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Resumo: 
 

O presente projeto pretende despertar o olhar 
sensível dos estudantes do 6º ano do ensino 
fundamental por meio da leitura de imagens, 
estimulando a percepção a partir da 
experiência estética relacionada à produção 
artística atual presente no cotidiano escolar 
para compreender o entorna da sala de aula 
como parte da diversidade cultural. O 
referencial teórico está apoiado em Buoro, 
Martins e Ferraz, entre outros. Esta pesquisa 
ação trilhará o seguinte percurso: a) observar; 
b) relacionar e c) criar. Para tanto, serão 
propostas ações que considerem não só as 
obras artísticas contemporâneas, como 
também, peças publicitárias, ilustrações. Será 
uma experiência para os alunos olharem o 
seu entorno, perceberem as manifestações 
artísticas que fazem parte de suas vidas. 
Serão exercícios do olhar para a pesquisa e 
seleção, a fim de retratar aquilo que chama a 
atenção. Espera-se com essa ação contribuir 
para a formação de um ser humano crítico e 
reflexivo. 
 

Palavras-chave: 
 

leitura de imagem; cotidiano escolar, olhar 
sensível. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: 6º ano do Ensino Fundamental 
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APRESENTAÇÃO 

 

A proposta didática apresentada busca contribuir para a prática pedagógica 

que contemple a leitura de imagem. Todo o material desenvolvido tem por objetivo 

auxiliar alunos e professores a observar, relacionar e criar novas obras e 

interpretações para as imagens do cotidiano. 

A escolha do tema justifica-se na falta de domínio, compreensão e atuação 

por parte dos alunos com relação às imagens que o cercam e a atual sociedade está 

totalmente visual, cabe a escola formar para que os alunos decodifiquem esse 

excesso de informações e as utilize de forma crítica e consciente.    

O ensino da arte pode contribuir para ampliar esse mundo expressivo, 

cognitivo e perceptivo do aluno ao criar produções artísticas utilizando os signos 

dessa linguagem e sua capacidade de imaginar e representar seu cotidiano. Desse 

modo, pretende-se estimular os alunos a desenvolverem um olhar crítico para não 

serem vítimas desse bombardeio visual.  

Na contemporaneidade, a leitura de imagem na disciplina de Arte se faz 

necessária na prática pedagógica, pois professor e alunos muitas vezes associam 

essa ação somente à interpretação de pinturas na sala de aula, uma vez que 

estamos cercados o tempo todo de imagens e cabe ao ser humano reflexivo e crítico 

saber compreender, por exemplo: uma propaganda, um vídeo, uma fotografia, a 

retratação de uma paisagem típica do universo deles, são formas de atribuir ao 

ensino de Arte um conhecimento significante para os discentes, os quais se 

reconhecem como sujeitos ativos na construção do saber. 

 

 

 

 

 

LEITURA DE IMAGENS: DESCOBERTAS POSSÍVEIS PELO OLHAR 
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PERCURSO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leitura de 

Imagens 

Novos conceitos 

Formação e 
educação do olhar 

Olhar, Descrever, 
Analisar, 
Relacionar 

texto e contexto 

Processos de  
Criação 

Forma e 

Conteúdo 

Observar 

Relacionar 

Criar 

Linguagens  
Artísticas 

História da Arte 

Arte Contemporânea 

Saberes Estéticos 

Elementos  
da 

Visualidade 

Fotografia 



4 

 

 

 

 

 

Ao olhar-se para o redor todos irão deparar-se com um apelo visual, onde a 

sociedade contemporânea apresenta placas, cartazes, anúncios publicitários entre 

outras formas de induzir o pensamento e comportamento das pessoas.   

Esse universo visual no qual os adolescentes estão inseridos é pleno de 

apelos coloridos, vibrantes, com imagens em movimento, eles sofrem um verdadeiro 

bombardeio de imagens. O mundo é representado para os adolescentes de tal forma 

que o apelo ao consumo é o que vem primeiro. Assim, é essencial que esses alunos 

se livrem daquele olhar ingênuo e superficial, que digere imediatamente tudo o que 

vê.  

A imagem está fortemente presente no dia-a-dia do homem contemporâneo, e 

por isso, ouvimos tanto a expressão de que vivemos uma “civilização da imagem”. O 

bombardeio visual dos meios de comunicação, livros, revistas, vídeos, cinema estão 

o tempo todo a nossa volta. 

 As imagens estão por toda parte, no entanto, somos levados a interpretar e a 

decifrar imagens em busca de uma melhor compreensão do mundo. A pesquisadora 

do ensino da arte Anamélia Bueno Buoro (2003, p.34) afirma que:  

 
Faz-se necessária uma tomada de consciência dessa presença maçiça, 
pois pressionados pela grande quantidade de informação, estabelecemos 
com as imagens relações visuais pouco significativas. Espectadores 
frequentemente passivos, temos por hábito consumir toda e qualquer 
produção imagética, sem tempo para deter sobre ela um olhar mais 
reflexivo, o qual a inclua e a considere como texto visual visível e, portanto, 
como linguagem significante. Somos submetidos às imagens, possuídos por 
elas, e sequer contamos com elementos para questionar esse intrincado 
processo de enredamento e submissão. (  

 

As imagens que estão ao nosso entorno compõe o repertório imagético e 

formam um conjunto de ideias que ensinam o que e como pensar, e assim, 

possibilitam instrumentos riquíssimos de discussão e reflexão sobre o campo visual 

e a arte na contemporaneidade (Barbosa, 2005).  

Daí a necessidade de se educar o olhar, bem como todos os sentidos. As 

imagens artísticas nos exigem acessar o nosso conhecimento e explorar os sentidos 

de forma intensa, e uma compreensão maior do mundo e das coisas.  

LEITURA DE IMAGEM NO COTIDIANO 
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O professor de arte deve então, possibilitar que o aluno compreenda 

criticamente o universo das imagens, suas subjetividades e relações. Entende-se 

que o professor deve instigar o estudante para a compreensão do contexto visual 

que está inserido e refletir sobre a sua realidade a partir tal contexto.   

Terezinha Franz (2003) afirma que para o público ingênuo não existe 

conhecimento preliminar sobre a arte, fazendo prevalecer concepções do senso 

comum e intuitivas, impossibilitando a criação de relações do seu cotidiano e o que 

aprende na escola.  

Sendo assim, não se deve confiar na própria natureza sensível e intelectual 

do aluno, abandonando-o às suas próprias possibilidades. Conforme Porcher (1977, 

p. 22) “deixá-lo entregue a si mesmo corresponde, portanto, deixá-lo entregue à 

sociedade que está dentro dele e, ao mesmo tempo, a endossar de fato as 

desigualdades sociais do acesso à arte”. 

Desta forma, para Miriam Celeste Martins (2010, p.66) “ler em arte é produzir 

sentido” é externalizar a forma com qual concebe-se o mundo. 
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Os procedimentos metodológicos que orientam a prática pedagógica deste 

trabalho enfatizam o aluno como constituinte do processo de aprendizagem e as 

atividades propostas pretendem conduzi-los de modo consciente e crítico a 

interpretação das imagens de seu entorno. 

A metodologia trilhará o seguinte percurso:  

a) Observar;  

b) Relacionar;   

c) Criar.  

Os alunos necessitam instrumentalizar-se de conhecimento e sensibilidade. 

 
 A arte pertence ao ser humano, é uma maneira de se desenvolver criar e 
recriar mundos. O exercício da imaginação proporciona um olhar 
diferenciado e distanciado da realidade, capaz de vasculhá-la, investigá-la e 
criar diferentes possibilidade de sermos, estarmos e agirmos, talvez, dessa 
forma, colocamo-nos em movimento. Uma mesma obra pode propiciar 
sentimentos de amor e ódio, atração e repulsão. (MARTINS, 2010, 70) 
 

Para tanto, serão propostas ações que considerem não só as obras artísticas 

contemporâneas da Pop Art, como também, peças publicitárias, ilustrações. Será 

uma experiência para eles perceberem as manifestações artísticas que fazem parte 

de suas vidas.  

Serão exercícios do olhar, da pesquisa, da seleção e criação/recriação, com 

objetos que retratam o cotidiano dos próprios alunos, a fim de que eles percebam 

que uma imagem, um desenho, uma frase em uma camiseta ou simplesmente uma 

cor pode demonstrar uma mensagem, cabe a nós sabermos compreendê-las.  

Para Martins (2010, p.71) “propor a leitura em arte pode ser, então, mediar, 

dar acesso, instigar o pensar/sentir do fruidor e ampliar sua possibilidade de produzir 

sentido”. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
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Foi na cidade de Londres, posteriormente em Nova Yorque, que originou-se a  

Arte Pop. O termo arte pop foi criado pelo britânico Lawrence Alloway em 1954, 

referindo-se a arte oriunda da cultura de massa. 

 
É lançada nas ruas com outra linguagem, assimilável pelo público: os 
signos e objetos de massa. Dando valor artístico à banalidade cotidiana […], 
a pintura/escultura Pop buscou a fusão da arte com a vida, aterrando o 
fosso aberto pelos modernistas. A antiarte pós-moderna não quer 
representar (realismo), nem interpretar (modernismo), mas apresentar a 
vida diretamente em seus objetos (SANTOS, 2000, p.36). 

 
Os artistas começaram a se utilizar de signos1 estéticos da publicidade e 

comunicação como forma de arte. A atividade da Pop Art  segundo o estudioso: 

 
A principal justificativa do artista pop consiste menos em produzir obras de 
arte do que encontrar um sentido, um nexo para o meio à sua volta, aceitar 
a lógica de tudo o que o cerca em tudo o que ele próprio faz. A descoberta 
dessa lógica, sua forma e direção tornam-se a principal tarefa do artista 
(SANTOS, 2000, p. 45). 
 

A primeira obra do movimento Pop Art é a colagem de Richard Hamilton, O 

que Exatamente Torna os Lares de Hoje tão Diferentes, tão Atraentes? ,exibida a 

princípio como um pôster, em um catálogo de exposição na Grã-Bretanha em 1956. 

A obra era composta por colagens de anúncios recortados de revistas de 

cunho popular, logo da Inglaterra o movimento ganhou adeptos nos Estados Unidos, 

onde consolidou-se como um movimento artístico popular e de reprodução. 

A referência americana ficou conhecida como happenings e environments: 

 
O happening (acontecimento) é a intervenção – preparada ou de surpresa – 
do artista no cotidiano, não através da obra, mas fazendo da intervenção 
uma obra. […] utiliza a rua, a galeria, pessoas e objetos que estão na 
própria realidade para desencadear um acontecimento criativo. É uma 
provocação com o público, mas amplia sua percepção do mundo onde vive 
(SANTOS, 2000, p. 52/54). 
 

                                                           
1
 Chama-se signo a combinação do conceito e da imagem. (SAUSSURE. Curso de Linguística Geral. 

28ª ed. São Paulo: Cultrix, 2000, p.79).  

POP ART: CULTURA POPULAR  
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Dentre os principais artistas da Pop Art tem-se: Andy Warhol, Roy 

Lichtenstein, Tom Wesselmann, Claes Oldenburg e James Rosenquist, com 

diferentes estéticas uns dos outros, mas compartilham um estilo de cores brilhantes 

e desenho simplificado, a partir de um tema comum. 

De acordo com Argan, Andy Warhol:  

 

[…] retira a imagem dos circuitos de informação de massa, mas apresenta-a 
gasta, desfeita, consumida. É uma imagem que, no jargão jornalístico, “fez 
notícia”: o acidente de carro, a cadeira elétrica em que morreu o famoso 
assassino, o/a protagonista do fato do dia (Marilyn Monroe, Jacqueline 
Kennedy, Che Guevara). São imagens divulgadas pela imprensa diária: a 
mesma imagem é vista várias vezes, estampada em pequena ou grande 
escala, em negro ou em cores, no jornal que se foleia de manhã, tomando o 
café, que o vizinho lê no ônibus, que está pendurado na banca de jornais, 
etc. Acabamos por reconhecê-la sem observá-la (ARGAN, 1992, p. 647). 
 

A Pop Art estabeleceu uma relação entre o consumo de massa, a publicidade 

e arte norte- americana. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica - Marilyn: 

Autor: Andy Warhol  

Onde ver: Tate, Londres, Reino Unido  

Ano: 1967  

Técnica: Serigrafia sobre papel  

Tamanho: 91cm x 91cm  

Movimento: Pop Art 

 

Warhol também reproduziu imagens da Monalisa (de Da Vinci), de Che 

Guevara, de John Lennon, entre outros, ícones da arte, política, música. A técnica 

utilizada nessas séries de Warhol é a serigrafia, a mesma utilizada para estampar 

camisetas, ou seja, algo muito próximo da vida cotidiana.  

 Andy Warhol, artista americano, inspirado na produção em massa, em 
anúncios, embalagens e cenas de TV e cinema, comparava o consumo de 
produtos com o de celebridades. Foi o que ele fez com a imagem Marilyn 
Monroe. Após a morte da atriz, Warhol fez serigrafias retratando a atriz. 
Disponível em:< 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/28/937543/conheca-
marilyn-andy-warhol.html> 
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No Brasil, a Pop Art influenciou diversos artistas, dentre os quais podemos 

citar: Cláudio Tozzi, Rubens Gerchman, Marcelo Nitsche, entre outros. 

 

 

 

 

 

PROPOSTA I 

 

Conteúdo 

Pop Art e cultura de massa (4 aulas) 

 

Objetivos 

Conhecer a Pop Art e produzir usando imagens midiáticas. 

 

 Observar: 

Pop Art no cotidiano 

A professora irá apresentar as características e contexto histórico-social da 

Pop Art, dando ênfase para o trabalho artístico de Andy Warhol. 

Serão feitas as seguintes questões: 

 A Pop Art é considerada uma arte de massa por quê? 

 Qual o objetivo do quadro Marilyn?Para você essa imagem desconstrói 

ou aproxima os artistas das pessoas comuns? 

 Por que atualmente as pessoas querem ser famosas? 

 A questão da beleza quem determina o padrão de belo e feio para 

vocês? 

 Quais os cantores que mais ouvem e por qual motivo? 

 

Tendo esse trabalho e estudo como orientação será proposto para os alunos 

pesquisarem sobre o artista e trazerem de casa uma imagem de seu artista 

preferido. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 Relacionar: 

Os alunos com o auxílio da professora realizarão pesquisas sobre a Pop Arte 

Andy Warhol, após a coleta de dados, irão buscar e analisar elementos do seu 

cotidiano no ambiente escolar.  

 

 Criar: (2 aulas) 

Apresentar aos alunos duas obras: 

1.  Monalisa Duck Face, de Nilton Xavier. Na obra, o artista atualiza a Monalisa 

de Da Vinci, modificando sua imagem no sentido de destacar a pose para a 

moda do momento que é a “selfie”, com destaque para a marca do celular. 

(Disponível em:<https://www.pinterest.com/pmel/funnies-d/>.)  

2. Adoração (Altar para Roberto Carlos), de Nelson Leirner. Nesta obra o artista 

também utiliza uma imagem bastante conhecida de um ídolo popular, e a 

coloca em um novo contexto, ressignificando-a. Disponível em: 

http://www.nelsonleirner.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&flg_Tipo=I6

0) 

 

A partir das informações e discussões feitas sobre a cultura de massa, e análise 

das imagens da Pop Art, os alunos irão realizar uma composição com as imagens 

trazidas de casa, alterando-as por meio de colagens, pintura ou desenho. 

 

 

PROPOSTA II(4 aulas) 

 

Conteúdo 

Arte Pop, colagem e a sociedade de consumo. 

 

Objetivos 

Discutir sobre a influência da cultura de massa, sociedade de consumo e arte pop; 

Desenvolver olhar crítico. 
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 A professora começará debatendo sobre a presença e influência da cultura de 

massa na sociedade e na arte. Para isso utilizará questões simples do cotidiano, 

como por exemplo: 

 Somos o tempo todo conduzidos a comprar ou realizar algo por que a 

sociedade ou uma parcela dela convencionou como legal ou bom? 

 Você analisa e reflete antes de tomar suas decisões comuns, por 

exemplo: a marca de um tênis, determinado refrigerante, ou é 

conduzido pelos outros? 

 É importante saber interpretar e escolher as imagens e suas 

significações que passam em nosso dia-a-dia? 

 

 Observar: 

Os alunos irão observar e pesquisar em casa quais as marcas e objetos de 

consumo mais comuns, que podem ser identificados cotidianamente. Após essa 

coleta os alunos procurarão essas imagens em revistas, gibis e jornais para trazê-las 

para a sala de aula. 

 

 Criar: 

A professora dará início destacando que a colagem é considerada uma 

técnica convencional de artes visuais, a qual utiliza vários materiais aplicados em 

diferentes suportes para criar um efeito diferente e interessante.  

Ao abrigar no espaço do quadro elementos retirados da realidade - pedaços 

de jornal e papéis de todo tipo, tecidos, madeiras e objetos variados. 

 

 Relacionar 

 

Para uma melhor assimilação será feita uma apresentação de obras da Arte 

Pop feitas com colagem e comentários sobre outros artistas como: 

 Roy Lichtenstein: artista norte-americano que se dedicou à construção 

de HQs (histórias em quadrinhos). 

 Jasper Johns: artista que tem como obra principal “Flag” (Bandeira) de 

1954, ele influenciou até o grafismo, dentre outros nomes. 
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O processo de criação será feito com as imagens selecionadas, os desenhos 

feitos pelos alunos e mais algum material que consideram importante para a 

composição de seu quadro. Os recortes selecionados devem ser pensados e 

planejados onde serão colados e a mensagem que pretendem passar, destacando 

elementos da sociedade de consumo,. 

A professora trará gibis, revistas, jornais para disponibilizá-los aos alunos no 

momento da produção. Após as colagens os alunos farão uma exposição para sala 

explicando a composição e intenção de sua obra. 

 

PROPOSTA III (4 aulas) 

Conteúdo 

Arte contemporânea; Alexandre Sequeira 

 

Objetivos 

Discutir sobre a arte contemporânea e sua relação com a vida cotidiana 

 

Para iniciar será apresentado pela professora o artista contemporâneo 

Alexandre Sequeira, de Belém do Pará, que usa o cotidiano como elementos de 

suas produções. 

Através de slides a docente irá expor a série “Impressões de um lugar” 

(2005), produzida pelo artista em Nazaré do Mocajuba, que é uma vila da cidade de 

Curuça, à qual o artista foi para fotografar a paisagem do local. Ao saber que 

naquele local do interior as pessoas nunca haviam sido fotografadas por um 

profissional, nesse momento ele propôs uma troca, a cada peça doada da casa 

daquele povo, as pessoas receberiam uma nova. Recebeu lençóis, mosqueteiros, 

toalhas, redes, nos quais retratou o dono da peça doada e realizou uma exposição 

no meio da paisagem, as margens do rio Mocajuba.  

 Série: Impressões de um Lugar. Autor: Alexandre Serqueira. Disponível 

em:<http://www.culturapara.art.br/artesplasticas/alexandresequeira/obras1.htm>  

 

 Observar:  
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 Mesmo sem conhecer a região do interior do Pará, como as pessoas e 

a paisagem transmitem o cotidiano daquela realidade? 

 Você consegue imaginar como seria a rotina, as atividades e a vida 

dessas pessoas, escolha uma imagem e descreva o que observou e 

concluiu? 

 Se você fosse um dos fotografados de Alexandre Sequeira, em que 

parte da sua casa gostaria que fosse pendurado o seu retrato? Por 

quê? 

 

 Criar: 

A partir do exposto os alunos primeiramente farão a pesquisa e coleta de uma 

foto que os represente em sua convivência social, depois com essa fotografia em 

mãos com o auxílio da família realizarão uma atividade de pintura em cima de um 

tecido ou roupa velha trazidos de casa. 

 

 

 Relacionar 

Assim como o artista Alexandre Sequeira a professora pedirá para os alunos 

após a conclusão da pintura, escolher o local preferido da casa ou da região onde 

mora para fotografar sua obra nesse ambiente, bom como também fotografar 

alguma pessoa de seu convívio em seu local preferido. Após a realização das 

atividades os alunos trarão essas fotos em arquivo para a docente fazer uma 

apresentação dos trabalhos realizados para toda a sala.  

 

PROPOSTA IV (4 aulas) 

 

Conteúdo 

Arte e vida cotidiana 

 

Objetivos 
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Compreender de que modo a arte se relaciona com a vida cotidiana e motivar um 

olhar sensível e poético para a sua própria cotidianidade. 

 

A professora começará com uma pequena discussão sobre o cotidiano e o 

universo de imagens que o povoam. 

 

 Observar:  

Como atividade os alunos serão questionados: 

 Quais são as imagens que vem a mente quando perguntado sobre sua 

cidade, seu bairro e casa? 

 E a escola qual imagem representa esse cotidiano? 

 Qual a importância das imagens destacadas para você? 

 

 

 Criar: 

Como atividade de criação os alunos desenharão a imagem que citaram como 

sendo de maior representatividade e depois farão a coleta da imagem através de 

fotografia, realizando uma comparação e um debate sobre a impressão de cada um 

diante do local representado e das suas representações feita pelo aluno e como é 

realmente. 

 

 Relacionar 

A professora abordará o cotidiano e seus elementos como sendo 

representações da identidade e cotidiano de uma determinada realidade. Assim os 

alunos após escolherem um elemento do ambiente escolar para retratar e comparar, 

agora refletirão sobre a personalidade que as imagens podem transmitir, por 

exemplo: inovadora, transgressora, conservadora, para isso cada um irá relatar 

porque gosta de determinado tênis e para concretizar o apreendido os alunos 

desenharão seu tênis com o auxílio da professora  para representarem sua 

personalidade através desse elemento do seu universo. 
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AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação da Unidade Didática será contínua e diagnóstica, pois a 

professora pretende a interação e participação de todos, então ao longo das 

produções os alunos montarão um portfólio com as produções realizadas que serão 

reunidas, organizadas e guardadas para a Feira Cultural do Colégio Silvio Tavares. 

No final das atividades espera-se que o aluno: conheça o que é Pop Art , seus 

principais artistas, seu contexto, influência e conceitos sobre sociedade de consumo. 

Nas aulas ocorrerão exercícios os quais objetivam fazer com que o aluno 

conheça, reflita, observe, relacione com suas experiências cotidianas e saiba criar e 

recriar as atividades empreendidas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente Unidade Didática apresentou encaminhamentos metodológicos 

para que o professor de arte possa trabalhar a leitura de imagem utilizando-se da 

Pop Art, como ferramenta para despertar o aluno em relação aos elementos que o 

cercam em seu dia-a-dia. 

E compreender que as imagens ocupam nossos espaços internos e externos, 

nosso redor e mente, sua representação nasce da dissolução de nossos olhos e 

pensamentos. Certamente, para o trabalho com leitura de imagens na sala de aula o 

professor tem que considerar que tal empreendimento “exige sensibilidade 

inteligente e inventiva para pinçar conceitos, puxar conexões, provocar questões e 

impulsionar para todos saírem das próprias amarras.” (MARTINS; PICOSQUE, 2012, 

p.63) 

“A arte é uma forma única de trabalho criador, pois a partir da realidade, cria 

um objeto que é uma nova realidade, ou um novo modo dever a realidade, ampliado-

a e transformando-a”. (VÁZQUEZ, 1977, p. 255).  
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