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Resumo 

 
O presente trabalho é parte  integrante de  uma pesquisa de mestrado, defendida no ano 
de 2017, na Faculdade de tEducação (FE) da Universidade de Brasília. É também parte de 

um trio de atividades desenvolvidas a partir do uso das imagens como discurso. O recorte 

aqui exposto apresenta um projeto desenvolvido nas aulas de educação artística, pela 
professora de arte, junto aos  estudantes  inseridos na modalidade de Ensino para Jovens 

e Adultos (EJA) de uma escola pública de Taguatinga-DF, nas turmas vespertinas da 7º 
série F, 8º série  F  e 2º ano D do Ensino Médio (EM), no primeiro semestre de 2015. Para 

tanto, após a apresentação teórica da proposta e debates realizados, objetivando um 

melhor alinhamento das ideias entre professora e educandos, foram feitas pesquisas 
visuais em diversos veículos – livros, jornais, revistas, fotografias, catálogos e internet −, 

sendo as imagens selecionadas utilizadas como  manifestação  discursiva por parte dos 
educandos. Para a culminância da  proposta,  os educandos produziram trabalhos práticos, 

cuja temática  discutiu  identidade pessoal e identidade social. Durante a exposição dos 

trabalhos houve relato dos processos de criação e debates sobre identidade. Como 
objetivo, buscou-se tanto uma boa assimilação do processo de pesquisa quanto uma 

melhor compreensão sobre si mesmo enquanto jovens da EJA, incluindo a ampliação dos 
processos de comunicação entre alunos e alunos e também alunos e professora. Como  

resultado, percebeu-se que além da assimilação dos tópicos, um melhor envolvimento e 

satisfação da turma no desenvolvimento das atividades, na participação dos debates 
surgidos e na manifestação de um rico repertório imagético. 

Palavras Chave: Identidade; Jovens; Cultura Visual; Modalidade de  Educação para 

Jovens e Adultos. 

 

Abstract 
 
The present work is an integral part of a masters study, defended in the year 2017 at the 
School of Education (FE) of University of Brasília. Is also part of a trio of activities 
developed from the use of images as speech. The clip brought here presents a project 
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developed in the classes of artistic education, by the art teacher with the students people 
inserted in the modality of Teaching for Young and Adults (EJA) of a public school in 
Taguatinga-DF, in the evening classes of the 7th grade F, 8th grade F and 2nd grade D at 
the first semester of 2015. After the theoretical presentation of the proposal and discussions 
aimed at a better alignment of ideas between teacher and students, visual research was 
carried out in several vehicles − books, newspapers, magazines, photographs, catalogs and 
the Internet −, being the selected images used as a discursive manifestation by the 
students. To the culmination of the proposal, the students produced practical works, whose 
theme discussed personal identity and social identity. During the exhibition of the works, 
there was an account of the processes of creation and debates about identity. As  a goal, 
we sought both a good assimilation of the research process, a better understanding of itself 
as youngsters of the EJA, including the expansion of communication processes between 
students and students and also students and teachers. As a result, it was realized that 
besides the assimilation of the topics, a better involvement and satisfaction of the class in 
the development of the activities, in the participation of the arisen debates and in the 
manifestation of a rich imagery repertoire. 
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Relato 
 
Foi a partir da percepção surgida no cotidiano escolar, junto aos jovens inseridos na 

modalidade de Ensino para Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública de 

Taguatinga-DF − nas turmas vespertinas da 7º série F, 8º série F e 2º ano D do 

Ensino Médio (EM), no ano de 2015, relativa à relevância do uso das imagens 

como objetos que possuem um amplo discurso e que afetam significativamente os 

processos de comunicação, aprendizagem e formação dos jovens −, que destacou-

se uma real necessidade de “[...] avançar na compreensão de como nos 

relacionamos e aprendemos a ser com aquilo que vemos e pelo qual somos  vistos 

[...]” (HERNÁNDEZ, 2010, p. 31). 

Para Paul Duncum (2011, p. 21), as “[...] imagens são concebidas como táticas de 

poder, empregadas por facções sociais rivais em sua luta pela legitimação de 

valores e crenças [...]”. Tal proposição, embora possa parecer a princípio 

exagerada, traz sentido quando, por exemplo, nos referimos ao incomodo ou à 

rejeição apresentada por diversas pessoas no que se refere às visualidades dos 

jovens que optam por fazer algum tipo de tatuagem; por utilizar determinados 

modelos de vestimentas; por escutar certos estilos musicais; ou por utilizar alguns 

cortes de cabelos, os quais manifestam-se, em diversos casos, como discursos 

norteadores ou definidores de um posicionamento social. 

O conceito de jovem tem origem em uma construção social, ocorrida no fim do 



século XIX, contendo, em seu histórico, uma definição produzida e divulgada 

através das telas do cinema e dos clássicos da literatura, compondo-a ao longo dos 

anos em “diversos subgrupos etários”. 

Nesse processo, encontra-se como um dos indicativos das representações do 

“espírito juvenil” uma “moda excêntrica” e estilos musicais surgidos na segunda 

metade do século XX”; questões comumente geradoras de uma imagem não muito 

bem aceita em diversos espaços sociais ou em instituições, por exemplo, a escola. 

Nesse sentido, tatuagens e alguns estilos de se vestir, bem como estilos musicais 

ou cortes de cabelo − geralmente adotados e definidos pelos jovens como questões 

subjetivas de “gosto” − costumam ser indicativo de alinhamentos de ideias ou 

declaração de pertencimento a determinados grupos. 

Porém, tais questões, dentro do sistema formal de ensino, frequentemente 

encontram barreiras humanas, por meio das quais tais características juvenis 

passam a ser percebidas como um indicativo de rebeldia ou marginalidade. Na 

escola em questão, tal visão não raramente era verbalizada por alguns professores; 

alguns membros da equipe técnica e também entre alguns alunos não adeptos de 

tais manifestações. 

Essa visão indicativa de rebeldia ou marginalidade − aqui entendida como uma 

visão pertencente ao senso comum − acaba por atribuir a tais indicativos 

(tatuagens, entre outros exemplos) um valor negativo. Esses valores, ao se 

defrontarem com as normas clássicas educacionais, geram atritos e tensões na 

tentativa de aceitação, gerando tensões contrárias que passam a agir  como forças 

restauradoras dos padrões ameaçados. 

Um exemplo visual dessa luta de forças e tensões  materializada imageticamente é 

a adoção do uniforme escolar. Como forma de minimizar as questões, tornou-se 

comum e bem visto − entre outras “regras do bom convívio” − a determinação do 

uso de uniforme escolar como obrigatório para que seja permitido o ingresso em 

grande parte das escolas. 

O uniforme escolar também traz em si um discurso visual. Seu discurso está focado 

na ideia de unificação; de pertencimento ao espaço ou grupo; assim como, na 

proposição de igualar sujeitos diversos através da geração de uma só imagem, 

anulando ou minimizando as especificidades identitárias dos educandos. 



O surgimento ou a origem do uso do uniforme configura-se como tema de pesquisa 

sobre o qual não é difícil encontrar produções acadêmicas que esclareçam sua 

origem e as condições pelas quais ele foi, ao longo dos anos, em diversas 

sociedades, sofrendo alterações. 

Segundo análises apresentadas no artigo publicado por Ivanir Ribeiro e Vera  Lucia 

Gaspar − intitulado Das materialidades da escola: o uniforme escolar  (2012), 

embasado no conceito de “cultura material” formulado por Ulpiano Bezerra de 

Meneses (2005) −, os artefatos − entendendo-se artefatos com todo  e qualquer 

objeto, por exemplo, vasos, móveis ou vestimentas − escolhidos e adotados por 

grupos ou sociedades não devem ser vistos como simples objetos desprovidos de 

significados, mas sim como objetos possuidores de sentidos e valores que indicam 

e influenciam a construção de padrões ou modelos das relações sociais existentes. 

Como complementação ao artigo de Ribeiro e Gaspar (2012), são acrescidos os 

estudos de Jean Boudrillard (1968), os quais, em suas análises, compreende que 

devemos pensar nos artefatos/objetos “[...] para além dos atributos físicos dos 

objetos (características e propriedades) [...]”, sem nunca desprezar os “[...] sentidos 

historicamente atribuído a eles pelos grupos sociais [...]”. 

Na ampliação da noção do que venha a ser um artefato, incluindo o entendimento 

sobre os valores históricos e/ou sociais que ele possui, o uniforme escolar passa  a 

deflagrar dois pontos de análise: o primeiro a partir da idealização de quem o usa; 

criada em um primeiro momento visualmente, ou seja, da atribuição de uma 

identidade social, indicada por cores e símbolos presentes no uniforme e 

correspondente à ideia de um sujeito estudante, isto é, da representação de um 

sujeito que recebe informações entendidas como necessárias e adequadas a uma 

boa formação. 

E, em complementação, um segundo ponto: a uniformização ou unificação desses 

sujeitos perante todos os demais sujeitos − na formação de um determinado  grupo 

−, igualando e negando suas singularidades, diversidades ou preferências 

específicas de sua identidade pessoal. 

O exemplo do uniforme − ou melhor, da valorização dada ao uniforme quando 

analisado dentro da escola ou fora da escola − apresenta a variedade de 

possibilidades para a geração de diversos discursos ou construções imagéticas 



sobre o mesmo objeto quando “[...] tal veículo (subjetivamente) conta-nos o que  é 

o bem e o mal, quem é bom e quem é mau, em quem devemos ou não confiar [...]” 

(DUNCUM , 2011. p. 19) e assim por diante. 

As questões trazidas por Duncum (2011) podem ser observadas no dia a dia 

quando comparamos a simbologia do uniforme no sistema privado de ensino e nas 

turmas da EJA. 

A valorização − valores atribuídos ao uniforme escolar − ocorre, em geral, de modo 

positivo nas escolas particulares dentro da lógica jovem/uniforme, indicando um 

sujeito interessado, curioso e em processo de aprendizagem. Nas turmas da EJA o 

uso do uniforme não é significado como um fator positivo, mas sim, negativo, 

reforçando a ideia de marginalização ou exclusão, ora verbalizada pelos alunos, ora 

indicada pela recusa de não chegarem ou não saírem da escola vestidos com o 

uniforme. 

Segundo relatos dos alunos e dos funcionários, o uso do uniforme fora da escola os 

expõe a situações constrangedoras, tais como a negação da parada do ônibus pelo 

motorista quando solicitada nos pontos; a percepção da não aproximação de 

terceiros aos arredores da escola, deflagrando comentários como “cuidado” ou 

“atenção”. 

Em sala de aula, podemos observar que interpretações positivas ou negativas 

dadas ao mesmo objeto estão diretamente relacionadas à bagagem de 

conhecimentos teóricos ou vivenciados, a partir dos quais os educandos constroem 

suas percepções em relação ao objeto. Um bom exemplo pode ser observado 

diante da reação negativa apresentada por uma aluna do 2º ano D do EM, ao ser 

defrontada com a obra Davi e a cabeça de Golias (Figura 1), do artista plástico 

barroco Caravaggio. Na obra, o artista que pertenceu ao movimento barroco 

ocorrido na península itálica – movimento voltado a temática católica − retrata de 

forma realista, uma passagem bíblica, a qual tem seu relato resumido e indicado 

por meio do nome dado à obra. 

No exemplo em questão, em um primeiro momento, uma aluna impressionada com 

a força da imagem, rejeitando o convite para observar detalhadamente a obra, 

interpretou a imagem com gestos de repulsa; como uma imagem demoníaca, 

relatando em seguida, ao ser questionada, não saber nada sobre a obra, o 



movimento artístico ou o artista.  

Somente depois da explanação da professora, acerca do uso da imagem como 

instrumento educativo pela Igreja Católica − referente à temática da obra, do 

movimento e do artista − é que a referida aluna optou por conferir a imagem dando-

lhe então, um valor positivo. 

 

Figura 1: Davi com a cabeça de Golias, óleo s/tela, Caravaggio, 1610. 

 

Em seu artigo Por que a arte educação precisa mudar e o que podemos fazer, 

Duncum (2011, p. 21) destaca que “[...] a cultura visual é bastante inclusiva, pois 

incorpora as belas-artes juntamente com a extensa gama de imagens vernáculas e 

midiáticas, imagéticas eletrônicas contemporâneas e toda a história  da imagética 

produzida e utilizada pelas culturas humanas [...]”, minimizando, mesmo que 

parcialmente, a fragmentação existente e tão questionada entre as disciplinas em 

geral e, com destaque, à disciplina de Artes Visuais, ora ofertada subdividida, ora 

por períodos históricos organizados cronologicamente ou em movimentos artísticos 

indicados como independentes entre si e, não raramente, descontextualizados e 

surgidos a partir da manifestação de um dom  pertencente a alguns poucos sujeitos 

especiais. 

 
Prática de sala de aula 
 
Assim, uma das formas de se ouvir o jovem EJA é lhes proporcionar a possibilidade 

de desenvolver uma produção plástica em sala de aula, ou seja, o desenvolvimento 



de atividades práticas relacionadas à produção de imagens por meio das quais 

possam ser apresentadas via repertório visual − construído por suas trajetórias 

diárias; pelos graus de maturidade no entendimento dos discursos apresentados nas 

imagens; por seus próprios discursos; construindo, a partir da opção pelo uso das 

imagens, um espaço de diálogo e de manifestação de ideias  e propostas. 

Com essa intenção, foi desenvolvido do decorrer do semestre algumas atividades 

que possuíam caráter multiconteudista (história da arte, poder da imagem e 

comunicação visual). 

Com as turmas do 7º ano F, foi abordada a temática dos retratos e dos autorretratos. 

Os retratos ou os autorretratos estudados – em sua grande maioria pintados a óleo 

−, constituem temática de destaque dentro dos estudos sobre o Renascimento1,  

tendo  como  objetivo  a  representação  e  valorização da   nova burguesia, dos 

nobres e da corte em geral, porém, conforme indicação de registros históricos, com 

algumas alterações das características pessoais dos retratados, objetivando uma 

melhor valorização de sua imagem pessoal e política. Desta forma, era comum que 

houvesse uma grande organização que antecedia a produção artística, na qual se 

incluía roupas, chapéus e medalhas, além de, frequentemente, cenários que 

indicassem posses materiais e a condição social do sujeito retratado. 

Na turma citada, foram utilizadas as tecnologias como “material para a produção”; a 

tela no lugar do papel como suporte – apesar da proibição expressa, exposta  em 

cartaz na parede da sala de aula, relativa ao uso do celular. Inicialmente foi pedido 

que os alunos se auto fotografassem em sala, objetivando assim anular a 

preocupação com enfeites ou acessórios, sendo pedido, na sequência, para que os 

selfs fossem enviadas para o e-mail da escola. O envio não aconteceu. De um modo 

geral, entre os que se manifestaram, os alunos indicaram uma grande aversão em 

tirar fotos sem os “devidos” preparativos, ficando essa atividade como tarefa de 

casa. 

De uma turma de quinze (15) alunos, apenas quatro (4) enviaram o self, sendo 

posteriormente impresso em duplicidade e em preto e branco. Para os demais 

 
1 O renascimento ocorre aproximadamente entre 1300 e 1650. Neste período, o homem desenvolve novos 

conceitos e conhecimentos, passando a se colocar, até certo modo, hierarquicamente mais próximo a Deus e não 
totalmente subjugado a ele. Como características dessa nova conduta, o homem torna-se mais racional, apoiado 
em um rigor científico, conquistando assim  uma nova dignidade humana e um  ideal humanista.  Essa nova 
conduta, em oposição clara aos preceitos da Idade Média, passa a ser entendida como um novo reviver ou um 
novo renascer, dando assim origem ao termo Renascimento, no sentido de libertação e conquistas humanitárias 
(texto retirado da apostila do 2º ano do EM/EJA/2015) 



alunos, a alternativa encontrada foi a impressão de uma imagem selecionada da 

internet, sendo uma representativa do masculino e uma do feminino, prática que 

apesar de ter sido entendida como inadequada – visto que não os identificava 

perante os demais colegas −, também foi tida como solução “a tempo” ou como 

“plano B” para o desenvolvimento da atividade. 

A proposição lançada, segundo os registros de sala de aula, pedia para que os 

alunos desenvolvessem interferências em uma das imagens, objetivando responder 

à questão: 1) Como eu me vejo? Ou, quem eu sou? Para a segunda imagem, a 

questão: 2) Como eu sou visto? Ou, Como as pessoas me veem? As interferências 

podiam ser feitas em sala de aula − e, caso necessário, finalizadas em casa −, a 

partir de colagens; pinturas com tinta; lápis de cor; giz de cera; incluindo todo e 

qualquer material que os alunos julgassem válidos. 

Como resultado da primeira questão surgiu, de modo geral, uma autoimagem 

indicativa de um jovem inteligente; engraçado; bem relacionado, que gosta de 

música, esportes; e romântico (Figuras 2 e 3). Em contrapartida, as interferências 

praticadas na segunda imagem trouxeram uma indicação de um jovem 

marginalizado, preguiçoso, desvalorizado e desacreditado (Figuras 4 e 5) 

 

 
Figura 2: Arquivo pessoal da professora, 2015. Figura 3: Arquivo pessoal da professora, 

2015. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Figura 4: Arquivo pessoal da professora, 2015. 
 

 
 

 
 
 

Figura 5: Arquivo pessoal da professora, 2015. 
 

 

 
 

Diante das produções, “[...] 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 nos mesmos como sujeitos 

[...]” (HERNÁNDEZ, 2011. p. 33) possibilita o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e manifestações indicativas da visão dos jovens em relação a si, 

perante a sociedade e ao mundo material no qual eles se percebem inseridos e, por 

tanto, se referenciam.  

 



É, pois, importante que se ressalte que, segundo Arantes (2009, p. 26), “[...] a cultura 

visual é um processo e não uma coisa [...]”, ou seja, é baseada na subjetividade do 

sujeito que media e que é mediado; ao perceber que os entendimentos sobre a 

cultura visual baseia-se no ato de se construir “[...] uma forma particular de perceber 

o objeto particularmente observado [...]”. 
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