anos. A palavra “madrasta” tornou-

se, para mim, sinônimo de bruxa má. Assim, meu primeiro encantamento  

literário foi por um conjunto de histórias do norte europeu. 

 O segundo encantamento já é nacional. Tinha uns seis anos e já 

conseguia ler alguma coisa sozinha. Vi esse livro nas mãos de um colega de 

escola e pedi para vê-lo mais de perto. Era O menino maluquinho. Foi paixão à 

primeira-vista. Aquele menino com uma panela na cabeça me enlouqueceu! Eu 

queria ser como ele, ter aquela liberdade e colocar em prática aquelas idéias, 

não as dele, mas as minhas, afinal eu tinha minha própria cabeça, não é? 

Outra coisa que eu adorava era o nome do autor. Achava Ziraldo um nome 

ótimo e eu queria um cachorro para dar a ele este nome. Nunca consegui o 

cachorro, mas o livro minha mãe me deu. Li a história, vi as ilustrações, testei 

algumas situações como soltar pipa e principalmente construir a bendita (pipa), 

chegar em casa depois da escola jogando meu material para cima, me 

empanturrar de doces. Vi que essas coisas só eram possíveis em livro mesmo, 

pois o tempo gasto para fazer uma pipa que nunca dava certo, as broncas que 

levei quando joguei tudo pra cima, o quanto eu passava mal quando comia 

aquele tanto de doce não estavam na história.  

Algumas coisas poderiam até dar certo na vida real, mas eu tinha que 

ser menino. Muitas traquinagens eram deliciosas, mas não combinavam com 

batom e nem com as roupas que imitavam a Xuxa. Bem, eu queria fazer tudo o 

que os meninos faziam, inclusive jogar futebol, e eu era péssima, mas também 

queria ser uma princesa. Queria ser uma princesa moderna, sabe? Lembro que 

em uma visita à Goiânia, eu vi uma moça em um jipe vermelho sem capota. 
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Não sei nem quantas noites eu sonhei que, quando crescesse, iria ter um 

daquele. Ainda não tive, mas quem sabe? Escrevendo esta memória literária, 

me diverti muito, mas me deparei com uma realidade diferente na prática para 

efetivar minhas fantasias. Posso dizer que meu segundo amor, depois dos 

príncipes dos contos de fadas, foi um menino maluquinho. 

 A terceira aventura marcante no mundo da leitura também foi um 

príncipe. Mas este príncipe não despertou admiração, nem paixão. O pequeno 

príncipe, para mim, fez jus ao nome. Era pequeno, sozinho, triste. Não tinha 

muita graça! Um tal Antoine Saint-Exupéry que não entendia nada de crianças, 

pensava... que livro chato! Esta foi minha primeira decepção literária. A parte 

boa é que ela aconteceu quando eu estava com cerca de nove anos. Assim, 

não foi tão traumatizante, esqueci a frustração rapidamente. Em função deste 

desgosto, tive a intenção de reler o livro depois de crescida, mas ficou apenas 

na intenção. Na época de minha desilusão, eu não sabia que o livro havia sido 

publicado em 1943, talvez, se soubesse, acreditaria que a tristeza do menino 

era porque ele era velho, ou alguma coisa neste sentido. Nem pensava na 

guerra. 

 Folheando o livro, algumas coisas vieram à tona. Em uma pequena 

introdução, fala-se que “as crianças receberão o livro de braços abertos, 

porque elas são capazes de compreender tudo”. Bem, eu não compreendi. Em 

outro trecho, fiquei mais tranqüilizada ao ler que este “não é um livro para 

crianças, porque traz justamente a mensagem da infância. Essa criança que 

irromperá de repente no deserto do teu coração, a milhas e milhas de qualquer 

região habitada, e na qual reconhecerás os teus olhos, o teu riso, a tua alma de 

vinte ou trinta anos. Se não quiseres compreender, se não te interessares pelo 

teu drama, aqui fica a sentença do principezinho: ‘Tu não és um homem de 

verdade. Tu não passas de um cogumelo!” 

 Na época em que li O pequeno príncipe, não me interessei pelo seu 

drama justamente por achar que era dramático demais. Hoje, sei que nunca 

existe ‘o dramático demais’, a não ser naqueles livros vendidos em bancas de 

jornais com nomes de mulheres como Sabrina intitulando coleções ou nas 

novelas mexicanas. Sei, também, que esta fábula traz muita verdade, 

principalmente em sua passagem mais famosa, que diz que “só se vê bem com 

o coração. O essencial é invisível para os olhos”.  
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 Quando criança, não compreendia porque enxergava somente com o 

coração, mas achava que era com os olhos. Agora, começo a compreender. 

Perdi a inocência, me exercito para ver a polissemia presente nas coisas, e 

comecei a (tentar) racionalizar a vida. Mas, como racionalizar a coisa mais 

irracional que existe? Eu continuo me contradizendo, e esse me parece ser um 

caminho sem volta. 

 

 

Gisele Costa 
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_______________________________________________ 

ANEXO I 

_______________________________________________ 

 

RELATOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE  

O “LIVRO” E O COLABORADOR17 

 

 
                                                 
17 Os nomes foram apagados para preservar o anonimato dos colaboradores. 
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ANEXO II 

 
 

 
Figura 40: A arte de fazer arte, 8ª série (1999, p. 87) 

 

 
Figura 41:  A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 8) 
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Figura 42:  A arte de fazer arte, 8ª série (1999, p. 34) 
 

 
Figura 43: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 17) 
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Figura 44: A arte de fazer arte, 8ª série (1999, p. 92) 

 

 
Figura 45: A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 79) 
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Figura 46: A arte de fazer arte, 8ª série (1999, p. 107) 

 

 
Figura 47:  A arte de fazer arte, 8ª série (2004, p. 89) 


