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Linha 6: Arte e políticas de representação 
 
Resumo 
O presente artigo discorre sobre a potência das imagens na educação em artes, a partir do 
estudo e análise da obra Guernica (1937) de Pablo Picasso (1881-1973) ao estabelecer 
relação ao contexto social e político. A contextualização da obra foi o disparador para a 
problematização de temas contemporâneos levados pelos estudantes de nono ano de uma 
Escola Pública da cidade de Santa Maria/RS. Através de experimentações e reflexões sobre 
as práticas realizadas, buscamos investigar como se configuraram as práticas educativas 
em sala de aula, com o uso de imagens/obras como disparadoras da aprendizagem. Como 
subsídio de nossas reflexões recorremos a Fernando Hernández (2013, 2011 e 1998) e 
Lutiere Dalla Valle (2018, 2017 e 2015), que através da cultura visual e da abordagem 
edu(vo)cativa, exploram a construção de conhecimento relacional a partir de obras/imagens 
como potências para pensar e aprender sobre o mundo e a contemporaneidade, sobretudo 
no que tange a construção da docência. A partir desta proposta e das temáticas trazidas 
pelos estudantes, propusemos momentos de experimentação e diálogo a partir das imagens 
entrelaçadas com questões sociais e políticas atuais, oportunizando experiências 
significativas para o protagonismo estudantil. 
 
Palavras-chave: Educação; Artes Visuais; Imagens; Cultura Visual. 
 
Abstrat 
This article discusses the power of images in art education, based on the study and analysis 
of Pablo Picasso's Guernica (1937) (1881-1973) by establishing a relationship with the social 
and political context. The contextualization of the work was the trigger for the 
problematization of contemporary themes with students of a public school in the city of Santa 
Maria / RS. Through experiments and reflections on the practices performed, we sought to 
investigate how the educational practices were configured in the classroom, using images as 
goals of learning. Our reflections we resort to Fernando Hernández (2013, 2011 and 1998) 
and Lutiere Dalla Valle (2018, 2017 and 2015), who through the visual culture and the 
edu(cap)tive potentials, explore the construction of relational knowledge from of works / 
images as powers to think and learn about the world and contemporaneity, especially 
regarding the construction of teaching. From this proposal and the themes brought by the 
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students, we proposed moments of experimentation and dialogue from the images 
intertwined with current social and political issues, providing meaningful experiences for 
student protagonism. 
 
Keywords: Education; Visual arts; Images; Visual Culture. 

 
 

Introdução 

 

No atual contexto em que vivemos, com acontecimentos políticos, sociais, 

econômicos, onde conceitos e valores mudam seus significados e são 

reinterpretados constantemente, podemos valer-nos da arte para problematizar 

questões que fazem parte da cultura e do cotidiano em que estamos inseridos. 

Nesse contexto, intentamos, pensar a arte e a cultura visual como potência para 

nossas práticas, por acreditarmos que pode ser um caminho fértil, em que 

percebemos que as imagens podem ser propulsoras de relações e conexões, além 

de, suscitarem novas indagações e fomentarem novas discussões e 

atravessamentos, através de possibilidades que a cultura visual e a arte nos 

oferecem.   

Pensar o ensino da arte no contexto escolar requer construir diariamente 

estratégias e possibilidades que comunguem para um aprendizado relevante e que 

também favoreçam para que o estudante esteja escrevendo sua própria história 

através de suas subjetividades e ressignificações. Ressignificações que podem ser 

pensadas através da arte, para uma aproximação com a vida e ampliar os olhares e 

leituras de mundo. Propondo novas relações entre docentes e estudantes, seja 

através do uso de materiais diferenciados e inusitados que muitas vezes ainda 

“estão distantes da realidade das escolas que não vivem nos grandes centros 

urbanos” (HERNÁNDEZ, 1998, p.10). Desta forma, consideramos relevante 

aproximar os estudantes com a arte e com obras que proponham relações com seus 

contextos ou com a realidade social, histórica e/ou política que vivenciam, intentando 

indagações, experimentações, reflexões, levantando dúvidas e incertezas, 

visualizando outros/novos valores. 

As experiências que trazemos nesta escrita para contextualização foram 

realizadas em uma escola da Rede Pública, localizada na cidade de Santa 

Maria/RS, com uma turma de nono ano, que conta com aproximadamente 24 

estudantes. O principal objetivo da proposta foi fomentar relações e aproximações a 



 
 

partir da obra Guernica1 (1937) de Pablo Picasso (1881-1973) com a cultura dos 

estudantes e com temas que fossem de seus interesses. A escolha da obra se deu 

por acreditarmos que pudesse potencializar relações, interpretações, conexões com 

questões sociais e assim permitir que os estudantes pudessem se expressar através 

dela.  

Para este artigo trazemos como aportes a potência edu(vo)cativa, cunhada 

pelo professor Lutiere Dalla Valle, a partir da qual temos intentado articular as 

nossas práticas docentes e o uso das imagens/obras, pautadas por propostas que 

consideram as experiências de visualização e estudos das imagens sob três 

aspectos norteadores: “educativo, evocativo e cativo no que está relacionado ao 

caráter ilustrativo/informativo das imagens; àquilo que evoca/mobiliza aspectos da 

memória e, a seu aspecto cativo enquanto artefato visual/cultural que seduz e 

aprisiona a partir do olhar” (DALLA VALLE, 2015, p. 178). E a metodologia da cultura 

visual, que segundo Hernández (1998, 2011 e 2013), faz uma análise sobre o 

processo educativo e a pesquisa pelos estudos da cultura visual, ponderando como 

os modos de ver e sermos vistos são instituídos a partir do que está e se organiza 

tanto coletivo quanto individualmente. Processos, esses, que estão em contínuo vir a 

ser, em “transformação, na medida em que novas situações políticas, dilemas 

étnicos e mídias, assim como ambientes da cultura visual e perguntas colocadas 

pela cultura visual, afetam nossos modos de visão (visualidades)” (Idem, 2013. p. 

78). Estudos, que, nos permitem adentrar no campo das experiências, dos 

fenômenos que a cercam, articulando vivências, devires, percepções que se 

integram ao visual e que são parte de nosso foco de abordagem para entender os 

modos de ver, sermos vistos e de representar.   

A cultura visual, ligada à educação, pode estar articulada a diferentes temas, 

contextos, imagens/objetos, metodologias, os modos de olhar, percepções, diálogos 

e integrando, se possível, a todos ou alguns, e os modos como somos afetados por 

eles. Propondo outros relatos, observações, indagando reflexões sobre as origens, 

os artefatos que estão vinculados às narrativas e ao que os estudantes trazem. As 

                                                           
1 Guernica é uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso. Ela retrata a cidade de Guernica 

durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do 
artista e que fora produzida em 1937. 

 



 
 

quais, não são neutras, mas produzidas, que podem ser resinificadas, ao 

problematizar sobre seus significados e sentidos. 

  

Do estudo de uma obra de arte a criações artísticas  

 

 Ao nos propormos trabalhar a partir de um tema/conteúdo, devemos ter claro 

sobre os objetivos que temos com relação à proposta, como no caso do estudo da 

obra Guernica (1937), de Pablo Picasso, onde a obra foi pensada como disparador 

inicial para as reflexões com relação as temáticas sociais e políticas que pudessem 

estar vinculadas aos estudantes na atualidade e a partir das quais, eles criassem um 

trabalho plástico. A atividade foi dividida em etapas, num primeiro momento os 

estudantes foram organizados em grupos e convidados a realizarem uma pesquisa 

no laboratório de informática, a fim de coletarem dados sobre o contexto em que a 

obra foi criada, informações e possíveis interpretações, características formais, 

cromáticas e de representações de estilos artísticos e sobre o contexto histórico da 

obra. Foram realizadas discussões, permitindo que os elementos apresentados na 

obra pudessem ser (re)significados e após, as contextualizações convidamos os 

estudantes a pensarem em fatos ou acontecimentos que remetessem a algumas 

sensações, sentimentos ou  desconfortos que a obra tivesse promovido ao grupo.   

Assim, a partir das discussões/contextualizações em grupo, das pesquisas 

que auxiliaram os estudantes a se aproximarem da obra e obter as demais 

informações, propomos aos grupos, para que, criassem trabalhos interpretativos 

sobre o que haviam estudado, considerando as contextualizações feitas nas aulas, e 

os estudos/pesquisas sobre os temas escolhidos, ficando a critério de cada grupo a 

escolha da linguagem/técnica a ser usada para a produção. Foram fomentadas 

algumas hipóteses, tentando instigar interações a partir de fatos locais, 

principalmente atuais e que emergissem do cotidiano, de suas preferências em 

relação ao mundo que os cerca e também a partir de suas produções de sentido. 

Pois, “o estudante não é meramente um copiador e repetidor de conteúdos, mas um 

sujeito atuante neste processo de aprendizagem” (MASETTO, 1992, apud. 

OLIVEIRA, 2013, p. 126). Aprendizagem que , segundo Hernández,  

 
Favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 
escolares em relação ao tratamento da informação, e a relação entre os 
diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses, que facilitem aos 



 
 

alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da 
informação procedente de diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio (1998, p. 60).  

 

No decorrer dos encontros, suscitamos problematizações para que eles 

pensassem criticamente sobre o que iriam representar, o que a obra dizia a eles e 

as relações que haviam produzido. O termo produzido, no contexto da educação 

escolar, deve estar claro, tanto para os docentes, quanto para os estudantes, uma 

vez que nem toda imagem pode ser produtora de sentido. Ou pode, sensibilizar a 

um e não a outro, uma vez que essa interação se dá através das relações que 

criamos com as imagens; se ela, a obra/imagem nos afeta, cria empatia, gera 

lembranças, e assim produz sentido. Ser sensível ao propor diálogos, onde os 

estudantes possam falar/fazer suas análises das obras, as quais são importantes 

para entendermos como eles produzem seus olhares e relações. Entender que para 

alguns aquela obra/imagem pode ser mais uma como tantas outras, o que, num 

primeiro momento, possa parecer frustrante, mas que, no entanto, pode ser um 

potencializador para nós docentes, para (re)pensarmos em estratégias, onde o 

estudante seja capaz de perceber que essa indiferença com a obra ou sua repulsa 

também é significativa para seu aprendizado.   

Uma das estratégias que ajudam os estudantes a pensarem sobre suas 

significações são o uso de questões que podem ser disparadoras, as quais têm nos 

auxiliado nos diálogos e produzido discussões relevantes, tanto para as análises das 

obras/imagens que levamos para a escola, quando para as produções dos próprios 

estudantes.  

A partir dessas visualizações, nos colocamos a questionar sobre as 

obras/imagens e os artefatos culturais que podem ser potencializadores de 

articulações com a realidade, com os contextos sociais, culturais e políticos aos 

quais estamos (docentes e estudantes) vinculados, seja direta ou indiretamente. 

Dalla Valle, discorre que, ao almejarmos desenvolver nossas práticas com/a partir da 

potência edu(vo)cativa, a qual, “tenciona caminhos alternativos [...], em que sejam 

articuladas as relações de aprendizagem potencializadas a partir de sua 

visualização”( DALLA VALLE e RAVANELLO, 2017, p.81). É importante 

entendermos o que queremos com elas, qual nosso objetivo ao convidá-las a 

adentrar os espaços escolares, ao mesmo tempo que temos de ter o cuidado de não 

direcionar ao interesse pessoal do docente as criações e significações, que devem 



 
 

partir dos estudantes com estudo sério sobre os objetivos da proposta que é 

solicitada. 

Transitar entre imagens e obras, potencializar diálogos, entrelaçamentos, 

oportunizar a diferentes artefatos a adentrarem os espaços escolares, criar brechas, 

espaços de inserção para que a vida, as imagens do cotidiano, os acontecimentos, 

notícias e histórias que marcaram vidas ganhem espaço e passem a interagir com a 

arte e os sujeitos escolares, requer sensibilidade. Pois, entendemos que ela seja 

propositora de práticas de significação “para aprender com sentido e construir 

experiências de saber que lhes permitam não somente interpretar o mundo, mas 

também atuar nele” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 92). Produzir constantes 

questionamentos sobre o papel das imagens/obras na vida, nas escolhas que 

fazemos ao convidar uma obra/imagem para fazer parte do contexto escolar em 

detrimento de outras, que são contextualizadas a partir de questões que têm nos 

auxiliado nos planejamentos e nas aulas: O que essa imagem representa? Por que a 

escolhemos? Qual nosso objetivo com ela? Questões que necessitam estarem 

claras para nós e para os estudantes, não com respostas fechadas, mas que 

tenhamos clareza de que elas não foram escolhidas para ilustrar um conteúdo, e sim 

porque têm algo a nos dizer e que também eles – os estudantes - têm o que falar 

sobre ela(s). 

A cultura visual tem nos proposto estar em contínua reflexão sobre essas 

escolhas e a observarmos como temos instigado as interações com os estudantes. 

Quão complexo é nos colocarmos como agentes relacionais e nos desvincularmos 

de práticas tradicionais, permitindo aos estudantes liberdade para explorarem e 

criarem suas próprias narrativas, sem que os influenciemos. Ou, como é tratado por 

Dalla Valle ao discorrer sobre os artefatos visuais, que  

 
[...] enquanto provocador – que desafia, que incita o jogo e o desconforto a 
partir daquilo que discrepa do habitual – pode adquirir o carácter 
edu(vo)cativo: aquele que nos ajuda a pensar a multiplicidade de pontos de 
vista, na diversidade de alternativas para narrar, e principalmente, a não 
buscar apenas os mesmos tipos de referências, mas as diversidades das 
representações (2018, p. 172). 

 

Reconfigurando a prática, de modo que as propostas que levamos para a sala 

de aula sejam significativas, gerem sentido e cativem os estudantes, através de seus 

olhares, o que cada um tem a compartilhar de suas memórias, suas cargas de 

saberes, como se percebem e como as imagens cativam em suas particularidades.  



 
 

Expressões que podem ser relacionadas há histórias, a contextos sociais 

particulares, como podemos observar pelas narrativas visuais e textuais criadas 

pelos estudantes. Como nos exemplos que trazemos para compartilhar e 

contextualizar sobre os processos visuais e as criações realizadas a partir do estudo 

e interpretação da obra “Guernica”. 

 

 
Fig. 1: Desenho em papel sulfite, com lápis de cor e grafite, arquivo pessoal dos 

pesquisadores. 
 

A obra representa a dor, a guerra, a agonia e o sofrimento. Pensamos e 
relacionamos com a tragédia que aconteceu na Boate KISS em 2013, que 
também para nós passa estes sentimentos. Na nossa produção colocamos 
algumas imagens da obra original como o minotauro que representa 
destruição, os homens desesperados representando a agonia e a lâmpada 
que é a esperança, e pensando na situação da tragédia, que até os dias de 
hoje muito pouco foi feito, muitos ainda continuam impunes2. 

 

Nesta representação os alunos apropriaram-se de uma imagem para 

(re)significarem e fazerem intercruzamentos fomentando novas discussões e 

aprendizados a partir de um fato local trágico, ocorrido em janeiro de 2013, onde 242 

pessoas morreram dentro de uma boate nesta cidade e que repercutiu 

mundialmente. Sentimentos como dor, desespero, sofrimento e impunidade estão 

presentes. Os estudantes relatam, sobre os elementos da obra “Guernica” que 

trazem para sua criação e as relações que fazem entre o tema que queriam abordar 

com a obra estudada. Há uma reconfiguração, onde no centro da imagem pode se 

ver um prédio de onde sai fumaça com a descrição Kiss, em destaque.  

Algumas das questões que estão presente em suas falas fazem parte de 

angustias e incertezas compartilhadas pela comunidade, que são, a sensação de 

impunidade e de descaso das autoridades.  No ano passado outro prédio histórico 

da cidade - onde durante muitos anos foi um espaço de festas e formaturas - em um 

temporal, sofreu o desabamento de parte do teto, resultado da falta de manutenção 

                                                           
2 Relato do grupo que escolheu fazer sua interpretação da obra Guernica relacionando-a com a 

tragédia na Boate Kiss. 



 
 

e descaso das instituições que deveriam fazer a vistoria. Nesse caso, não houve 

vítimas.  

A tragédia da boate Kiss, é um fato que aconteceu há mais de seis anos e 

que faz parte da vida de grande parte da comunidade santamariense e está na 

memória de muitas pessoas, nas nossas, dos estudantes, de suas famílias. Que 

está presente através do mural criado pelo professor Altamir Moreira do Curso de 

Artes Visuais da UFSM, juntamente a acadêmicos do curso, onde constam os 

nomes das vítimas; no memorial, no centro da cidade, onde, embaixo de uma 

armação com lona estão às fotografias das vítimas; das manifestações, fotos, 

pinturas feitas em frente ao prédio onde existia a boate; nos atos realizados 

mensalmente por amigos e familiares, como, missas, caminhadas e atos de 

conscientização sobre tragédias como essa; em reportagens, que de tempo em 

tempo, aparecem na mídia local. E também, em um livro que foi publicado sobre o 

fato, pela escritora Daniela Arbex “Todo o dia a mesma noite: a história não contada 

da boate Kiss”, onde a autora, conta a história pelo olhar e vivência das famílias que 

perderam seus entes queridos, quanto de vítimas que sobreviveram e de 

profissionais que ajudaram a socorrer às vítimas. 

 

 
Fig. 2: Pintura do mural em homenagem as vítimas da Boate Kiss, no Viaduto Evandro Behr, 

me novembro de 2018. Disponível em: https://www.ufsm.br/2018/11/28/projeto-de-extensao-do-curso-
de-artes-visuais-da-ufsm-homenageia-vitimas-da-kiss/ 

 

É uma história viva, onde a maioria dos estudantes, que optaram por esse 

tema, tinham na época da tragédia, entre sete e oito anos de idade. Muitos 

cresceram ouvindo as histórias, o narrar dos fatos e também, a dor de muitas 

famílias. Relatos, que consideramos significativos, pois fazem parte de nossas 

histórias, para percebermos o quanto deixamos a vida do lado de fora das salas de 

aula e muitas vezes não permitimos que arte e vida estejam em diálogo. E que, em 

alguns casos essa pode ser uma falha da escola, ao não potencializar relações, criar 

https://www.ufsm.br/2018/11/28/projeto-de-extensao-do-curso-de-artes-visuais-da-ufsm-homenageia-vitimas-da-kiss/
https://www.ufsm.br/2018/11/28/projeto-de-extensao-do-curso-de-artes-visuais-da-ufsm-homenageia-vitimas-da-kiss/


 
 

vínculos sociais e problematizar o que está próximo, preocupando-se com 

conteúdos que são distantes da realidade, ou sem oportunizar um diálogo. Ou como 

trata Hernández, 

 
Isso significa que a cultura visual não seria tanto um quê (objetos, imagens) 
ou um como (um método para analisar ou interpretar o que vemos), pois se 
constitui como um espaço de relação que traça pontes, no “vazio”, que se 
projeto entre o que vemos e como somos vistos por aquilo que vemos 
(2011, p. 34). 

 

Criar brechas, para que o vazio adentre os espaços e que imagens possam 

ser potencializadoras de diálogos, que convidem realidades, questões sociais e 

culturais adentrarem os ambientes da sala de aula. Para que os estudantes, 

juntamente com os docentes, possam problematizar questões e temas que sejam 

significativos para eles. Que em um trabalho plástico possam trazer inquietações, 

que em uma aula tradicional não seria possível. E que, o docente, ao convidar uma 

imagem para adentrar esses espaços e oportunizar essas relações esteja preparado 

para contextualizar sobre esses temas, propondo reflexões sobre o que os 

estudantes trazem, o que a mídia, a sociedade constroem e que é incorporado por 

nós – docente e estudantes – mas que pode ser (re)significado, ao perceber que não 

existe uma verdade, uma história, mas histórias que são contadas pelos olhares de 

quem as vivenciou.  

 
A Educação da Cultura Visual acontece como uma compreensão dos 
processos cognitivos entre aqueles que produzem e os que apreciam a 
visualidade da vida e, desse modo, nos convida a ponderar sobre o 
imaginário social como se fosse uma instalação de assuntos sociais que 
afetam nações, conceitos, opiniões, valores e apreciações das visualidades 
que na cultura do cotidiano espetacular é capaz de engajar as práticas 
escolares em uma práxis de justiça social (DIAS, 2012, p. 69). 

 

Visualidades, que por meio da cultura visual, propõem contextualizações 

críticas sobre o que vemos, os acontecimentos, as histórias, as posições políticas e 

sociais, os modos de agir, e podem gerar conhecimentos e instigar questionamentos 

sobre o que é oferecido, posto, sobre as notícias que são divulgadas pela mídia, as 

imagens que estão presentes no dia a dia. Onde não apenas assimila o que é 

(im)posto, mas questiona, busca outras informações. Que são criadas pelo exemplo, 

em que os modos como desenvolvemos as práticas e escolhas que fazemos em 

sala, com os conteúdos que selecionamos são referência para os estudantes.  

A escolha em desenvolver atividades com a obra “Guernica” produzida no 

início do século XX, poderia ter se limitado em sua análise formal, em pequenas 



 
 

relações com o sofrimento das pessoas que foram vítimas daquela tragédia, mas, 

quando os estudantes foram convidados a dialogarem com ela e sobre ela, a 

fazerem relações com temas sociais da atualidade, puderam refletir sobre suas 

visões, propondo olhares para temas que lhes são significativos e que fazem parte 

de realidades sociais. Que ao serem apresentados pela mídia, foram exibidos com 

direcionamentos “fechados”. Ou, em alguns casos, foram problematizados pela força 

que a sociedade deu ao fato, como no caso da boate Kiss, que é discutido na 

atualidade. 

O que não aconteceu com a tragédia ocorrida na escola em Suzano - O 

Massacre de Suzano, em 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul 

Brasil no município de Suzano, no estado de São Paulo - que é um fato recente, 

ocorrido há menos de um ano e que já ficou esquecido pela mídia, reflexo do 

descaso das autoridades e da imprensa. Por não ser um fato isolado, mas reflexo de 

questões sociais que estamos vivenciando e do descaso da sociedade e dos 

políticos com relação às políticas públicas para a educação e segurança. Pois esse 

massacre se assemelha a outro, que ocorreu há sete anos no Estado do Rio de 

Janeiro, onde um homem entrou em uma escola em Realengo e matou onze 

crianças e deixou 13 feridas3. Em ambos os casos, as escolas foram apresentadas 

pela imprensa como culpadas. Mas, que, pelo olhar dos estudantes que trouxeram 

esse fato para discussão através de seu trabalho plástico, foram além,  

 

 
Fig. 3: Desenho em papel sulfite, com caneta hidrográfica, lápis de cor e grafite. 

 
A nossa criação tem relação direta com a tragédia que aconteceu em 
Suzano, onde 10 pessoas foram mortas. Tentamos relacionar alguns 
personagens e resignificá-los neste fato real, da seguinte forma: portões 
abertos; significa o desespero da sociedade, pois não é o primeiro ataque 
registrado em escolas, preferem achar que nunca mais vai acontecer, 
demostra a fragilidade e a inseguranças no contexto das nossas escolas; 
árvore: significa vida, vitalidade, força, que independente do acontecimento 

                                                           
3 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/Tragedia-em-Realengo/noticia/2011/04/atirador-
entra-em-escola-em-realengo-mata-alunos-e-se-suicida.html>. Acesso em: 02 de set. de 2019.  

http://g1.globo.com/Tragedia-em-Realengo/noticia/2011/04/atirador-entra-em-escola-em-realengo-mata-alunos-e-se-suicida.html
http://g1.globo.com/Tragedia-em-Realengo/noticia/2011/04/atirador-entra-em-escola-em-realengo-mata-alunos-e-se-suicida.html


 
 

temos que ter a força de se reerguer e seguir vivendo; folhas caídas: 
representam as vidas perdidas; lâmpada- representa a esperança dos 
familiares a amigos em amenizar a dor e o sofrimento; bomba: representa a 
destruição (física e moral) de todas as pessoas;  Free fire-representa a 
impunidade e o quanto a sociedade fecha os olhos diante da tragédia, pois 
preferem por a culpa ao jogo (que é mais fácil) do que olharem mais além, 
em suas casa e famílias4. 

 

Três tragédias em menos de uma década envolvendo adolescentes. Em 

diferentes contextos, histórias, mas que estão diretamente ligadas as políticas 

públicas, as prioridades dos governos. Já, na década de 1970, Paulo Freire falava 

de uma pedagogia que deveria estar voltada para o educando, centrada em suas 

vidas, que fosse significativa e que questionava a “educação bancária” voltada aos 

interesses de uma minoria (FREIRE, 1981, p. 38-39). Em 1997, Fernando 

Hernández em uma visita as escolas brasileiras falava da fragilidade do ensino, em 

que precisávamos rever o sistema tradicional que estava imposto e da sobrecarga 

dos professores. Que políticas públicas precisavam rever o formato de ensino que 

tínhamos e temos até hoje, a carga horária dos professores e número de turmas 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 10). Quatro décadas após a primeira publicação de Freire e 

duas após a visita de Hernández ao Brasil, o sistema continua o mesmo. Pouco se 

tem investido em políticas públicas que sejam significativas a educação básica, para 

que tenhamos escolas públicas de qualidade e para que elas tenham um sistema 

completo, onde o estudante possa ter um atendimento de qualidade e os docentes, 

qualidade de trabalho. O que temos buscado são brechas no ensino, que nos 

possibilitem alternativas que envolvam os estudantes, onde eles se sintam acolhidos 

nas propostas e agentes de si, ainda dentro de um sistema limitado pelo tempo de 

50 min. à 1h 40 min. semanais.  

Um sistema, onde todos se eximem da culpa, onde o estado prima por uma 

política capitalista, colocando em segundo plano a educação, segurança e a saúde; 

e a família se exime de seu papel de educadora e protetora das crianças e 

adolescentes. Mas, que aparecem, como crítica na fala dos estudantes, aos quais, a 

partir dos símbolos representados nas imagens, discutem sobre o papel da 

sociedade como guardiões da juventude. Das famílias que não se sentem seguras 

ao deixar seu filho na escola, na rua, numa festa, encontro com os amigos. Ao 

mesmo tempo, tratam de uma esperança que não pode morrer e que é necessário 

                                                           
4 Relato feito pelo grupo que optou fazer sua interpretação da obra Guernica relacionando-a com a 
tragédia em Suzano.  



 
 

pensar e problematizar fatos como esses, para que não caiam no esquecimento e 

principalmente, que não voltem a acontecer.  

 

Algumas considerações 

 

Ao selecionar a obra “Guernica” pensamos nela como uma potencia para 

trazer para a escola temas contemporâneos que dialogassem com realidades 

sociais que estão presentes nos diferentes contextos, mas, não tínhamos ideia de 

quais temas seriam abordados pelos estudantes e como eles iriam problematizar a 

obra ao propor um diálogo com um recorte temático. E sim, que precisávamos estar 

preparadas para o que viesse, que era importante, que ao recebermos as propostas 

tivéssemos questões que fomentassem reflexões sobre suas escolhas e os 

significados que poderiam ser relacionados com os elementos presentes na obra 

Guernica, como disparador para a escolha do tema e por que do recorte que fizeram 

na representação visual. 

 
Isso significa considerar que as imagens e outras representações visuais 
são portadoras e mediadoras de significados e posições discursivas que 
contribuem para pensar o mundo e para pensarmos a nós mesmos como 
sujeitos. Em suma, fixam a realidade de como olhar e nos efeitos que têm 
em cada um ao ser visto por essas imagens (HERNÁNDEZ, 2011, p. 33).  

 

Um olhar que se configurou nas relações traçadas a partir de fatos históricos, 

com relação a imagens criadas a partir desses fatos, imagens artísticas e produções 

escolares, que problematizam criticamente o momento em que vivem, com debates 

críticos através das próprias experiências dos estudantes, que se mostraram 

representados como parte das histórias narradas. Que não ficaram nos “achismos”, 

ao serem abordadas com seriedade, onde pesquisas sobre os temas também 

embasaram as produções dos grupos.  

Outros temas foram abordados, como a relação do homem com o universo; 

os conflitos na Venezuela, a desunião e alguns grupos, também fizeram relação com 

desenhos animados. O que mostra o quanto, as crianças/jovens trazem para o 

contexto da escola os seus artefatos culturais, bem como suas referencias e 

preferências, possibilitando assim novos diálogos. 

Através desses relatos e criações artísticas, fica evidente a potência da arte, 

enquanto disciplina no currículo escolar, sua função social e humana e no 

aprendizado dos estudantes.  Assim, ela perpassa pelas disciplinas agindo como 



 
 

uma mola propulsora de outras relações, construídas a partir de conceitos e 

aprendizagens que os nossos estudantes já trazem de seu cotidiano, fazendo assim 

um cruzamento entre as disciplinas.  

Também não podemos negar que em seus contextos, os estudantes 

vivenciam uma gama de imagens e para eles são significativas, constroem seu 

repertório cultural através de desenhos, séries, animes, entre outros que fomentam 

seus interesses e curiosidades em trazê-las para o ambiente da sala de aula. É 

notório também as relações criadas a partir das suas subjetividades, reportadas para 

suas significações e compreensões de mundo, estabelecendo um contato com o 

mundo real a partir de seus imaginários e suas práticas de vida.    

Neste ponto, para Fernando Hernández (1998, 2011), ao partirmos da 

perspectiva educativa da cultura visual, comungamos de uma educação em um 

sentido amplo, não somente sobre aquilo que passa dentro de uma sala de aula a 

partir dos conteúdos disciplinares regidos pelos livros-texto, mas a partir das 

relações estabelecidas pelos corpos dos sujeitos, das suas inquietudes, das 

imagens que habitam seus imaginários, suas perspectivas diante da cultura com a 

qual se percebem. Nessa premissa, as aprendizagens sobre o mundo podem 

construir-se a partir das relações entre as pessoas, mediadas pelas trocas de 

saberes, pelos diálogos, percepções que promovem deslocamentos.  
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