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RESUMO 

 

Há uma grande dificuldade em trabalhar-se a língua estrangeira moderna em turmas 
de ensino fundamental e médio. Com isso em mente, pensou-se na criação desta Unidade 
Didática, cujo objetivo é encontrar modos de trabalhar a Língua Inglesa através do gênero 
discursivo Artes Plásticas, por meio de obras de arte brasileiras, telas figurativas, pretendendo 
assim chamar a atenção dos alunos em uma aula mais participativa, interessante e incomum, 
pois a clientela escolar pouco conhece sobre a arte brasileira. De início, serão conduzidas 
discussões sobre a obra apresentada, isto é, conversações sobre o autor, o período, o estilo, 
a relevância e serão feitas comparações com telas estrangeiras. A seguir, será exposto o 
conteúdo referente à disciplina e assim serão trabalhadas as habilidades de leitura, escrita e 
oralidade. Com a arte no ensino da Língua Inglesa, o aprendizado se fará de forma 
contextualizada, integrada e relacionada a outros conhecimentos, o que traz em si o 
desenvolvimento de capacidades essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam 
e estruturam o pensamento do aluno. Dessa forma, a Unidade Didática desenvolver-se-á a  
partir de materiais didáticos característicos do gênero discursivo “obras de arte brasileiras”, os 
quais fundamentam este projeto. Espera-se que os alunos se interessem pela língua inglesa, 
aprendam-na e, ao mesmo tempo, valorizem a cultura local.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo discorre sobre a utilização da obra de arte, especificamente 

imagens pictóricas, como material didático para o ensino da Língua Inglesa, 

objetivando  levar os educandos a:  

 Compreender a importância da leitura visual como estímulo ao aprendizado 

da Língua Inglesa bem como para a formação crítica;  

 Desenvolver a curiosidade pela arte brasileira e paralelamente pela arte 

estrangeira como instrumentos de comunicação e transmissão de culturas;  



 Reconhecer a língua estrangeira e a arte como atividades construtivas e 

enriquecedoras;  

 Desenvolver o gosto pela arte brasileira e pela arte estrangeira figurativas;  

 Tornarem-se capacitados, através da arte figurativa brasileira e estrangeira, 

em leitura, escrita e oralidade com relação às respectivas obras.  

 

  A linguagem visual constitui um importante meio de comunicação social 

e, para existir comunicação, não basta o domínio da linguagem verbal, é 

preciso saber conhecer, sentir, entender o que o outro quer dizer. 

          Desse modo, o que é relevante é incluir a linguagem midiática na vida 

do educando, uma vez que as artes visuais podem ser um elemento 

importante no processo ensino/aprendizagem de  língua Inglesa. 

Sendo assim, a proposta deste projeto é discutir o desenvolvimento da 

escrita, leitura e oralidade em Língua Inglesa, por meio do gênero textual “obra 

de arte”, oportunizando ao aluno identificar o processo social de interação que 

a comunicação em Língua Estrangeira possibilita para construção de 

identidades sociais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O ensino da língua inglesa por intermédio das imagens pode facilitar a 

aprendizagem e permitir que o aluno olhe o outro que está inserido numa 

cultura diferente da brasileira, ao mesmo tempo que reflete sobre as 

características da sua própria realidade, desenvolvendo conhecimentos 

científicos. 

Nesse sentido, o ensino da Língua Inglesa busca renovação na 

tentativa de promover um espaço de reflexão sobre a cultura, o que Byram 



chama de “competência comunicativa intercultural” (BYRAM, 1997 apud 

JORDÃO, 2004, p. 6). Nos PCNEM, Arte integra a área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, da base comum nacional. Consideramos 

significativa sua inclusão nesta área, pois isto aponta para uma concepção de 

arte como linguagem, concepção esta mais produtiva pedagogicamente, por 

ultrapassar o mito do dom e enfoques de bases românticas. Pode-se conferir 

(PCNEM, p. 191): 

 

A opção por um trabalho dentro da área procura considerar as 
intersecções que as linguagens estabelecem por sua natureza de 
articulação de significados culturais e sociais e função comunicativa.  

As disciplinas potenciais Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 
Moderna, Arte, Educação Física e Informática encontram na área 
especificidades que sugerem um estudo articulado dos processos 
comunicativos.  

A fala, a escrita, os movimentos corporais, a arte estão intimamente 
ligados à cognição, à percepção, à ação, sendo expressões de 
cultura. Todos os sistemas procuram tornar os significados 
comunicáveis.  

 

Dessa forma, percebe-se que a arte é uma linguagem que está 

vinculada às nossas vidas, estando presente nos muros das casas, paredes 

de templos e, mais comumente, nos próprios recintos familiares, em forma de 

quadros fixados nas paredes. Assim, a análise de imagens pode possibilitar 

ampliação do conhecimento, da leitura, do ensino, uma vez que ela permite o 

olhar crítico perante a imagem, podendo ser uma maneira de o leitor não estar 

sujeito à manipulação da mídia (JOLY, 2000). Essa atividade pode gerar boas 

discussões em sala de aula, na perspectiva de os alunos se tornarem leitores 

mais críticos.  Pougi (2012, p.63) reforça esse conceito: 

 

A fruição de arte é uma atividade emocional, mas também é uma 
ação cognitiva. Em outras palavras, ao fruir arte, nos emocionamos 
e aprendemos ao mesmo tempo. Durante a fruição, diversas 
aptidões emocionais são mobilizadas, como, por exemplo, saber 
lidar com os sentimentos e saber expressá-los. Mas também 
mobilizamos diversas funções cognitivas, como a atenção, a 
percepção, a imaginação e a memória, onde estão registrados o 



repertório cultural e as experiências vividas. Além disso, a fruição é a 
porta de entrada para a interpretação de textos... 

Quando se promove a contextualização dos conteúdos escolares, os 
estudantes conseguem relacionar seu contexto de origem como 
contexto estudado. Ao entender essa relação, eles serão capazes de 
refletir sobre si mesmos e construir a consciência de si e 
consequentemente de sua cidadania.  

 

 A linguagem acontece socialmente através da oralidade, leitura, escrita, 

desenho, escultura, mímica, movimentos, representações corporais, som e 

música. Para Vigotsky (1987, p.17) a linguagem ocupa papel central na 

relação do indivíduo com o mundo,  proporcionando desenvolvimento das 

estruturas psicológicas superiores e cognitivas  do ser humano. As 

experiências históricas do homem se consolidam nas criações materiais, mas 

a interiorização dos conteúdos historicamente organizados se dá por meio da 

Linguagem.  Nas diretrizes curriculares  da Língua Estrangeira Moderna 

(2008, p.58), encontra-se a relevância em trabalhar  com diferenciados tipos 

de textos e não apenas com gêneros textuais escritos: 

Nestas Diretrizes, a ênfase do ensino recai sobre a necessidade de 
os sujeitos interagirem ativamente pelo discurso, sendo capazes de 
se comunicar de diferentes formas materializadas em diferentes 
tipos de texto, levando em conta a imensa quantidade de 
informações que circulam na sociedade. Isto significa participar dos 
processos sociais de construção de linguagem e de seus sentidos 
legitimados e desenvolver uma criticidade de modo a atribuir o 
próprio sentido aos textos. 

 

           A medida que se estabelecem relações com o meio social e cultural 

através da mediação  de sujeitos mais experientes, vai se elaborando a 

linguagem, quando o sujeito se utiliza de diferenciados meios para se 

comunicar.  Cabe afirmar que as formas de linguagem que antecedem a 

escrita são secundárias, mas essenciais para formar as bases necessárias ao 

desenvolvimento das formas superiores de comunicação. 

 O homem primitivo já se comunicava através de imagens, contava sua 

história, relatava sua rotina  e narrava sua crença por meio delas. Nunes 

(2013, p.220), afirma que: 



 Esses primitivos acreditavam muito na magia que as imagens 
poderiam proporcionar, entendendo que, através do ato de pintar, a 
cena se tornaria realidade e facilitaria, por exemplo, a caça dos 
animais. ...Em suma, as imagens registradas nas paredes das 
cavernas e rochas não deixam de ser ilustrações, pois tinham a 
função de narrar um evento, através de uma sequência de imagens, 
que contava a história da vida cotidiana do homem  pré-histórico. 
Essa ilustração era pensada para traçar os objetivos desses 
homens, que segundo suas crenças garantiam o sucesso de seu 
trabalho para a sobrevivência. 

 

 Atualmente ainda se dá a comunicação através das imagens e cada 

vez mais elas são utilizadas com  finalidades diversas. O código verbal usado 

para a escrita não foi o primeiro a surgir e muito menos a ser empregado pelo 

ser humano, pois ele já explorava as formas visuais através de sinais e signos 

específicos construídos socialmente para expressar mundos objetivos e 

subjetivos. Algumas instituições de ensino ainda preservam a cultura 

tradicional ao utilizar  gêneros discursivos em formas verbais para trabalharem 

a alfabetização e ensino de línguas, esquecendo-se de que a linguagem visual 

através de imagens pode aguçar muito mais o interesse do público estudantil. 

Muniz (2010, p.19) explicita: 

O conhecimento é construído com diversas linguagens, Mas na 
escola é muito ancorado na linguagem escrita. É preciso quebrar a 
resistência ao uso de outras linguagens na construção do saber e 
também valorizar a experiência de cada um como o primeiro passo 
para essa construção. As pessoas que vivem o processo de 
aprendizagem possuem muitos conhecimentos sobre o mundo e 
sobre a própria linguagem escrita. 

 

O modo rotineiro e tradicional de ensinar línguas  valendo-se, apenas 

de textos verbais, desmotiva os aprendizes, pois são jovens acostumados com 

atividades repletas de imagens, sons, cores, entre outros. A utilização de 

imagens tornará o ensino dinâmico e atrativo, auxiliando a retenção do 

conhecimento,  propiciando a interdisciplinaridade e aguçando o interesse dos 

alunos, pois segundo Cunha (2013, p.9):  

Esta vontade, este impulso de designar o mundo de outra maneira acompanha a humanidade 
até nossos dias. Mesmo com todas as inovações tecnológicas a que temos acesso, não existe 
um substituto para a criação artística, assim como não há substituição para brincar e sorrir. 

 



As artes visuais podem revelar-se de várias maneiras, e uma das 

possibilidades é recriar a realidade. Gentile (2003, p. 45) afirma que: 

 

“Crianças e adolescentes serão capazes de analisar os significados da imagem, os motivos 

que levaram à sua realização, como ela se insere na cultura da época, como é consumida 

pela sociedade e as técnicas utilizadas pelo autor” [...]. 

 

       As Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino de LEM 

adota os seguintes princípios educacionais: 

 [..] respeito à diversidade (cultural, identitária, linguística), pautado 

no ensino de línguas que não priorize a manutenção da hegemonia 

cultural; as disciplinas devem dialogar numa perspectiva 

interdisciplinar; a reflexão crítica acerca dos discursos que circulam 

em Língua Estrangeira  Moderna somente é possível mediante o 

contato com textos verbais e não verbais; a aula de LEM deve ser 

um espaço em que se desenvolvam atividades significativas, as 

quais explorem diferentes recursos e fontes, a fim de que o aluno 

vincule o que é estudado com o que o cerca; ao tratar os conteúdos 

de Língua Estrangeira Moderna, o professor proporcionará ao aluno, 

pertencente a uma determinada cultura, o contato e a interação com 

outras línguas e culturas. Desse encontro, espera-se que possa sua 

consciência do lugar que se ocupa no mundo, extrapolando domínio 

linguístico (PARANÁ, 2009, p. 52). 

 

          Os Parâmetros Curriculares Nacionais listam diferentes papéis em duas 

perspectivas distintas. Os papéis do ensino de língua estrangeira, em uma 

perspectiva educacional, estão associados à percepção da cultura do outro e 

de si próprio, a uma função interdisciplinar e à formação geral do aluno.  Ao 

mesmo tempo, ao desenvolver uma análise dos costumes e valores de outras 

culturas, contribui para promover a percepção da própria cultura por meio da 

compreensão da(s) cultura(s) estrangeira(s). O estímulo da habilidade de 

entender/dizer o que outras pessoas em outros países diriam em 

determinadas situações conduz, então, à compreensão tanto das culturas 



estrangeiras quanto da própria cultura. Essa compreensão intercultural 

promove, também, a aceitação das diversidades. 

Assim,  a análise de imagens pode possibilitar a ampliação do 

conhecimento, da leitura, do ensino, uma vez que essa análise permite o olhar 

crítico perante a imagem,  podendo ser uma maneira de o leitor não estar 

sujeito à manipulação da mídia (JOLY, 2000). 

Por fim, a utilização da leitura visual nas aulas de língua inglesa poderá 

ser um instrumento de melhoria da qualidade de ensino e desempenho dos 

alunos para que no futuro apliquem o conhecimento adquirido durante sua 

vida estudantil em sua futura vida profissional, que é o fator que mais 

interessa atualmente para o mercado de trabalho. Mercado este cujo valor 

está centrado nas habilidades e competências que podem ser desenvolvidas 

pelos futuros profissionais. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS 

 

 O projeto foi desenvolvido com duas turmas do 2º ano do  Ensino Médio 

noturno, do Colégio Estadual Presidente Tancredo Neves, em Imbaú, PR. 

 A primeira atividade desenvolvida foi a explanação do gênero “Telas 

pictóricas”  aos alunos, levando-os ao laboratório de informática a fim de 

pesquisarem  a definição de obra de arte,  artes plásticas e vida e obra de 

Tarsila do Amaral. Em seguida,  analisou-se a tela “Family”, com a discussão 

do estereótipo de família, da presença da mulher nos dias atuais e do que a 

tela apresenta. Quanto à língua inglesa,  trabalhou-se os componentes da 

família, os artigos definido e indefinido e números. 

 As próximas telas analisadas foram  “ A negra” e “Abaporu”, quando se 

discutiu a presença da cor e do gênero, a discriminação quanto à cor e ao 

gênero presentes no Brasil, assim como as funções da mulher na época 

retratada no quadro e na atualidade, e as características brasileiras presentes 



em “Abaporu”. Quanto à língua inglesa, foram revistos os possessivos, os 

diferentes significados que as cores representam para cada país, os costumes 

e culturas diversificadas, leitura e compreensão de texto. 

 A seguir  o pintor Candido Portinari foi apresentado e foram analisadas 

as obras: “Menino com pião”, “Mestiço” e “Retirantes”.  Após a análise,  foram 

revisados adjetivos utilizados para height, age, looks, built, character. Em 

seguida os graus do adjetivo foram revisados através de exercícios orais e 

escritos.  

 A última pesquisa foi sobre Frida Kahlo e a tela analisada foi “El abrazo 

de amor de el universo”, tendo sido realizado um debate sobre a profissão de 

“pintor/artista", se são famosos, ricos, felizes, se têm uma atividade 

interessante e se ela é considerada profissão ou um hobby. A atividade foi 

finalizada com um “Writing”. 

 

OPINIÕES DE CONCLUINTES DO GTR 

 Aos professores cursistas  perguntei sobre  a utilização da arte como 

material de apoio para trabalhar a Língua Inglesa. Animou-me muito a 

exposição de opiniões desses colegas que estão em atividade e trabalham 

com a  disciplina: 

  Anamaria: Concordo. A representação artística de objetos, pessoas e fatos 
estão sempre presentes à nossa volta. Precisamos aproveitá-la para oferecer 
aos alunos maneiras de ver o mundo. Gostei de suas palavras, Fernanda. 
Realmente, acho que a arte está presente em todos os lugares e momentos 
de ensino. Através dela, o aluno terá oportunidade de refinar-se e ver melhor o 
mundo. Precisamos aproveitá-la para oferecer aos alunos maneiras de ver o 
mundo.    

Ana Paula: Na verdade, acredito que as artes visuais sejam essenciais dentro 

de qualquer disciplina. Principalmente, porque hoje em dia, nossos alunos são 
muito ligados às imagens, ou seja são muito visuais e até midiáticos. As artes 
visuais só podem contribuir, seja na motivação em sala, seja prendendo a 
atenção dos estudantes, ou mesmo pra deixar a aula mais prazerosa. Acredito 
que não precisamos usar somente obras famosas, um simples retrato, uma 
ilustração podem contribuir em qualquer disciplina. 



Fernanda: Eu diria que sou até suspeita em dizer que concordo que a Arte é 

de fundamental importância em todas as instâncias do ensino, mas por 
experiência própria posso afirmar que ela é tão necessária quanto qualquer 
outra disciplina, embora muitos ainda insistem em ver a Arte como mera 
distração para o aluno. Ela quando bem aplicada e também quando usada 
interdisciplinarmente faz com que o aluno aprofunde bem mais os seus 
saberes. A arte em todos os seus campos, mas principalmente a Artes Visuais 
ajuda o aluno a compreender melhor o mundo, sua relação com a história, a 
cultura, saberes de um povo e vivenciar o mágico sabor da liberdade de 
expressão. 

Juliana: Concordo com você, a arte como disciplina trabalhada com seriedade 

é tão importante quanto as outras, seguindo o PTD de acordo com o contexto 
social da turma. Ela interage, ensina, desenvolve e forma profissionais 
talentosos e desenvolve dons e habilidades. De acordo com as DCES: “Uma 
obra de arte deve ser entendida como um meio pelo qual o artista percebe o 
mundo, reflete sua realidade, sua cultura e sua época...”  Enriquecer e 
valorizar o aprendizado MULTIDISCIPLINAR. 
Luiz: As Artes fazem parte do folclore de uma região e é de importância vital 
em um país como o Brasil, que luta contra a pobreza e a favor da preservação 
da sua identidade cultural. As artes cabem no complemento de todos os 
 estudos. Suas formas, suas cores são fundamentais para execução de uma 
variedade de trabalhos e estudos. 
 
Marilda: A arte sempre esteve presente em nosso cotidiano e ela pode 
enriquecer nossas aulas trazendo experiências significativas na aprendizagem 
de nossos alunos: a expressão pessoal, a sensibilidade, a percepção, à 
imaginação, a criatividade. Por isso ela deve ser ensinada 
interdisciplinarmente. Ah, professora Juliana, Penso que a sensibilidade move 
o coração de nosso aluno que, muitas vezes, vêm para a escola necessitando 
de uma palavra, um momento que pode ajudá-lo em uma grande dificuldade. E 
acredito que, por meio da arte, é possível tornar nossas aulas mais agradáveis. 
Professora Fernanda, Realmente, quando o trabalho com artes visuais é feito 
com seriedade, os resultados são muito satisfatórios. Na escola em que 
trabalho, nós temos sorte de ter excelentes professores de artes que sempre 
estão prontos quando precisamos da ajuda em nossas disciplinas. Os alunos 
amam as aulas de artes e sabemos que a aprendizagem deles é bem melhor 
do que em outras escolas que trabalhamos. 

Marli: Concordo, pois a Arte está  em todo lugar e não necessariamente nas 
telas,esculturas ou outros de mestres famosos. A  Arte está nos olhos de quem 
vê e consegue compreender a importância de muitas belezas que nos cercam. 
Oi Salvador!Concordo com você que esta parceria é algo interessante no 
ensino de Inglês , pois sabemos que quanto mais incentivo e novidades para 
as aulas, maiores serão nossas conquistas com nossos alunos que 
infelizmente na maioria das vezes não demonstram interesse.  Professora 
Pollyanny,  Amei essa frase,pois acredito que o conhecer, explorar e entender 
a Arte pode trazer mudança até mesmo de atitudes em nossos alunos. Sempre 
existe tempo para as mudanças, mesmo aquelas que nos parecem 
desconhecidas ás vezes. 



Pollyanny: concordo que as artes visuais sempre estão presentes no nosso 

dia a dia e devem compor o nosso material didático sim, pois  reflete nosso 
conteúdo humano, social e cultural ,  somos reflexo dela. Gosto muito da frase 
abaixo, gostaria de compartilhar com vocês :  " as imagens são, geralmente e 
não necessariamente de maneira explícita, plenas de representações do 
vivenciado e do visto e, também, do sentido, do imaginado, do sonhado, do 
projetado. São, portanto, representações que se produzem nas e sobre as 
variadas dimensões de vida no tempo e no espaço." (PAIVA, Eduardo França. 
Historia & imagens. belo Horizonte: Autentica,2002, p. 13-14.) . Concordo. A 

representação artística de objetos, pessoas e fatos estão sempre presentes à 
nossa volta. Precisamos aproveitá-la para oferecer aos alunos maneiras de 
ver o mundo. adorei sua colocação  quando escreve que a obra para ser 
admirada e entendida precisa SER SENTIDA, acredito que ao  sentirmos a 
obra  nos humanizamos e transformamos a nossa realidade.  Adoro esta 
frase : "O homem se eleva, se afirma, transformando a realidade, 
humanizando-a, e a arte com seus produtos satisfaz essa necessidade de 
humanização." (VÁZQUEZ, A.S. As ideias estéticas de Marx. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1978, p.49). Acredito que quando se trabalha uma obra 
com os alunos eles se sentirão diferentes ,mais humanos, pois a obra faz com 
que o aluno reflita sua realidade, seu meio social, cultural, histórico em que 
esta inserido, modificando assim sua maneira de SER. 
 
Salvador: Sempre tive essa preocupação colocada na sua problemática: como 

chamar a atenção, técnicas para o ensino da Língua Inglesa.  As dificuldades 
eram grandes, pois, por serem palavras diferentes das que o aluno conhecia, 
dificilmente, se ele não  tivesse uma pista que lhe desse o "insite" para 
conhecer aquilo, tornar-se-ia muito difícil de se ter a aprendizagem e, 
consequentemente, aconteceria o desinteresse do aluno pela aprendizagem da 
Língua Inglesa.Com os textos visuais e imagens da mídia ( que são muito 
importantes pois é algo que está em seu cotidiano) o interesse pela disciplina 
pode aumentar, dado a facilidade que o aluno vai encontrar quando relacionar 
a  imagem ao que ele está aprendendo. Trata-se, de como a senhora diz: um 
estímulo à aprendizagem. Sua citação de Gentile: “Crianças e adolescentes 
serão capazes de analisar os significados da imagem, os motivos que levaram 
à sua realização, como ela se insere na cultura da época, como é consumida 
pela sociedade e as técnicas utilizadas pelo autor [...]”. explica toda a proposta 
de intervenção pedagógica  a que o projeto se propõe. Outra coisa que achei 
interessante e importante para a sociedade atual foi sua colocação de respeito 
à diversidade, necessária para uma sociedade justa. Uma boa parceria 
professora. A Arte com a Língua Inglesa. Uma forma de enriquecer ainda mais 
o conhecimento da Língua estrangeira. Gostei de seu lírico linguístico 
professora, admitindo que os conhecimentos prévios pode fazer um 
entendimento mais profundo e eficaz. A Arte nos propõe fazer artes e é tão 
bom fazer artes com a Arte. Parabéns por sua colocação 

Sidnea: Fernanda, a arte permeia as mais diferentes disciplinas, antes de 
tomá-la como mera distração seria interessante que os profissionais de outras 
disciplinas a reconhecessem na sua. Daí a importância de você abordar esse 
viés e de nós professores de inglês somarmos a esse projeto de intervenção 
atividades que façam a disciplina ser vista com outro olhar. Olá!! Vera Chegar 



a este passo e muito difícil, pois as imagens atraem por pouco tempo, assim 
com foi com a tv pendrive, depois os alunos voltam a ficar sem interesse e 
temos que arrumar outra distração para eles. Olá!   Marilda! Verdade, já 
trabalhamos com artes visuais a anos com os alunos, e veem enriquecendo as 
aulas, trazendo significados e ajudando na compreensão do conteúdo, por isto 
temos que nos aprofundarmos neste assunto que esta dando certo.  

Vera Lúcia: Vivemos num mundo de imagens, o professor que com sabedoria 
souber utilizar-se destes canais para tornar o que ensina mais próximo 
interligando disciplinas afins, fazendo com que a interdisciplinaridade aconteça 
terá mais êxito naquilo que pretende ensinar. Tomemos os apontamentos de 
Ana Amália Barbosa no livro Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte, ao 
apresentar o valor de se incorporar outras disciplinas “quando aprendemos 
algo, aprendemos melhor, ou fixamos melhor na memória, se relacionarmos a 
um evento, pessoa ou até a outro conhecimento. Raramente as pessoas irão 
aprender sem fazer relações com conhecimentos já antemão adquiridos.” 
(BARBOSA, 2003, p. 105). Desta forma trazer o universo da arte para dialogar 
com o ensino de inglês universaliza e humaniza a disciplina. Salvador 
concordo com suas afirmações quando diz da importância em se utilizar em 
sala de aula textos visuais, pois vai ao encontro das idéias desse projeto de 
intervenção quando a autora afirma que “essa compreensão intercultural 
promove, também, a aceitação das diversidades e possibilita ampliação do 
conhecimento, da leitura e do olhar ao que se está ensinando e aprendendo”. 
Tudo o que pode tornar nossas aulas mais interativas e construtivas deve ser 
experienciado Fernanda, a arte permeia as mais diferentes disciplinas, antes 
de tomá-la como mera distração seria interessante que os profissionais de 
outras disciplinas a reconhecessem na sua. Daí a importância de você abordar 
esse viés e de nós professores de inglês somarmos a esse projeto de 
intervenção atividades que façam a disciplina ser vista com outro olhar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Programa de Desenvolvimento Educacional me permitiu vivenciar, 

estudar, verificar e  observar o desenvolvimento de uma técnica de trabalho 

desenvolvida através de um material de apoio rico em oportunidades de 

exploração e que foi capaz de envolver os alunos nas atividades. Eles 

participaram com grande interesse e curiosidade  em cada aula ministrada.  

 No momento de utilizar o laboratório, por vezes lancei mão do notebook 

e do projetor de slides para que todos pudessem participar. Constatei que a 

maioria desconhecia as obras trabalhadas ou por vezes as tinha apenas visto 

e não sabia nada a seu respeito. Foi gratificante poder trabalhar com essas 

obras, que de alguma forma estão presentes no cotidiano das pessoas, 



embora  seus títulos, seus autores e sentidos que a elas podem ser atribuídos 

sejam desconhecidos. 

 Verifiquei o quanto  a imagem pode ajudar na assimilação do conteúdo 

trabalhado, talvez por ter sido algo diferente da rotina das aulas de língua 

Inglesa. Pude também perceber uma participação mais interessada nas 

atividades, que se manifestou nas perguntas e questionamentos aos colegas. 

 As telas pictóricas apresentadas oportunizaram conhecimento, análise, 

questionamento; foram atividades que produziram melhoria no ensino-

aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e retenção de conteúdos, além de 

terem permitido trabalhar sem dificuldade alguma a interdisciplinaridade tão 

necessária nos dias atuais, a proposta de aceitação da diversidade, a 

facilidade de produzir debate sobre temas talvez polêmicos para alguns como: 

gênero e diversidade, raça e etnia. Essas atividades tornaram favorável o 

trabalho sobre os estereótipos de família, de mulher, de gênero, cor, entre 

outros. 

 Com artes visuais através de telas pictóricas  trabalhei  a linguagem, a 

capacidade de simbolizar e comunicar ideias, sentimentos, emoções e 

sensações. Se cada disciplina pudesse usufruir desse recurso,  a escola 

transmitiria linguagens múltiplas que talvez fossem capazes de tornar o corpo 

docente realmente crítico, e ela, a escola, teria uma pluralidade de sentidos 

sustentadores de valores e não seria apenas reprodutora de uma  

aprendizagem técnica. 

 Entre as artes visuais, as telas pictóricas representam muito a cultura, 

tanto a erudita quanto a popular, e permitem desenvolver formas de ensino-

aprendizagem e ensinamentos que ainda são pouco exploradas. Elas fazem 

parte de um sistema de conhecimentos, sentidos e significados capaz de 

resgatar para a o processo educacional toda a riqueza de experiências de 

diferentes formas de compreender e interpretar o real, a vida e a condição 

humana. 
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