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A pesquisa, aqui proposta, integra uma série de outras finalizadas e em andamento, 

realizadas pelo Grupo de Pesquisa em Ensino das Artes Visuais, da Universidade Federal de 

Paraíba (GPEAV/UFPB). Este grupo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais (PPGAV/UFPB/UFPE) e ao Departamento de Artes Visuais (DAV/UFPB). Esta 

pesquisa, inclusive, conta com o apoio da Rede Arte na Escola1. 

As pesquisas elaboradas anteriormente pelo GPEAV/UFPB, envolvendo a Escola Básica, 

do Campus I (UFPB), tiveram a pretensão de conhecer o perfil, o percurso pessoal e cultural das 

docentes, bem como a maneira como o ensino das artes visuais é concebido e executado na 

Educação Infantil (NASCIMENTO et alli, 2011a e 2011b). Estas pesquisas foram publicadas nos 

ANAIS do 20º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP 

– e estão disponíveis na internet.  

A pesquisa atual, junto com as outras, é uma alternativa para dinamizar e tornar mais 

significativos os saberes difundidos pelas Licenciaturas em Educação Artística e pela recente 

Licenciatura em Artes Visuais, implantada em 2006, na UFPB. Entendemos que os saberes 

oriundos do “chão da escola” são importantes para dialogar com as provocações teóricas e 

metodológicas sistematizadas em textos acadêmicos e oficiais nas Instituições de Ensino 

Superior, como é o caso da UFPB. 

Esta pesquisa também resulta do envolvimento e do engajamento dos pesquisadores 

deste grupo na coordenação e ministração das atividades de formação inicial e continuada do 

professorado de artes visuais da rede pública e particular de ensino. Vivenciando esse processo, 

constatamos a enorme carência de informações relacionadas com a Educação Infantil, 

especialmente as focadas no campo das artes Visuais na Paraíba. Trata-se de um projeto de 

pesquisa que se articula, efetivamente, com o ensino e com a extensão. 

A relevância desta pesquisa está fundada no entendimento que as artes visuais, em suas 

possibilidades discursivas, representam um importante ingrediente da atividade sociocultural, 

principalmente por constituir um sistema de significação específico. Possibilita um modo 

particular de reflexão e ação em relação a si próprio, aos demais indivíduos, ao meio social e 

cultural.  

                                                           
1
 Esta pesquisa contou, no início do seu desenvolvimento, com as colaborações de Mary Tacyana Alves Clemente e 

de Roberto Andrade Câmara, estudantes da Licenciatura em Artes Visuais e bolsistas do Programa de Licenciaturas 
(PROLICEN/UFPB), na realização das fotografias. Agradecemos ainda a Hamilton Coelho, mestrando em Artes 
Visuais (UFPB/UFPE) pelas colaborações no início desta pesquisa. Todas essas participações foram possíveis 
porque os estudantes mencionados atuavam como membros do GPEAV/UFPB. 



Compreende-se ainda que a atuação das escolas públicas de Educação Básica é uma 

importante alternativa para promover o acesso e a problematização da arte e da cultura 

historicamente produzida pela sociedade, em diversos contextos. A escola pública é um dos 

ambientes propícios para promover formas de ensino e de aprendizagem que propiciem a 

experimentação, vivência e o conhecimento efetivo com a cultura visual. Nesse sentido, é de 

fundamental valor compreender como as artes visuais estão sendo desenvolvidas nas instituições 

formais de ensino.  

 
As pesquisas sobre Educação Infantil na Paraíba e sobre as visualidades em instituições 
educacionais no país.  

 
As únicas pesquisas de pós-graduação, em nível de mestrado, sobre o ensino das 

Artes Visuais na Educação Infantil da Paraíba, que conhecemos e tivemos acesso, é a realizada 

por Melo (2004), na cidade de Campina Grande/PB. Recentemente, foi desenvolvida a pesquisa 

intitulada Em todos os desenhos coloridos vou estar...”as artes visuais na educação infantil 

municipal de João Pessoa/PB, de Idália Beatriz Lins de Souza (2011), defendida no PPPGAV/ 

UFPB/UFPE, sob a orientação do Prof. Dr. Erinaldo Alves do Nascimento.  

O GPEAV/UFPB realizou duas pesquisas sobre Educação Infantil na Paraíba, 

intituladas “Faça arte, crianças! as artes visuais na Educação Infantil da Escola Básica da UFPB” 

(NASCIMENTO et al., 2011a) e “Narrativas de vivências em arte e cultura das professoras de 

Educação Infantil da Escola Básica da UFPB (NASCIMENTO et al., 2011b). 

As pesquisas sobre as imagens ou visualidades em instituições de Educação Infantil 

de outras cidades do país também são poucas. Essa constatação baseia-se em consulta ao banco 

de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações2. Empregando as palavras 

“visualidade” e “Educação Infantil”, encontramos apenas quatro resultados: três estudos voltados 

para a literatura infantil - sendo um analisado à luz da semiótica discursiva (BRANDÃO, 2002) – 

outro que faz uma análise histórica da poesia infantil brasileira (RUSSEL, 2010) – e outro que 

trata da leitura entre linguagens, articulando educação infantil, processo educativo e mediação 

(PANOZZO, 2007); o quarto estudo fez uma análise de um álbum fotográfico “os parques 

infantis”, produzidos em 1937, em São Paulo, como um objeto cultural (SILVA, 2008). 

                                                           
2
 http://bdtd.ibict.br 



Realizamos ainda uma busca no Google, importante site de busca da internet. 

Digitamos as mesmas palavras e encontramos a dissertação de Nunes (2005), intitulada “Festas e 

celebrações: um estudo sobre visualidades da escola”. A pesquisa foi realizada no Mestrado em 

Arte e Cultura Visual, da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

A referida pesquisa trata da visualidade na educação focada nas festividades de uma 

escola da rede pública de Goiânia/GO. Analisa, servindo-se da perspectiva da Cultura Visual, da 

relação destes eventos com as práticas e as culturas existentes na instituição. Atenta, 

principalmente, para a visualidade presentes nos períodos de festas e celebrações, como as 

dedicadas às mães, aos pais, à páscoa e às juninas. A autora ressalta que as imagens das festas 

preocupam-se com a decoração da escola, conformando os ambientes “através da padronização 

das imagens que os enfeita” e que também possuem um caráter ambivalente, pois “ampliam a 

movimentação dos sujeitos na escola” (NUNES, 2005, p.93). 

Outro estudo que merece ser ressaltado, encontrado na busca feita no google, foi 

publicado num artigo denominado “Cenários da Educação Infantil” (CUNHA, 2005). Apresenta 

reflexões sobre várias imagens presentes em instituições de Educação Infantil e suas relações 

com o ensino formal. A autora indica que as imagens atuam como um currículo paralelo na 

educação das crianças. Diante destes “cenários”, a autora ressalta a importância da realização de 

trabalhos que dão atenção à visualidade existente, em diferentes meios, objetivando “viabilizar 

ações para que o olhar possa ser provocado, mobilizado, surpreendido, tornando-se crítico e 

sensível ao mundo, a outras imagens, aos outros” (CUNHA, 2005, p. 166 e p.183).  

Alexandre Pereira e Raimundo Martins (2009), num texto que analisa sinteticamente a 

pesquisa Sintam-se felizes em nosso ambiente escolar, discorrem sobre as imagens e sobre as 

visualidades que enfeitam e educam os ambientes escolares. Discutem sobre a representação, o 

processo de subjetivação por meio de imagens e demais artefatos, atentando para o modo como 

transmitem, assimilam, propagam os discursos e as relações de poder. 

Reforçando o entendimento adotado aqui, estes autores enfatizam que as imagens, 

encontradas em paredes e corredores da escola, passam a suscitar posições de sujeitos. Quando 

analisadas a partir do seu poder de narratividade, a imagem torna-se um arcabouço repleto de 

mensagens como alegria, felicidade e amor. As visualidades revelam uma estratégia de “fixação” 

de estereótipos que ensinam a convivência com as pessoas, operando como estados de 

normatização e de naturalização dos sujeitos (PEREIRA e MARTINS, 2009, p. 63-64). 



As imagens, que se alastram nas paredes e corredores das escolas, são impregnados de 

posicionamentos e de modos de subjetivações.  Afetam as maneiras de ver como os sujeitos são 

representados. Considerando as reflexões sobre o que os autores chamam de “verdades 

mantenedoras de posições hegemônicas”, é possível afirmar que a presença de cartazes, que 

ditam regras e promovem o ensinamento de como ser, se comportar e agir, fixados perenemente 

nas paredes da escola, exercem de forma direta e cotidiana essa função. 

A pesquisa, que ora desenvolvemos, também pretende questionar o “olhar naturalizado” 

para as imagens relacionadas com a Educação Infantil. Interessa conhecer como as imagens do 

setor infantil da Escola Básica da UFPB - do Campus I - são exploradas e que significados 

podem ser depreendidos, independente das intenções dos autores ou produtores. As fotos foram 

colhidas em 2010 e analisadas posteriormente. 

Esta pesquisa opta por deixar as imagens falarem sozinhas, sem a necessidade de 

evidenciar as intenções de quem as produziu. Não se julgou necessário, por exemplo, colher 

depoimentos do professorado e do alunado a respeito dos motivos de terem realizado 

determinados tipo de imagens.  

O discurso pedagógico, disperso em imagens, não depende das intenções dos 

produtores para serem interpretados. Desconhecer as intenções dos produtores das imagens não 

impede o processo interpretativo dos receptores. É possível e viável interpretar imagens 

desconhecendo quem as produziu e suas intenções, como ocorre, por exemplo, com os registros 

rupestres feitos intencionalmente há milhares de anos. 

O discurso, incluindo o pedagógico, não é apenas falado e escrito. Materializa-se, 

expande-se, repete-se, provoca-se, incita-se e se transforma pelas imagens. O discurso pode 

assumir uma existência material diversa, explorando inúmeras e variadas possibilidades. Pode 

ocorrer, por exemplo, na fala, na escrita, em imagens, em expressões matemáticas, em tabelas 

químicas, nas partituras e composições musicais (GASPAR, 2004, p. 241).  

Foucault (1971) compreende o discurso como um acontecimento com traços ou 

rastros, que subsiste e exerce, no interior da história, várias funções manifestas ou secretas. Na 

condição de acontecimento, nem a língua, nem o sentido “esgotam” o discurso inteiramente. É 

um acontecimento estranho porque se liga, de um lado, a um gesto da escrita ou à articulação de 

uma palavra, mas, por outro, abre-se para uma existência remanescente no campo de uma 

memória, ou na materialidade de qualquer forma de registro, inclusive nas imagens. 



Em outro texto, falando especificamente das palavras e das imagens, Foucault (2000, 

p. 78-81) explica que “o discurso e a forma se movimentam um em direção ao outro”. Adverte, 

também, que “fazer aparecer uma forma não é uma maneira desviada [...] de dizer alguma coisa. 

O discurso e a figura ou imagem têm, cada um, seu modo de ser: mas eles mantém entre si 

relações complexas e embaralhadas”. 

Evidentemente que os discursos escritos e verbais serão usados para externar e 

mover o pensamento provocado pelas imagens. A atenção estará centrada nas repetições (modos 

de ver persistentes e renitentes) e nas diferenças (provocações para rupturas ou mudanças).     

Entende-se que as imagens são dispersões do discurso pedagógico. Materializam os 

conflitos, os valores arraigados culturalmente, as fissuras e as brechas que levam às mudanças 

educacionais. O espectador, na interação com as imagens, sem conhecer as intenções dos 

produtores, pode fazer deduções e interpretações condizentes com a cultura em que vive, 

mesclando o contexto de produção e o de recepção. 

Nesta pesquisa, é importante diferenciar imagens e visualidades. As imagens 

alimentam, derivam e compõem um cenário da produção visual. São as matérias primas da 

cultura visual. As visualidades são os modos de fazer e de interpretar as imagens pelos sujeitos 

em diferentes épocas e lugares. As visualidades podem ser entendidas como regimes de 

enunciação visual ou os modos como passamos a ver, pensar, dizer, agir e fazer de determinada 

maneira e não de outra a partir da interação com as imagens.  

 
A Escola Básica da UFPB 

 

A escolha da Escola Básica, do Campus I, da UFPB, justifica-se porque é a única 

tutelada e mantida pela UFPB há 20 anos. A antiga Creche-Escola do Centro de Educação, da 

UFPB, foi fundada em 21 de setembro de 1988. Iniciou as atividades como Centro de 

Convivência Infantil, criado a partir das reivindicações da associação dos funcionários, dos 

docentes e dos estudantes da UFPB. Foi criada para atender as necessidades educacionais dos 

filhos de professores, alunos, funcionários da UFPB e da comunidade circunvizinha, na faixa 

etária de quatro meses a quatro anos. 

A Escola Básica da UFPB começou a funcionar em fevereiro de 1990, vinculada a 

Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários. Em 1993, a partir da Resolução n° 06/93, vincula-se 

ao Centro de Educação, com a denominação Centro de Convivência Infantil (CECOI). Seu 



primeiro regulamento foi aprovado pelo CONSEPE, em 20 de novembro de 1995 – Resolução n° 

55/95. Em 1997, mediante a Resolução n° 17/200, passou a funcionar como Creche-Escola no 

atendimento de crianças até a alfabetização. Em 2008, foi implantado o Ensino Fundamental 

com turmas do 1° e 2° ano, advindas do jardim II e alfabetização, respectivamente. 

Atualmente, com a elaboração do novo Projeto Político-Pedagógico, da Proposta 

Curricular e do Regimento, transformou-se em Escola de Educação Básica, atendendo da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental I. Outro motivo que justifica a sua escolha é que 

pretende inovar em sua proposta teórica e metodológica, adotando o planejamento participativo a 

partir de temas geradores que emergem da realidade dos educandos. Os seus estudantes são 

vistos como sujeitos sociais capazes de produzir conhecimentos. Até o momento das pesquisas 

feitas pelo GPEAV/UFPB, a Escola Básica da UFPB não contava com professores de Artes 

habilitados em seus quadros, apenas com professoras formadas em outras áreas, como pedagogia 

e letras, como foi detectado em outra pesquisa (NASCIMENTO et alli, 2011a). 

 

Visualidades escolares como um discurso pedagógico e alguns significados possíveis 
 

As imagens expostas na Escola Básica da UFPB ocupam uma posição de destaque 

nas atividades educacionais. As paredes são repletas de imagens, as quais fornecem importantes 

“pistas” para se compreender o discurso pedagógico - condizente ou não - com as falas, as 

atitudes e os registros escritos nos projetos ou planos pedagógicos da escola. As imagens ajudam, 

a um só tempo, a compor o currículo e a “decorar” o ambiente escolar.  

Cunha (2006), em suas pesquisas, fez uma constatação similar sobre o uso das 

imagens nos ambientes educacionais. Ela constatou que há muita semelhança no uso das imagens 

nos espaços educativos, apesar das diferenças sociais, culturais e pedagógicas das instituições. 

Há uma regularidade, uma persistência do passado no presente e uma abrangência geográfica na 

repetição de um modo de fazer e de compor as imagens e visualidades nos ambientes da 

Educação Infantil da maioria das instituições educacionais do país. 

As imagens - expostas nas paredes, impressas em atividades escolares e em livros 

didáticos - compõem o discurso pedagógico das instituições de Educação Infantil. Para o 

sociólogo Basil Bernstein (2001. p. 188), o discurso pedagógico ou dispositivo pedagógico é 

desenvolvido por regras de comunicação especializada, mediante as quais os sujeitos 



pedagógicos são criados de forma seletiva. É uma modalidade de regra que insere um discurso de 

competência (habilidade de diversos tipos) em um discurso de ordem social.  

O discurso pedagógico é uma apropriação de outros discursos, que são postos em 

uma relação mútua com os efeitos de transmissão e aquisição seletivas. A “gramática” interna 

que estrutura esse discurso é fornecida pelo aparelho pedagógico, por intermédio de regras de 

distribuição, de recontextualização e de avaliação. 

São as regras de distribuição que marcam e especializam, para grupos diferentes, o 

pensável/impensável e respectivas práticas, por intermédio de agências pedagógicas 

diferentemente especializadas. São regras distributivas que marcam e distribuem quem pode 

transmitir algo a alguém, em que condições e, ao fazê-lo, tratam de fixar os limites exteriores e 

interiores do discurso. 

O impensável relaciona-se com a produção de novos discursos e o pensável envolve 

a reprodução do discurso vigente. Por meio das regras distributivas, o dispositivo pedagógico 

representa o controle sobre o impensável e sobre aqueles que podem pensá-lo. O dispositivo 

pedagógico não cria essa diferenciação entre pensável e impensável, apenas reproduz e tenta 

regular (MAINARDES e STREMEL, 2010, p. 2). 

As regras de recontextualização, que são reguladas pelas de distribuição, ocupam-se 

da constituição dos discursos pedagógicos específicos, isto é, regulam os discursos a serem 

transmitidos ou adquiridos. Tratam, ainda, da maneira da transmissão e da aquisição dos 

discursos que regulam os princípios da transmissão-aquisição. As regras recontextualizadoras 

evidenciam que o discurso pedagógico apropria, recoloca, reenfoca e relaciona seletivamente 

outros discursos para construir os seus próprios ordenamentos. Neste sentido, o discurso 

pedagógico não pode ser identificado com nenhum discurso que recontextualiza. 

As regras de avaliação são reguladas pelas de recontextualização. Constituem os 

princípios fundamentais de ordenação de qualquer discurso pedagógico, regulando as práticas 

pedagógicas específicas, isto é, a relação entre a transmissão e a aquisição dos discursos 

pedagógicos específicos. O aparelho pedagógico, ao regular a relação entre as regras de 

distribuição, de recontextualização e de avaliação, estabelece elos entre poder, conhecimento, 

identidade e subjetividade, configurando-se como um instrumento crucial de reprodução cultural. 

Em geral, é possível depreender que a produção de novos conhecimentos continua a 

ser realizada, principalmente, em instituições de Ensino Superior e em organizações de pesquisa. 



A recontextualização do conhecimento é realizada no âmbito do Estado, pelas secretarias de 

educação, por exemplo, e pelas autoridades educacionais, em periódicos especializados de 

educação, em instituições de formação de professores, entre outras. A reprodução do discurso se 

realiza no dia-a-dia das instituições de educação, especialmente, da Educação Básica 

(MAINARDES e STREMEL, 2010, p. 2).  

As imagens expostas nas instituições de Educação Infantil podem ser vistas como 

uma variação ou dispersão do discurso pedagógico. São meios de reprodução cultural e 

educacional. As maneiras de escolher, produzir e expor as imagens são afetadas por uma 

regularidade, persistência e abrangência nas Instituições de Educação Básica. As imagens 

compõem um repertório singular de visualidades, gerando uma espécie de código pedagógico. 

O contexto de reprodução educacional tem como objetivo geral posicionar os 

sujeitos - professores e alunos - em relação a um conjunto de significados e de relações sociais, 

formando um código pedagógico. Este código é transmitido taticamente por professores e demais 

profissionais da escola, sendo assimilado ou adquirido pelos alunos.  

O modelo de reprodução educacional engloba três níveis fundamentais de análise: 

geração, recontextualização e transmissão. Em razão disso, o discurso pedagógico é determinado 

por um conjunto complexo de relações que pressupõem a intervenção de diferentes campos e 

contextos. 

Para Bernstein (2001), um aparelho pedagógico que ofereça maiores possibilidades 

de recontextualização, por meio de um maior número de campos e contextos envolvidos, o que 

também pode ocorrer em um sistema que permitia a coexistência do contraditório, pode conduzir 

a um nível mais elevado de recontextualização e a um maior espaço de mudança. 

 

Uso de imagens em paredes de instituições escolares: um passado que persiste no presente 

 

A disposição e exposição de imagens em espaços escolares, como uma exteriorização do 

discurso pedagógico, não é algo recente. Encontram-se vestígios da valorização das imagens na 

educação e do seu uso nas paredes das instituições educacionais em algumas propostas 

veiculadas no passado.  

Pode-se citar, como exemplo, a difusão do método intuitivo, derivado da tradução feita 

por Rui Barbosa do manual intitulado Primeiras lições de coisas. Trata-se de um famoso manual 
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Fig. 01 Ensino intuitivo em sala de aula. Escola Nilo Peçanha (RJ). Imagem difundida no Brasil, em 1911, 
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Imagens e visualidades na Educação Infantil
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Figura 02 Disposição das imagens fixadas nas paredes das salas da EB
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sentados e os conceitos a serem desenvolvidos (NASCIMENTO, 2010, p 69).

Fig. 01 Ensino intuitivo em sala de aula. Escola Nilo Peçanha (RJ). Imagem difundida no Brasil, em 1911, 
como cartão-postal. 

Fonte: Arquivo dos autores 

visualidades na Educação Infantil da Escola Básica da UFPB

Na Escola Básica da UFPB, as imagens compõem uma ambientação pedagógica ou 

de visualidades” (fig. 02). Apesar de estarem relativamente alinhadas, as diferentes 

apel e das imagens dão certa impressão de desordem ou

Figura 02 Disposição das imagens fixadas nas paredes das salas da EB-UFPB, 2010.

, publicado em 1886, no Rio de Janeiro. Esse 

analítico, proposto por Pestalozzi, 

. A publicação do manual 

para o ensino primário da época, que defendia o 

também na ambientação 

apas, murais, cartazes e uma série de 

s nas paredes e ficavam 

. Essa maneira de ordenar e adornar a 

sala de aula, empregando cartazes, murais, ilustrações, como se observa até hoje, é uma herança 

tuitivo nas escolas brasileiras. Os manuais indicavam, passo a passo, os objetos a 

(NASCIMENTO, 2010, p 69). 

Fig. 01 Ensino intuitivo em sala de aula. Escola Nilo Peçanha (RJ). Imagem difundida no Brasil, em 1911, 

da Escola Básica da UFPB 

uma ambientação pedagógica ou 

Apesar de estarem relativamente alinhadas, as diferentes 

impressão de desordem ou de uma aparente 

UFPB, 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo dos autores 

 

 

Na Escola Básica da UFPB, as imagens não se encontram, apenas, dentro das salas 

de aula. Também estão fora, nos corredores e em outros espaços. Algumas servem para 

identificar as portas dos banheiros e das salas de aulas; outras estão expostas num painel na 

entrada que dá acesso ao pátio. 

Nas entradas dos banheiros são usadas duas imagens de crianças estilizadas e 

estereotipadas (Fig. 03). Na entrada do banheiro masculino, encontra-se a imagem de um menino 

de pele rosada, olhos azuis, cabelos curtos e pretos. Ele tem um rosto sorridente, aparentando 

felicidade. O menino veste uma camisa vermelha e um calção azul, cores também associadas 

com a masculinidade. 

Na entrada do banheiro feminino há uma 

imagem de uma menina loira, de pele também rosada, 

olhos azuis e uma expressão de felicidade no rosto e no corpo. Ela veste uma blusa verde, com 

cinco corações vermelhos, e uma saia de cor rosa com duas flores na cor laranja, que combina 

com um cinto de mesma cor. As cores, junto com as imagens de corações e flores, são, 

comumente, associadas com a feminilidade.   

Fig 3 Imagens das entradas dos 
banheiros da EB/UFPB. 



Estas imagens de menino e menina exigem 

das crianças uma identificação cotidiana e rotineira. 

As crianças escolhem em qual banheiro entrar pela 

associação com estas imagens. São imagens que 

reforçam uma visão de felicidade, de masculinidade e 

feminilidade, associada com determinado tipo étnico e 

com padrões de cores. São imagens de crianças e cores 

que repetem uma versão tradicional da cultura, que vê 

a infância de um modo e de certo tipo, pouco afeita à 

diversidade.  

Nas portas de algumas salas de aulas, 

encontram-se desenhos com animais estereotipados e 

deslocados do seu ambiente. A imagem de um elefante, macaco, tartaruga, porco, sapo, pássaro, 

avestruz e caracol, estilizados nas cores azul, marron, rosa e amarelo - todos felizes dentro de um 

automóvel vermelho e amarelo, que lembra um transporte escolar - é usada para identificar os 

turnos e os nomes das professoras responsáveis (fig. 4). 

No painel, próximo ao pátio, que dá aceso 

ao “parquinho de diversão”, e, em outro, pintado em 

uma das salas de aula, encontram-se imagens de 

crianças brincando, junto com números e algumas letras 

do alfabeto (fig. 5). Os painéis empregam a mesma 

estilização nos desenhos das crianças e da paisagem. 

Meninos e meninas brincam em meio a alguns 

elementos visuais associados com o cotidiano escolar, 

como lápis, e brinquedos. Neste painel, além das figuras 

de crianças loiras e brancas, aparecem crianças negras e 

cadeirantes. É um painel que parece tentar externar o 

discurso pedagógico da Educação Inclusiva, defendido 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Estes 

painéis apresentam algumas imagens que, diferente das 

demais, parece enfatizar a educação inclusiva e a diversidade.  

Fig 4 Imagem identificadora da porta de 
entrada das salas EB/UFPB. 

Fonte: arquivo dos autores. 

Fonte: arquivo dos autores. 



 

Figura 05 Painéis expostos no pátio e em uma das salas de aula da na EB-UFPB, 2010. 

 

Fonte: arquivo dos autores 
 

As imagens, que estão fora da sala, no pátio e nos corredores, demonstram terem sido 

produzidas por adultos. Na Educação Infantil, considerando o pouco domínio da linguagem 

escrita e das habilidades motoras das crianças, algumas professoras costumam ser as principais 

protagonistas do processo de produção de saberes e de elaboração das imagens. As professoras 

atuam, também, no julgamento do que deve ser exposto, agindo como transmissoras culturais. 

A respeito da transmissão cultural, Bernstein (2001, p. 74) afirma: “em qualquer 

relação pedagógica, o transmissor aprende a sê-lo e o adquirente também”. Neste aspecto, os 

transmissores são, em geral, as professoras e os alunos, quando agem como espectadores, atuam 

como adquirentes.  

No processo de produção de imagens na Escola Básica da UFPB, como ocorre em 

uma boa parte das instituições de Educação Infantil, a posição de transmissor e adquirente 

depende da situação e das relações de saber e poder que se pretendem estabelecer. Algumas 

imagens são elaboradas pelo professorado para os alunos consumirem, como é o caso da maior 

parte das imagens que decoram corredores, pátios e entradas dos ambientes. Outras imagens, 

especialmente as que se encontram dentro das salas de aula, são feitas simultaneamente pelo 

professorado e pelos estudantes; algumas são elaboradas pelos estudantes sozinhos ou em grupo, 

mas sob a supervisão do professorado. Chega-se até a dizer que algumas professoras interferem 

no momento de as crianças produzirem as imagens. Observa-se que a relação entre transmissores 

e adquirentes varia de acordo com o espaço onde a imagem vai ser exposta e com a finalidade 



que a imagem terá na relação entre transmissores e adquirentes. 

Em todo o processo pedagógico da Educação Infantil é possível deduzir que o 

protagonismo estudantil na elaboração de imagens tende mais ao de “adquirente” do que ao de 

transmissor, função predominantemente exercida pelo professorado. É lícito ressaltar que estas 

informações são deduções baseadas na observação das imagens expostas. 

Bernstein (2001, p. 75) também afirma que o processo de aprender como ser 

transmissor e adquirente envolve a aquisição de regras de ordem, caráter e modalidades sociais. 

Esta afirmação leva-nos a deduzir que o processo de produção de imagens nas instituições de 

Educação Infantil segue regras hierárquicas de ordenação social, as quais definem um modo de 

fazer, de difundir valores e modos sociais de interpretar. 

Pode-se depreender ainda que as imagens expostas nas paredes do setor de Educação 

Infantil da Escola Básica da UFPB podem ser associadas ao que Bernstein (2001, p. 79) chama 

de “pedagogias visíveis”. As pedagogias visíveis são múltiplas e põem ênfase na performance 

das crianças, nos textos – que incluem as imagens – criados na medida que se ajustam aos 

critérios. Os adquirentes serão classificados de acordo com o grau de ajustamento aos critérios. 

Uma pedagogia visível confere grande importância ao produto externo das crianças. 

As pedagogias visíveis operam para produzir diferenças entre as crianças. Em razão 

disso, são práticas estratificadoras de transmissão de significados e de disciplinamento dos 

sujeitos, consequência da aprendizagem tanto para os transmissores quanto para os adquirentes.  

As pedagogias visíveis são complementadas pelas pedagogias invisíveis. As 

pedagogias invisíveis preocupam-se com as maneiras de realizar, revelando-se mais nas atitudes 

dos transmissores e adquirentes. O processo de produção de imagens está relacionado com as 

pedagogias invisíveis; a materialidade das imagens constitui uma pedagogia visível.  

As visualidades escolares materializam o discurso pedagógico da instituição escolar, 

que é segregador e disciplinar, tanto no sentido de ordenação dos saberes, como na normatização 

dos sujeitos. É um discurso repetitivo com a intenção de fixar os “conteúdos” e as normas nos 

adquirentes. São transmissoras culturais das relações de saber e de poder. A comunicação 

pedagógica na escola, nas instituições de Educação Infantil e em casa consiste na transmissão 

das relações de classe, de gênero e de relações regionais (BERNSTEIN, 2001, p. 177). 

As imagens com a intenção de fixar várias normas nas crianças 
 

No acervo das imagens destacadas é visível o uso de algumas para normatizar e 



disciplinar as crianças com vistas à formação de sujeitos obedientes.

fabricadas ou confeccionadas 

Os cartazes da figura 06

posições de sujeitos e demonstram a força que desempenham no processo de ensinar e 

aprender a ser obediente e disciplinado. As imagens dão pistas 

regras que tornam o sujeito trans

sua maneira de atuar no ambiente escolar.

Os cartazes que 

tentam disciplinar as crianças 

são constituídos de imagens 

e de palavras. Imagens e 

palavras complementam-se, 

reforçando o mesmo 

significado. Isso ocorre 

porque, de acordo com o ano 

ou com a série escolar, as 

crianças podem ou não 

compreender o texto escrito. 

No caso da Escola Básica da 

UFPB, as imagens e 

cartazes, com enfoque na 

disciplinarização 

comportamental, encontram-

se expostos nas paredes de 

dentro das salas. 

A associação de 

imagens com o discurso oral 

e escrito foi uma tática 

usada, no passado, pela 

Igreja Católica Romana para 

difundir a sua fé e tradição

com vistas à formação de sujeitos obedientes. Em geral, são imagens pré

confeccionadas pelas professoras. 

Os cartazes da figura 06 exemplificam como a manipulação de imagens reforçam as 

posições de sujeitos e demonstram a força que desempenham no processo de ensinar e 

aprender a ser obediente e disciplinado. As imagens dão pistas sobre o descumprimento das

ito transgressor ou indisciplinado. Ajudam a normatizar os sujeitos e 

sua maneira de atuar no ambiente escolar. 

Os cartazes que 

tentam disciplinar as crianças 

são constituídos de imagens 

e de palavras. Imagens e 

se, 

reforçando o mesmo 

sso ocorre 

porque, de acordo com o ano 

ou com a série escolar, as 

crianças podem ou não 

compreender o texto escrito. 

No caso da Escola Básica da 

UFPB, as imagens e 

cartazes, com enfoque na 

se expostos nas paredes de 

A associação de 

rso oral 

foi uma tática 

pela 

Igreja Católica Romana para 

difundir a sua fé e tradição 

Fig 6 Imagens com as regras de convivência na EB/UFPB.

Fonte: arquivo dos autores

Em geral, são imagens pré-

exemplificam como a manipulação de imagens reforçam as 

posições de sujeitos e demonstram a força que desempenham no processo de ensinar e de 

sobre o descumprimento das 

a normatizar os sujeitos e a 

Fig 6 Imagens com as regras de convivência na EB/UFPB. 

Fonte: arquivo dos autores. 



para uma população que não sabia ler e escrever, como ocorreu na colonização do território 

brasileiro.  

É interessante ressaltar que, além dos textos visuais e escritos, muitas vezes, o 

professorado costuma explicar o que está nos cartazes antes de fixá-los nas paredes. Trata-se de 

uma tática e de um procedimento pedagógico de ensino e de aprendizagem bastante eficaz na 

reprodução de esquemas disciplinares. Pretendem fixar, universalizar e naturalizar os modos de 

ser éticos para se viver numa pretensa sociedade de iguais. 

As imagens normatizadoras enfatizam a obediência das crianças às normas 

valorizadas pela escola. Seguem uma lógica filosófica universalista e ocidental, prevalecente no 

modelo educacional da modernidade. Os sujeitos precisam ser educados gradativamente ao longo 

da vida para poderem se formar e acumular conhecimentos. Nesse ponto, as imagens e as 

visualidades exercem função de agenciamento da vida dos sujeitos, promovendo pensamentos, 

comportamentos, bem como as relações de saber e de poder. 

 

Um mundo encanta/dor 

 

No texto Estereótipos desenhados, identidades projetadas, Pereira (2010) fornece 

pistas para se compreender as regras de comunicação especializadas, que podem ser transpostas 

para às adotadas pelas imagens que se encontram nas paredes da Escola Básica da UFPB e na 

maioria das Instituições da Educação Infantil. É notória a presença constante de desenhos 

pedagógicos com imagens estereotipadas.  

Os desenhos pedagógicos e estereotipados são narrativas visuais que simplificam 

graficamente coisas, animais e pessoas. São imagens facilmente encontradas nas paredes das 

escolas, nos livros didáticos e nos materiais escolares. Demarcam a subjetividade do estudante, 

do professor e de toda a comunidade escolar, constituindo uma gramática própria. Nesta 

perspectiva, os desenhos pedagógicos e desenhos estereotipados podem ser: 

  

figuras que são apresentadas como modelos que sugerem um contorno, um sentido de 
mundo infantilizado, figuras cuja aparência é sempre arredondada, abastarda, polida, 
sem incômodos de arestas; onde os personagens que habitam este universo fictício são 
criaturas delicadas e dóceis, e estão sempre sorrindo; atentos com seus olhos graúdos 
[...] com o rosto solícito e expressão acolhedora; são figuras que agradam aos alunos e 
professores, suavizam o ambiente escolar, disfarçam com alegria a obrigatoriedade 



desconfortável 
2010, p

 
O uso de imagens mimeografadas e estereotipadas reforça a ilusão de que a escola 

parte de um “mundo encanta/dor

inanimados que falam, sentem, expressam sentimentos e ganham características personificadas. 

São figuras extraídas dos livros e desenhos animados infantis para, depois, compor

das salas de aula, dos pátios, corredores e outros espaços

escolares e nas atividades pedagógicas destinadas à

de felicidade, um “mundo encantado”, 

rigorosa das normas solicitadas

simultaneamente, a difusão de um mundo de “felicidades” e de “dor

A maioria das imagens pedagógicas e estereotipadas 

às mãos das crianças prontas. 

nenhuma alteração. Fazem parte de uma indústria cultural

às Escolas de Educação Infantil. 

pintem. 

A imagem adiante (Fig.

escola que integra a Fig. 6. Inferimos que esta imagem foi produzida a partir das seguintes 

situações: a) é uma reprodução de um desenho pedagógico selecionado pela professora a partir 

de um material didático; b) foi oferecido aos alunos como atividade pedagógica, pois, as marcas 

coloridas indicam uma pintura feita por criança; c) é uma atividade escolar construída 

coletivamente pela professora para os alunos, utilizando 

ideia de uma suposta educação exercida por meio de processos interativo

 
Figura 7 – Detalhe do cartaz: O que 
devemos fazer na escola, com pintura 
em lápis cera pela criança. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Arquivo dos autores 

desconfortável das tarefas escolares e, sobretudo, medeiam aprendizados (
2010, p. 214). 

O uso de imagens mimeografadas e estereotipadas reforça a ilusão de que a escola 

/dor”. Trata-se de um “mundo” repleto de seres irracionais e 

inanimados que falam, sentem, expressam sentimentos e ganham características personificadas. 

São figuras extraídas dos livros e desenhos animados infantis para, depois, compor

das salas de aula, dos pátios, corredores e outros espaços. Encontram-se também

vidades pedagógicas destinadas à educação das crianças.

de felicidade, um “mundo encantado”, que exigem, de forma explícita ou velada,

solicitadas. Em razão disso, a palavra “encanta/dor”, dá

a difusão de um mundo de “felicidades” e de “dor”. 

maioria das imagens pedagógicas e estereotipadas usadas na Educação Infantil chega 

. São previamente fabricadas e planejadas para sofrerem pouca ou 

. Fazem parte de uma indústria cultural, editorial e mercadológica destinadas

às Escolas de Educação Infantil. Na maioria dos casos, permite-se, ap

(Fig. 7) é um detalhe do cartaz intitulado O que devemos fazer na 

. Inferimos que esta imagem foi produzida a partir das seguintes 

situações: a) é uma reprodução de um desenho pedagógico selecionado pela professora a partir 

de um material didático; b) foi oferecido aos alunos como atividade pedagógica, pois, as marcas 

loridas indicam uma pintura feita por criança; c) é uma atividade escolar construída 

coletivamente pela professora para os alunos, utilizando a produção final do cartaz; d) fortalece

educação exercida por meio de processos interativos. 

Detalhe do cartaz: O que 
, com pintura 

das tarefas escolares e, sobretudo, medeiam aprendizados (PEREIRA, 

O uso de imagens mimeografadas e estereotipadas reforça a ilusão de que a escola faz 

se de um “mundo” repleto de seres irracionais e objetos 

inanimados que falam, sentem, expressam sentimentos e ganham características personificadas. 

São figuras extraídas dos livros e desenhos animados infantis para, depois, comporem as paredes 

se também nos materiais 

educação das crianças. Expressam uma visão 

, de forma explícita ou velada, a obediência 

ta/dor”, dá a entender, 

usadas na Educação Infantil chega 

e planejadas para sofrerem pouca ou 

e mercadológica destinadas 

se, apenas, que as crianças 

O que devemos fazer na 

. Inferimos que esta imagem foi produzida a partir das seguintes 

situações: a) é uma reprodução de um desenho pedagógico selecionado pela professora a partir 

de um material didático; b) foi oferecido aos alunos como atividade pedagógica, pois, as marcas 

loridas indicam uma pintura feita por criança; c) é uma atividade escolar construída 

a produção final do cartaz; d) fortalece a 

 



A imagem estilizada de uma garotinha disciplinada, sentada em sua carteira, 

desempenhando com muita dedicação e satisfação a sua tarefa escolar, é uma pista relevante de 

uma projeção da professora a respeito das crianças. Evidencia que, supostamente, esta seria a 

melhor maneira de um estudante se comportar na sala de aula. Não bastasse a mensagem 

imagética, a cena é reforçada pela frase: trabalho em silêncio e sem incomodar. Imagens e 

palavras enfatizam a imitação ou obediência de tal atitude por parte dos estudantes. Quem não 

obedece este ensinamento é rotulado como indisciplinado. É um bom exemplo do uso da imagem 

para inserir um discurso de competência associado com outro de ordem social. 

Para complementar a 

análise, chamamos atenção para 

as frases de ordem que 

constituem o cartaz: Combinados 

– (Figura 8 e detalhe da figura 

6). Depreende-se que o cartaz foi 

construído pela professora 

porque apresenta letras bem 

desenhadas e, abaixo das normas 

redigidas como se fossem os “10 

mandamentos”, acrescentaram-

se oito colagens de imagens dos 

personagens derivados do jogo 

de videogame do Mário.  

As colagens dos 

personagens dos videogames são 

indícios que as mensagens 

destinam-se aos meninos e as 

meninas. Foram usados para 

chamar a atenção das crianças. 

Os enunciados que expressam as 

ordens são as seguintes: 1 não 

fazer gracinhas; 2 não conversar; 3 não brigar; 4 não gritar; 5 Esperar a vez de falar; 6 não 

Fig 8 Cartaz: “combinados” da EB/UFPB. 

Fonte: arquivo dos autores. 



brincar; 7 não provocar o colega; 8 respeitar a professora; 9 não apelidar o outro e 10 não falar 

coisas fora do assunto. 

As ordens de conduta expostas levam-nos, imediatamente a indagar: o que significa não 

fazer gracinha? Como seria a relação entre alunos e professores que não conversam? Quando 

seria o momento certo para falar? O que seria uma “coisa” dentro ou fora do assunto? “Não 

brigar”, “não gritar”, “não provocar o colega e não apelidar o outro” seria uma forma de evitar 

conflitos e violência entre os estudantes? Como são as crianças que não podem brincar? A 

professora é a autoridade máxima da sala de aula e por isso deve ser respeitada? Como seria uma 

sala de aula se tais regras não fossem acatadas como parte de um suposto “combinado”? 

Este cartaz, com as ordens listadas, evidencia uma visão de criança projetada pela 

professora de Educação Infantil. É uma idealização da infância que também extrapola para os 

níveis de ensino posteriores, interferindo na formação do ser criança, adolescente e adulto no 

Ensino Básico e no nível Superior. Uma criança para atender as expectativas do que está exposto 

no cartaz, seria extremamente obediente, passiva, inerte e sem qualquer iniciativa. A criança 

parece ser associada a um boneco, sem vida e sem vontade própria. Até para um adulto seria 

difícil agir em conformidade com o que está prescrito no cartaz.  

Existem muitos adultos, hoje, retraídos, inseguros, com medo de falar, de tomar 

iniciativas, de se expor, de não ser ouvido em razão de regras tão rígidas de regulação social 

imposta, especialmente, na Educação Infantil. Como se deseja fazer com que as crianças gostem 

da escola se as tratamos de forma tão restritiva? 

Este cartaz evidencia também a maneira como esta instituição parece enxergar os jogos 

eletrônicos, ou seja, usando as suas imagens, apenas, para ilustrar cartazes com normatizações 

sociais. A professora, que elaborou o cartaz, demonstra conhecer as imagens que atraem as 

crianças, mas as usa para endossar as normas coercitivas. Não encontramos indícios de imagens 

resultantes de uma vivência com os jogos eletrônicos, o que pode demonstrar desinteresse por 

aspectos mais prazerosos e envolventes no processo educacional. 

 

Imagens com a intenção de fixar a identidade das crianças 

 

Para exemplificar atitudes docentes tradicionais e persistentes, mas que, de algum 

modo, tentam explorar a identidade, observamos a presença de alguns cartazes de rotina, fixados 



nas paredes das salas de aula, que tentam celebrar o aniversário das crianças. A figura 9 

demonstra que, mensalmente, durante o período letivo, existe um ritual de expor os nomes dos 

alunos aniversariantes do mês em cartazes. 

A imagem do cartaz de aniversariante do mês apresenta motivos festivos como balões 

coloridos, bolo e velinhas, acompanhados de um texto escrito com os nomes e as datas dos 

aniversariantes daquele mês. As imagens, junto com o texto escrito, nomeiam, identificam e 

reforçam a ideia de que os estudantes compõem a turma ou a classe. A palavra aniversáriantes, 

grafada sem obedecer às normas gramaticais vigentes, nos dá uma pista do quanto tais cartazes 

não são criteriosamente pensados e conscientemente selecionados para decorar as salas de aula. 

Figura 9: Cartaz de aniversariante do mês fixado na parede de uma sala da EB-UFPB 

 

Fonte: Arquivo dos autores 
 

Os cartazes dos aniversariantes não são os únicos que reforçam a identidade das 

crianças. Encontramos outro, como demonstrado na fig 10, intitulado “minha família”. Foi 

elaborado em uma cartolina de cor laranja, composto por fotos dos familiares com os nomes das 

crianças assinados pela professora. Observam-se fotos das crianças, com o pai e a mãe.  

No cartaz sobre a família, todas as fotos mostram um modelo de família nuclear – pai, 

mãe e filhos. Não são encontradas fotos de outros modelos familiares. É mais uma evidência que 

a escola atua como reprodutora cultural, disseminando um único modelo familiar amplamente 



aceito pela sociedade e bastante veiculado em comerciais de TV. Referimo-nos a um modelo 

popularmente conhecido como “família margarina”, porque alude a um modelo familiar 

publicitário associado com estes produtos. 

Outra atividade, relacionada com identidade das crianças, é exemplificada pela imagem 

de uma grande árvore, colocada em um dos corredores da escola. A árvore é estilizada, com 

cores convencionais – marron para o tronco e verde para a folhagem - com colagens de desenhos 

de várias frutas vermelhas recortadas e coladas, que lembram uma maçã. Nesta árvore, no espaço 

dedicado para a folhagem, foram coladas fotos de algumas crianças, como também se pode ver 

na fig. 10. A árvore parece ter sido feita pela professora, reforçando cores e formas 

convencionais e pouco inventivas. A única presença das crianças encontra-se nas fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra atividade que merece destaque, porque também envolve a questão da identidade, 

é o desenho do contorno do corpo de uma criança. Do lado da cabeça da figura desenhada, feita, 

possivelmente, a partir do corpo de alguma criança, estão grafados os nomes de cada estudante, 

também escritos pela professora. Os nomes ligam-se à cabeça por meio de linhas na cor lilás, 

feita com lápis cera, cuja imprecisão dos traços dão indícios de terem sido feitos pelas crianças. 

Ainda relacionado com a temática da identidade, também encontramos alguns espelhos 

nas salas de aulas (Fig. 11). Um dos espelhos está adornado com uma moldura com flores 

coloridas e estereotipadas de papel, feita pela professora. Este espelho está posicionado na altura 

Fig 10 Cartaz e atividades sobre identidade das crianças da EB/UFPB. 

Fonte: arquivo dos autores. Fonte: arquivo dos autores. 



da criança. Outro espelho usa uma moldura de gesso tal como foi comercializado, encontrando-

se na altura do adulto. 

A presença de espelhos pode dar indícios de atividades relacionadas com o reflexo das 

crianças no espelho, explorando a identidade. Pelo exposto nas imagens, entendemos as relações 

discursivas como mecanismos que nos regulam e nos assujeitam a ser, pensar e agir segundo 

padrões hierárquicos preestabelecidos. As imagens e as visualidades escolares são representações 

que medeiam discursos e propagam posições de sujeitos, pois imersas nessas relações, “as 

pessoas se localizam e situam as outras a partir das posições nas quais os discursos fazem sentido 

socialmente” (PEREIRA, 2010, p. 210). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A imagem com a intenção de fixar os “conteúdos” escolares 
 

A maioria das imagens, exposta nas paredes da Escola Básica da UFPB, especialmente 

as que se encontram dentro das salas de aulas, pode ser caracterizada como ilustração com a 

intenção de fixar “conteúdos” a serem aprendidos. Algumas imagens são usadas para reforçar a 

aprendizagem das letras do alfabeto; outras para lembrar a inicial da palavra (Fig. 12). As 

imagens usadas para o aprendizado da escrita são confeccionadas pela professora ou já vêm 

prontas. Só se permite que as crianças pintem a imagem ou o entorno do papel. O mesmo 

Fig 11 Espelhos nas salas de aula da EB/UFPB. 

Fonte: arquivo dos autores. 



procedimento ocorre com o aprendizado dos numerais, sendo que as imagens de bonecos, flores, 

animais, docinhos e lápis são usadas para registrar a quantidade. 

Estas ilustrações, geralmente retiradas de algum livro ou produzidas por docentes, 

objetivam fixar visualmente as letras do alfabeto ou de numerais. Nota-se a persistência de 

imagens que tentam fixar conteúdos pedagógicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras imagens são usadas para comemorar as datas comemorativas (Fig. 13). Na 

comemoração das datas comemorativas, observa-se pequena variação nos procedimentos 

pedagógicos usados para a elaboração das imagens. Predomina o uso de desenhos estereotipados 

e mimeografados relacionados com a data comemorativa. Esses desenhos são pintados com lápis 

de cor. Também se usa colagens para a criança complementar a pintura. A professora recorta as 

figuras e põe numa cartolina. Só se sabe de quem é o desenho porque a professora escreve o 

nome de cada criança ao lado do recorte ou pede que assine. 

Fig 12. Imagens usadas para fixar as palavras escritas na EB/UFPB. 

Fonte: arquivo dos autores. 



O uso das imagens para ilustrar datas comemorativas com desenhos estereotipados 

também é bastante persistente em ambientes da Educação Infantil. Ocorre porque as datas são 

representadas por festividades que fazem parte de um calendário escolar, associado com o 

planejamento e o currículo. 

Resultam em 

procedimentos que 

valorizam as festas em datas 

específicas. As ilustrações 

das datas comemorativas 

demarcam estereótipos. A 

imagem da árvore, por 

exemplo, fazendo referência 

ao dia que lhe é dedicado, 

apresenta uma atividade de 

pintura de uma maneira 

convencional. Sempre é 

representada com caule 

marrom e folhas verdes, sem 

gerar questionamentos se todas são assim.  

Algumas atividades são feitas a partir de desenhos espontâneos, quer seja para 

comemorar alguma data ou para dar vazão à expressividade da criança. Outras imagens são 

usadas para reforçat o aprendizado dos números pelo uso de calendários ou que imitam um 

relógio, o que se supõe que se aproveite para aprender as horas, como se pode notar na fig. 14. 

Observando as ilustrações que representam as festas enfatizadas nas imagens da 

Escola Básica da UFPB, atentamos para a forma como a instituição convive com as celebrações, 

ou seja, como “as visualidades contribuem, reforçam e criam significados para alunos e alunas, 

seja em celebrações internas, ou muitas vezes envolvendo toda a comunidade” (NUNES, 2005, 

p.14). Estes significados absorvidos pelas crianças a partir destas visualidades podem demarcar 

maneiras de pensar e agir a respeito destas datas. Acreditamos na importância de conhecê-las, 

não apenas como meras atividades corriqueiras e tradicionais ou como um ato de “comemorar 

por comemorar”.  

Fig 13 Imagens para comemorar as datas comemorativas na EB/UFPB. 

Fonte: arquivo dos autores. 



As datas comemorativas devem ser pensadas, levando em consideração seu contexto, 

de preferência, com atividades que tornem o ensino e a aprendizagem permeadas de significação. 

A utilização de imagens apenas para decorar ou representar uma data sem as devidas 

considerações poderá apenas reforçar estereótipos, fixando uma determinada ideia de festa, sem 

outras reflexões ou questionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A imagem com a intenção de fixar “conteúdos” escolares do campo do ensino de Arte. 
 

Entre as imagens encontradas nas paredes da sala de aula, algumas chamaram a atenção 

porque se relacionam com o ensino de artes. Referimo-nos às imagens relacionadas com a 

utilização de “obras de arte”, representando releituras de três diferentes obras da artista Tarsila 

do Amaral, na sequência: Operários - colagem e pintura; urutu – escultura - e Abaporu - pintura 

de modelo pronto (Fig.15). 

Na releitura da obra “operários”, de Tarsila do Amaral, observamos que a atividade 

encontrava-se fixada na parede ao lado de uma imagem com a reprodução da tela da artista. Esta 

mesma proposta de releitura foi abordada em umas das pesquisas desenvolvidas pelo 

GPEAV/UFPB e publicada no artigo “Faça Arte Crianças! As Artes Visuais na Educação 

Infantil da Escola Básica da UFPB” (NASCIMENTO et al, 2011). 

 Naquele momento, obtivemos a informação que a atividade fazia parte de um 

“projeto que objetivou relacionar às imagens de trabalhadores presente na obra com a origem das 

crianças da turma” (NASCIMENTO ET AL, 2011, p. 609). A releitura tentava associar a obra de 

Fonte: arquivo dos autores. 

Fig 14 Imagens usadas para comemorar as datas comemorativas na EB/UFPB. 



Tarsila com a “identidade” das crianças, representadas por fotografias, enfatizando também que 

integravam a sociedade. A atividade em foco foi feita pelas crianças com intervenções explícitas 

da professora. Isso pode ser deduzido porque há a inclusão de fotos de todas as crianças, 

seguindo a composição do quadro de Tarsila, A professora terminou por demarcar a sua presença 

escrevendo de próprio punho: “baseado na obra operários de Tarsila do Amaral”.  

Nas imagens seguintes, observamos uma releitura da obra bidimensional “O ovo” ou 

“urutu, também de Tarsila. O desafio foi transpor a obra para a tridimensionalidade, utilizando 

uma casca de ovo real e massa de modelar, material bastante comum em instituições de 

Educação Infantil. No aspecto formal, manteve-se a equivocada ideia de tentar fazer uma réplica 

do que está sendo visto. Isso se deduz, inclusive, porque cada criança tentou fazer uma 

“escultura” similar a outra. 

Causou espanto ver a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, transformada em desenho 

pronto para colorir. A única possibilidade de invenção permitida à criança, neste caso, era poder 

Fonte: arquivo dos autores. 

Fig 15 Imagens com atividades de releitura na EB/UFPB. 



colorir o que já estava pronto. É a releitura incorporada à cultura do desenho mimeografado e do 

produto visual pronto para colorir. Esta é uma das versões de releitura restritiva porque faz com 

que a criança introjete a ideia de que é incapaz de desenhar e que só pode, apenas, colorir. 

Também encontramos imagens usadas para ilustrar alguma experiência vivenciada 

como “sugestão de temas”, com uma atividade intitulada “o meu dia de criança”. São desenhos 

feitos pelas crianças a partir de algum tema como a árvore, por exemplo. 

Consideramos a importância da utilização de imagens, não só de obras de arte, mas 

também de imagens da publicidade, do cinema e da mídia, em geral, para ampliar o repertório 

visual das crianças, de modo que não fiquem apenas envolvidas com único um tipo de imagem. 

As atividades propostas poderiam objetivar questionamentos e não apenas o uso de práticas 

repetitivas, como a releitura realizada. Assim concordamos que “estas visualidades dominantes 

negam outras formas de ser, confinando as crianças a estes modelos”, pois, “ao narrar o mundo a 

partir de determinado ponto de vista, presume-se que existam outros saberes que estão sendo 

desconsiderados, diminuídos ou desprezados” (CUNHA, 2009, p.34). 

 

Concluindo... 

 

A pesquisa não pretende, em nenhuma hipótese culpabilizar as professoras da Educação 

Infantil da Escola Básica da UFPB, apenas compreender como o discurso pedagógico, 

materializado em imagens, faz com que esses profissionais e os estudantes compreendam e 

atuem a partir determinadas regras e convenções pedagógicas. 

Constata-se, pelas imagens expostas, que o discurso escolar é resistente à diversidade. 

Explora o estereótipo na maneira de representar o conceito com um único padrão formal, 

baseado na repetição de modelos. As imagens costumam ser associadas com as fábulas infantis, 

pois apresentam um recurso antropomórfico, ou seja, transforma todas as coisas e seres como se 

fosse gente. 

A escolha deste repertório imagético reforça uma visão de mundo da infância projetada 

pelo discurso pedagógico. É uma representação idealizada, de feição encantadora, adotada pelo 

discurso escolar, que não condiz com o mundo das crianças. As crianças felizes são invenções 

das imagens. 



As imagens encantadoras e atraentes são usadas para transmitir regras e normas 

coercitivas do falar, do pensar, do ver e agir. Por isso, esta pesquisa usa o termo “encanta/dor”, 

para evidenciar uma maneira de dizer pelas imagens na Educação Infantil que conjuga 

encantamento e coerção. 

Impressiona o quanto a Educação Infantil emprega os desenhos prontos e para colorir 

como atividades para as crianças. Para um ser que está em um processo fértil de aprendizagem e 

de possibilidades, expor e explorar tantos modelos prontos, pouco aproveitando a inventividade, 

evidencia uma limitadíssima provocação da inteligência e uma incapacidade pedagógica para 

pensar e propor diferentes da tradição do discurso pedagógico nas instituições de Educação 

Infantil. 

Esta pesquisa detecta a necessidade de uma urgente formação continuada destinada às 

professoras de Educação Infantil, focada nas potencialidades pedagógicas e artísticas das 

imagens. Uma formação que seja capaz de agregar inventividade e diversidade no uso e na 

exploração educacional e artística das imagens. É premente mudar o discurso pedagógico 

veiculado pelas imagens na Educação Infantil, de modo a valorizar e potencializar a enorme 

inteligência das crianças. 
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