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A CIDADE COMO MATÉRIA-PRIMA 
PARA O ENSINO DA ARTE

Gisele Litério Cáceres1

Tarsila Aparecida Monteiro2

RESUMO: A ideia é criar um diálogo entre a cidade e a escola através das 
experiências dos alunos. É romper o muro entre rua e sala de aula e fomentar 
discussões com base na coleta de dados, com base na matéria-prima que 
está contida na própria urbes. A pesquisa se sustenta em elementos da cida-
de e na prática da leitura de imagem e suas possibilidades de interpretação 
e percepção. Desta maneira, o ensino da arte nas instituições propicia expe-
rimentar e abordar através da ludicidade inerente à disciplina da arte, proble-
máticas sociais, culturais, políticas, econômicas do cotidiano e propicia incen-
tivo à transformações no ambiente de convivência social. Quando o aluno, em 
sala de aula, adquire conhecimento e referências de seu ambiente social, o 
aprendizado se torna muito mais prazeroso e com resultados positivos. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da arte; cidade; leitura de imagem; percepção visual.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por intuito pesquisar e investigar como a ci-
dade pode ser utilizada como subsídio, matéria-prima para a prática do 
ensino da arte nas instituições de ensino formal públicas e privadas. É 
verificar a importância do desenvolvimento do olhar, caminhar, viver, sentir 
e refletir do estudante através da arte, o seu local, rua, quarteirão, bairro 
e cidade. É analisar estratégias, conceitos e questionamentos de teóricos 
e artistas e desenvolver a importância da arte no estudo da cidade nas 
escolas. Como levar todos os conhecimentos e sofrimentos da cidade, do 
entorno de cada indivíduo para a sala de aula e como tirar do espaço esco-
lar esse estudante e levá-lo de forma turística e etnográfica para conhecer 
e estudar sua cidade. Comparar e avaliar dados que permitam identificar a 
necessidade de se ampliar os estudos relacionados ao tema do artigo nos 
planejamentos das aulas de arte, procurando assim oferecer aos estudan-
tes maior experiência artística em sua rua, bairro e localidade.

O artigo está basicamente realizado a partir de pesquisas bibliográfi-
cas de obras que abordam o tema cidade em variadas análises e, também 
a educação do olhar no ensino da arte, que apesar de temas distintos, têm 
ligação direta com o nosso estudo. Partimos também de artigos científicos 
já publicados e textos de profissionais qualificados, como depoimentos de 
artistas. Por exemplo, a autora Analice Dutra Pillar conduz o leitor a refletir 
a respeito dos conceitos de leitura de imagens; “modos de constituição 
do olhar nas interações do sujeito com o mundo; da educação do olhar 
no ensino da arte em diferentes linguagens visuais”. (PILLAR, 1999). Já 
na obra Ver a cidade, de Lucrécia D`Aléssio Ferrara, o assunto principal é 
a semiótica do ambiente urbano: estudos e pesquisas dos elementos da 
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cidade como seu uso, características físicas, transformações do ambiente e 
suas relações, que resultam em leituras e percepções da imagem urbana. 
O que leva a interpretações e informações sobre a cidade. Nelson Bris-
sac Peixoto, em Paisagens Urbanas, apresenta um panorama da cidade e 
como o cidadão está inserido nela refletindo a respeito da arte em relação 
ao lugar e, seu foco principal é sobre o olhar para as paisagens: “as cida-
des são as paisagens contemporâneas”. O autor Marc Augé define em seu 
texto, os chamados não-lugares como um espaço de passagem incapaz de 
dar forma a qualquer tipo de identidade. Na direção de fundamentar sua 
assertiva, ele discute a capacidade decisiva da antropologia de analisar e 
compreender a sociedade de hoje, definida por ele como supermoder-
nidade. E finalmente, em Caminhando pela Cidade, Michel Certeau de-
fende o ato de caminhar como um ato de enunciação. Compara o ato de 
caminhar com o falar. Para ele, a cidade e suas diferentes interpretações 
são percebidas como uma linguagem.

As obras que selecionamos apontam questões de leitura da imagem, 
percepção visual, características físicas, contextuais e sígnos do ambiente 
urbano e, suas relações com o usuário, linguagens da arte que dialogam 
com a cidade e promovem uma nova visão e transformação do espaço. 
Pretendemos conectar essas questões à nossa problematização que, basica-
mente é de que maneira, junto aos alunos da disciplina de artes, podemos 
buscar conhecimentos na cidade e levar para a sala de aula, sendo a cidade 
objeto espacial com importante potencial para a aprendizagem. Em conse-
quência dessa ação, a experiência adquirida por eles pode ser devolvida em 
benefício da própria cidade, da vida dos alunos e da comunidade.
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Os questionamentos, conceitos e métodos apresentados acima, e a 
escolha do ambiente da cidade como palco para o nosso trabalho, formam 
um conjunto de ações e pensamentos experimentados ao longo dos últi-
mos anos, período em que trabalhamos com o espaço da cidade e em sala 
de aula. Durante essas vivências, as relações de espaço foram trabalhadas 
de maneira a construir em nós, uma percepção espacial que influenciou 
diretamente na escolha do objeto cidade no ensino da arte para este Tra-
balho de Conclusão de Curso. Para complementar essa introdução, segue 
abaixo uma reflexão de filósofo francês Merleau Ponty (1908-1961), do 
livro Fenomenologia da Percepção (1971), a respeito do nosso campo de 
percepção que é constituído de coisas e vazios entre as coisas:

“Temos que ver a cidade como uma concatenação de coisas desejadas e pro-

duzidas pelo homem - as coisas resultam em uma textura de lugares. Os luga-

res são compostos por edifícios, ruas, parques, etc. A constante participação e 

envolvimento dos artistas e comunidade são necessários para moldar nossas 

cidades e torná-las co-municativas, e essa noção parece ter sido tragicamente 

esquecida (...). Entender a cidade como uma figura tridimensional e dinâmica, 

acompanhar e inflectir seu processo de auto geração, tecer e estender seu teci-

do exige (...) uma compreensão de como as formas con-struídas são transforma-

das em imagens pela experiência”. (RYKWERT apud PONTY, 2004, p.348, 349)

O ensino da arte agrupa todo um repertório de linguagens: fotogra-
fia, pintura, escultura, performance, desenho, etc, e a cidade incorpora um 
pouco de cada uma. Desde a modernidade (início do sé. XX), as vanguar-
das rompiam fronteiras, se preocupavam com uma multiplicidade de lin-
guagens e estabeleciam diálogos entre as diferentes formas de apresenta-
ção da obra de arte (por exemplo, o método da colagem utilizado nas artes 
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plásticas, no cinema, na literatura). É uma característica da contemporanei-
dade as criações serem tão abertas que não dá mais para enquadrá-las 
exatamente em uma única categoria específica. As ideias que originam as 
obras não obedecem mais à fronteiras, e se confirma uma hibridização na 
mistura de categorias. Assim, colocamos a cidade como palco para apre-
sentar um inter-relacionamento entre diferentes protagonistas, que são as 
di-versas linguagens artísticas, as quais buscam referências e diálogos em 
áreas distintas mas que se entrelaçam ao se propor, por exemplo, em sala 
de aula, uma experência de imersão na metrópole. O trabalho de um grafi-
teiro pode aparecer num projeto de arquitetura (Gigante, São Paulo, 2009 
- Os Gêmeos), os edifícios podem ser a tela de projeções (Transit, 2001 - 
Regina Silveira), ou um filme de cinema, rios que podem abrigar esculturas 
flutuantes (Pets, 2008 - Eduardo Srur). O principal elemento que agrupa 
todo esse repertório de linguagens é essencialmente o espaço, portanto a 
cidade contida no espaço tridimensional é objeto de interesse para coletar 
dados para o aprendizado e ensino das artes visuais. Apesar da escultura 
ser classificada como tridimensional, nosso trabalho permite que os alunos 
da disciplina de artes, alarguem as fronteiras da escultura, as quais podem 
ser agora construídas, ou desconstruídas, ou não-construídas no espaço 
e no tempo ao caminhar pela metrópole, coletando material, explorando 
momentos de contemplação, isolamento, permanência, visibilidade, reco-
nhecimento. As cidades estão, portanto, repletas de coisas permanentes 
e de coisas transitórias e, refletem a variada complexidade da realidade, o 
que possibilita um garimpar de matéria-prima muito rica e potencial para 
o ensino da arte.
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DESENVOLVIMENTO

Partindo das teorias da arte e do ensino da arte do livro A educação 
do olhar no ensino das artes, podemos ampliar os estudos sobre as varia-
ções de leitura de imagens, seus conceitos e significados. A autora afirma 
que o ensino da arte, na década de 80, passou por um processo de revisão 
a partir das pesquisas contemporâneas em arte e teve início uma nova 
forma de pensá-lo conceitualmente. Isso inclui introduzir na prática docen-
te a leitura da imagem e o contexto histórico nas criações das crianças e 
jovens, e inclui também o exercício das releituras,  que nada mais são que 
criar trabalhos autorais tendo obras de arte como referência. 

(...) “a leitura e a releitura tem sido uma prática amplamente difundida, sem 

que muitas vezes se compreenda o que está implicado nessas dimensões do 

conhecimento da arte. Assim, problematizar a leitura e a releitura no ensino 

de arte po-derá auxiliar a entender suas similaridades e diferenças no con-

texto da sala de aula”. (PILLAR, 1999, p.11)

A partir de estudos de alguns teóricos Pillar analisa o que resulta do 
ato de ler. Cita Piaget, o qual defende a ideia de que o indivíduo formula 
dentro de si suas próprias reflexões adquiridas a partir de dados analisa-
dos e de percepções, decodificados pela leitura naquele exato momen-
to que ele faz do objeto, subjetivamente e racionalmente: características 
formais, conhecimento, deduções lógicas, imaginação e informações do 
leitor sobre o mesmo.

Desse modo, o observável tem sempre a marca do conhecimento, da im-agi-

nação de quem observa, ou seja, depende das coordenações do sujeito, das 

estruturas mentais que ele possui no momento, as quais podem modificar 

os dados. Assim, duas pessoas podem ler uma mesma realidade e chegar a 

conclusões bem diferentes. Isto porque, o que o sujeito apreende em rela-

ção ao objeto depende dos instrumentos de reg-istro, das estruturas men-

tais, das estruturas orgânicas específicas para o ato de conhecer, disponíveis 

naquele momento. (PILLAR, 1999, p.13)
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Também é discutido ao longo da leitura sobre como os indivíduos 
observam uma mesma paisagem e a interpreta de modos diferentes. Na 
verdade, a palavra mesma não está colocada apropriadamente, como ana-
lisa Ernst Cassirer (um dos autores abordados por Pillar em suas análises), 
porque o olhar de dois sujeitos, como por exemplo dois artistas pintando 
uma paisagem, nunca será idêntico. Cada qual fará a sua própria análise 
interpretativa, conforme sua experiência estética, seu conhecimento táci-
to, do seu momento e do contexto temporal que está inserido.

Assim, há uma construção de conhecimentos visuais. O olhar de cada um 

está impregnado com experiências anteriores, associações, lembranças, fan-

tasias, interpretações, etc. O que se vê não é o dado real, mas aquilo que 

se consegue captar e interpretar acerca do visto, o que nos é significativo. 

Desse modo, podemos lançar diferentes olhares e fazer uma pluralidade de 

leituras do mundo. (PILLAR, 1999, p.13-14)

Sobre a leitura do mundo e como se dá a inter-relação entre a lei-
tura como linguagem e leitura como realidade, o leitor só poderá fazer 
realmente uma análise crítica, conclusiva e significativa de um texto (ou 
imagem), após se informar a respeito dos contextos social, político, eco-
nômico, da origem do autor, entre outros. “Ler é aprender as significações 
de um objeto”. Para Freire (1982, apud PILLAR, 1999, p.14), “ler é adentrar 
nos textos, compreendendo-os na sua relação dialética com os seus con-
textos e o nosso contexto.(...) O que preciso é ter clara esta relação entre 
o contexto do autor e o contexto do leitor”. A autora conclui:

(...) poderíamos dizer que, ao lermos uma obra de arte, estamos nos valendo de 

nossos conhecimentos, artísticos ou não, para dar significados à obra. (...) Conside-

ro, portanto, que leitura e releitura são criações, produções de sentido onde bus-

camos explicitar relações de um texto com o nosso contexto. (PILLAR, 1999, p.20)
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Nesse sentido, o docente em sala de aula pode estabelecer com os 
alunos uma relação de práticas através de exercícios de leitura de ima-
gens. Leituras pautadas não somente no diálogo do leitor com a obra, 
mas também inserida no contexto espaço-tempo em que aquela obra foi 
cri-ada. Um exercício que se estende, não só entre cada aluno e seu obje-
to de análise, mas também estendido a uma mostra de variadas leituras, 
nas quais cada um encontra seu próprio método de olhar. Assim, ao sair 
da escola para coletar informações na cidade esses alunos terão um olhar 
muito mais apurado.

Em sequência à prática da leitura de imagens apresentamos como utili-
zá-la no espaço da cidade. No livro Ver a Cidade, o teórico Peirce desenvol-
veu conceitos da semiótica do ambiente urbano em seus estudos, pesquisan-
do “a relação entre características físicas, uso e transformação do ambiente 
urbano”, as quais podem gerar, numa linguagem da ciência, “operações de 
percepção, leitura e interpretação”. Para absorver o conhecimento sobre a 
imagem da cidade, decifrar seus códigos e entender sua construção, a per-
cepção urbana vem em primeiro lugar, antecipando outras fases do processo 
que abrange o entendimento da imagem urbana, a qual contém dados infor-
mativos sobre a cidade. “É uma operação que retém e gera informação sobre 
a cidade; percepção é informação”. (FERRARA, 1988)

A autora apresenta fragmentos habituais (imagem física da cidade, 
praça, rua, quarteir-ão) como elementos homogêneos, ilegíveis, e dificul-
tam a percepção ambiental de modo que as informações da cidade vêm 
de forma incompleta, vêm “como processo que se desenvolve entre sig-
nos aglomerados sem convenções, que criam uma membrana de opacida-
de, de neutralidade significativa da linguagem urbana”. (FERRARA, 1988). 
Na tentativa de decifrá-los através de combinações de linguagens que os 
constituem, reconhecer seus elementos, de quebrar a homogeneidade e 
criar elementos de qualificação é criada o modus operandi da percepção 
urbana. É dasafiador para o ser humano captar essa imagem, é estar sensí-
vel para as informações impactantes, aptas para gerarem reação e respos-
tas na linguagem e comportamento.
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O objeto do contexto urbano é formado por sígnos que configu-
ram sua realidade própria como os edifícios, casas, ruas, praças, museus, 
igrejas, e, também estão contidos nele as linguagens como publicidade, 
arquitetura, programação visual, urbanização, tecnologia, veículos de co-
municação, e o botão que liga todo esse cenário é o usuário. “A transfor-
mação da cidade é a história do uso urbano como significado da cidade. 
Sua vitalidade nos ensina o que o usuário pensa, deseja, despreza, revela 
suas escolhas, tendências e prazeres”. (FERRARA, 1988). A dinâmica das 
relações entre o usuário e a cidade, conforme seu contexto e seu uso, não 
se dá através de estudos intelectuais em livros e laboratórios, mas se dá 
através da interpretação e observação in loco da imagem na própria cida-
de, vivenciando a suas transformações.

Paisagens Urbanas, de Peixoto nos trouxe um panorama da cidade 
e como o cidadão está inserido nela refletindo a respeito da arte em rela-
ção ao lugar e, seu foco principal é sobre o olhar para as paisagens: “as 
cidades são as paisagens contemporâneas”.  Ele se utiliza das mais varia-
das linguagens para desenvolver seu estudo: fotografia, cartografia, artes 
plásticas, cinema, arquitetura, urbanismo, literatua, filosofia. A problemati-
zação apontada é que a cidade se tornou fragmentada, caótica e opaca e, 
é justamente a partir desse caos que os espaços utilizados pelo indivíduo 
urbano se rearticulam, através de uma arte multidiscipinar que transita en-
tre uma linguagem e outra. Essas articulações trazem uma motivação para 
reinventar, redescobrir a cidade, com novas experiências, novos pontos de 
vista, de escala, de distância, “paisagens urbanas que nos confrontam com 
o que não tem proporção, contornos sem fim”. (PEIXOTO, 1996).

Os textos aqui apresentados situam-se neste território intermediário, de tran-

sição, entre diferentes suportes (...). Formam um quadro necessariamente 

fragmentado (...).  Cada capítulo corresponde a um recorte possível – e intei-

ramente diferente – da relação entre arte e cidade. O resultado é um caleidos-

cópio que talvez sintetize melhor a paisagem urbana. (PEIXOTO, 1996, p.13)
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Nesse contexto recortamos um capítulo que discorre sobre a dificulda-
de em mapear uma estrutura urbana de uma metrópole desarticulada, com 
ocupações improvisadas, indevido uso do solo, economia informal. Muta-
ções constantes que prejudicam uma medição da delimitação territorial. Ao 
mesmo tempo, lugares como monumentos, também não se pode mensurar: 
quando o indivíduo está muito próximo perde-se a referência, ou se houver 
um distanciamento perde-se a escala. “Impossível cartografar esse espaço 
desprovido de limitações”. (...) em que mapa desenhar essas propagações, 
esses movimentos imprevisíveis? Trata-se da relação entre o local e o glo-
bal”. (PEIXOTO, 1996)

O ensino da arte pode se apropriar da cartografia como recurso para 
a observação da paisagem urbana. O mapa consegue abranger “o que ne-
nhum ponto de vista pode abarcar”. Um instrumento do exercício do olhar 
“a pé” para um olhar visto de cima. A amplitude da visão através dos mapas, 
substitui a relação do foco centrado no objeto para um panorama em gran-
de escala e, cria outras possibilidades de análise da cidade gerando um mo-
vimento do micro para o macro, da fusão do real e do abstrato. “A metrópo-
le constitui-se num espaço desmedidamente ampliado, para além de toda 
experiência individual”. O autor apresenta trabalhos artísticos com foco em 
grandes escalas para ilustrar as questões de confronto das “extensões sem 
contorno e sem limites”. Eles projetam uma imagem fora do nosso alcance 
e nos coloca a “uma distância incomensurável daquilo que pode ser dado 
pela experiência” da metrópole. (PEIXOTO, 1996). E que outras relações 
pode-se fazer entre a cartografia, o ato de andar consciente e intencional e 
a utilização do GPS, como recursos de ensino-aprendizagem da cidade? Se 
antigamente só era utilizado o mapa impresso, o que significa hoje o uso do 
GPS? Um sistema em que sempre a imagem é fragmentada, isto é, o mapa 
é visualizado por partes conforme se navega por ele. Pensamos também 
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na ideia do andarilho (aquele que anda sem rumo) e do flâneur 3,1e o que 
significa ter um GPS que sempre tem um rumo, uma voz que conduz, onde 
não se tem escolhas porque é o aparelho que fornece as coordenadas e di-
re-ções. Cremos que o GPS (se utilizado de forma isolada como instrumento 
para pesquisa na cidade), não possibilita uma abrangência do espaço, fecha 
a visão da paisagem ao redor e impede vivenciar amplamente o lugar, pelo 
fato de ser um sistema racional, lógico e que pré-define os trajetos. Impede 
a elaboração de um mapa mental, por exemplo, pois impõe um rumo que 
não permite experienciar o caminho para criar elementos que se fixe na 
memória, a fim de criar uma imagem mental do lugar. O professor como me-
diador e veiculador dessas ferramentas para serem utilizadas numa pesquisa 
dentro da cidade, apresenta essas questões aos alunos de forma a suscitar 
discussões e ampliar as possibilidaes de leitura urbana. E, a ferramenta da 
cartografia e do GPS, acreditamos que possam ser um método complemen-
tar que auxiliam na leitura da cidade e numa nova percepção do olhar vista 
por outros ângulos, além do olhar para o contexto e vivência do dia a dia do 
indivíduo na metrópole. Permite instigar os docentes à reflexões sobre uma 
produção artística que retrata o território do seu percurso, por exemplo, ou 
que retrata o espaço físico a partir de uma delimitação de um espaço da 
cidade, além de permitir a liberdade de vivenciar o espaço com o corpo 
ao caminhar, tanto na rua como no próprio processo e desenvolvimento da 
criação artística. Possibilita capturar o que é mais marcante da experiência 
e cartografar, através de um plano simbólico, o imaginário do aluno de uma 
totalidade do mundo.

3 Para falar da relação entre o dentro e o fora dos muros da escola, já que os docentes levam 
elementos externos para o interior da sala de aula, o flâneur - aquele que vagueia pela mul-
tidão, também tem a rua como extensão do interno: (...) “as ruas se transformavam para ele 
em interiores, agora são esses interiores que se transformam em ruas (...). Nesse mundo o 
flâneur está em casa; a rua se torna moradia para o flâneur que entre as fachadas dos pré-
dios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes.
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Na sequência, Marc Augé também pesquisa a cidade e sua relação 
com cada indivíduo. Ele nos diz que: “se um lugar pode se definir como 
identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem 
como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um 
não-lugar”. (AUGÉ, 2012). Segundo o autor, a ideia será de que a super-
modernidade acabará sendo produtora de não-lugares. A esse não-lugar 
ele vai determinar duas realidades distintas: uma seria o espaço firmado em 
relação a fins específicos, como comércio, lazer e transporte, por exemplo, 
e a outra seria a relação que cada indivíduo vai manter com esses espaços. 
Indagamos se um desses não-lugares poderá vir a ser a instituição de ensino 
formal: escolas públicas e/ou privadas. Uma vez que, parte delas realizam 
com seus estudantes trabalhos sobre memória e pertencimento, social e lo-
cal, de maneira muito superficial ou, não realizam. A consequência disso, pode 
ser que as escolas tornem-se “ilhas” isoladas, isto é, lugares circunscritos e es-
pecíficos de saber, propiciando cada vez mais uma individualidade solitária. 

O autor prefere utilizar o termo supermodernidade com o objetivo de 
apresentar uma continuidade. Para ele, melhor supermodernidade do que pós-
modernidade, pois o último termo parece muito mais descritivo do que ana-
lítico. Se os não-lugares são o espaço da supermodernidade esta, não pode, 
portanto, pretender as mesmas ambições da modernidade. (AUGÉ, 2012).

Marc Augé define os chamados não-lugares como um espaço de pas-
sagem incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade. “Pois os não lu-
gares medeiam todo um conjunto de relações consigo e com os outros que 
só dizem respeito indiretamente a seus fins: assim como os lugares antro-
pológicos criam um social orgânico, os não lugares criam tensão solitária”. 
(AUGÉ, 2012). Nesse sentido, relacionamos a possibilidade de na contem-
poraneidade, a escola, enquanto instituição de ensino público ou privado, 
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ser um não-lugar ou se tornar um não-lugar. Pensamos que o espaço escola 
deve ser justamente o contrário. Um lugar que possibilite um vínculo espe-
cífico, afetivo, que propicie a formação de identidades distintas, que mesmo 
sendo um lugar provisório, onde cada indivíduo permanece alguns anos, 
não seja somente um lugar de circulação de pessoas e saberes específicos. 

É preciso deixar claro que o autor Marc Augé, não estabelece a escola 
como exemplo de um não-lugar. Nós entendemos que a escola, como vem 
se desempenhando enquanto instituição de ensino através de seus currícu-
los, cada dia mais, na supermodernidade, se comporta como um não-lugar. 
Logo, pensamos, investigamos e propomos que através do estudo da cida-
de, bairros e ruas ao redor das escolas, pode-se contribuir para que a escola 
não seja um não-lugar.  Faz-se necessário que a escola seja um espaço an-
tropológico, pois assim, as relações interpessoais e as criações de identida-
de serão verdadeiramente estabelecidas. Para tal tarefa ousamos que, de 
fato, somente com uma mudança no currículo conseguiremos alcançar tais 
objetivos de uma maneira ampla e para todos. Sabemos que, atualmente, 
vivemos mais uma mudança na base nacional comum curricular. Esperamos 
que novas propostas quanto ao ensino da arte sejam de fato relevantes e 
auspiciosas e, que o assunto cidade não seja somente tratado como um 
mero capítulo do livro didático.

O último autor que trazemos para nossa discussão é Michel Certeau 
que, em Caminhadas pela Cidade, defende o ato de caminhar como um 
ato de enunciação. Ele compara o ato de caminhar com o ato de falar. Para 
ele a cidade e suas diferentes interpretações são percebidas como uma lin-
guagem. A ação de caminhar consciente, a atenção ao próprio corpo que 
perambula pela cidade nos afazeres do dia a dia, não deve ser alheia aos 
problemas e conflitos, principalmente sociais e políticos, enfrentados por to-
dos. Podemos dizer que, caminhar na cidade tem relação de como estamos 



336 edição PLURIS / 2021

inseridos no mundo. Esse ato enunciativo induz singularidades, sendo as-
sim, molda espaços, cria uma forma de estabelecer identidade e particulari-
dades com os lugares. Através do ensino da arte, podemos utilizar diversos 
meios, como a fotografia, por exemplo, para experimentar e relacionar esse 
fragmentário ato etnográfico. Percorrer o entorno da escola com os estu-
dantes e elaborar uma produção fotográfica (através dos próprios celulares 
dos alunos), mediante uma perspectiva etnográfica, pois a caminhada é nes-
se sentido um exercício de observação, de pertencimento, de entender as 
faltas diárias e de relato, tendo como objetivo a discussão e a ressignificação 
do que for retratado por eles como, por exemplo, os espaços negligencia-
dos pelo abandono político local.

Deste ponto de vista, depois de ter aproximado das formações linguísticas 

os processos caminhatórios, pode-se rebatê-los para o plano das figurações 

oníricas, ou ao menos descobrir nessa outra face aquilo que numa prática do 

espaço é imdissociável do lugar sonhado. Caminhar é ter falta de lugar. É o 

processo indefinido de estar ausente à procura de um próprio. A errância, 

multiplicada e reunida pela cidade, faz dela uma imensa experiência social da 

privação de lugar. (CERTEAU, 2013, p.183)

A cidade pode e deve ser um instrumento facilitador e produtor de 
conhecimentos e interfaces, especificamente no ensino da arte. Mediando 
vínculos dos estudantes com o seu espaço, bairro, rua, enfim, sua cidade 
e, não esquecendo em momento algum que na coexistência dos lugares e 
não-lugares existem diversos obstáculos, sendo talvez o maior e mais po-
deroso deles a política, sobretudo a política local. É preciso estabelecer 
meios nas instituições de ensino, públicas e privadas, de ensino formal e não 



337 edição PLURIS / 2021

formal para que nossos estudantes, especialmente na disciplina de artes, 
possam desenvolver plenamente e individualmente sua pulsão escópica4   
sobre suas cidades, seus lugares, seus pertencimentos. “Assim funciona a 
cidade-conceito, lugar de transformações e apropriações, objeto de inter-
venções mas sujeito sem cessar enriquecido com novos atributos: ela é aos 
mesmo tempo a maquinaria e o herói da modernidade”. (CERTEAU, 2013)

Assim, como Michel Certeau nos diz que “a vontade de ver a cidade 
precedeu os meios de satisfazê-la. As pinturas medievais ou renascentistas 
representavam a cidade vista em perspectiva por um olho que, no entanto 
jamais existira até então” (CERTEAU, 2013), hoje na contemporaneidade 
tecnológica que nos mantém, qual seria ainda a nossa vontade real de ver as 
nossas cidades? Acreditamos que com o criterioso ensino da arte possamos 
conquistar novas vontades e reinventar novos olhares através do que nos 
move e impulsiona: o desejo.

Somos o tempo todo mobilizados pelo desejo. Quando passamos a 
observar um local, ele se modifica. Tudo se modifica: quem observa e o que 
é observado. Quando comparamos a escola com um pedestre, que faz sem-
pre o mesmo fluxo contínuo, pode acabar passando anos e anos realizando 
o mesmo movimento e pouco ou quase nada irá se modificar, pois sabemos 
que em um ambiente escolar as regras são rígidas e feitas para serem segui-
das. Assim, acreditamos que a presença da arte na escola deve ser na sua 
essência perturbadora, no sentido de desestabilizar os rotineiros costumes, 
ações e comportamentos. A arte irá sempre incomodar, se ela não estiver 
desestabilizando o fluxo da vida escolar, é sinal de que ela pode ter sido su-
focada ou convencida e/ou, seu representante pode ter se cansado e dado 
por vencido.

4 Os psicanalistas Sigmund Freud e Jacques Lacan adotaram esse termo, sendo que Freud só 
tratou do conceito e Lacan o nomeou, discutindo a respeito do olhar como desejo e prazer, 
como satisfação pulsional (na psicanálise o olhar pulsional está na ordem do insconsciente, da 
subjetividade que é o que faz do ser alguém singular), inerente ao seu objeto. HASSAN, Sara 
Elena. Pintores e poetas no roteiro da pulsão escópica: anotações preliminares. In: Revista 
Virtual de Psicanálise e Cultura. Número 9. www.acheronta.org. Argentina: Julho, 1999.
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Por isso, devemos estar cada dia mais ativos e em sintonia com os nos-
sos desejos. Despertando nos estudantes que o simples caminhar na sua ci-
dade pode ser um ato revolucionário. Trazer a arte para junto desse caminhar 
e essa deriva, para fazer arte de qualidade e de responsabilidade na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao nos preocuparmos com a alfabetização de crianças, jovens e adultos, 
pela leitura de imagem através das artes visuais, os preparamos para deci-
frar a sintaxe das mais variadas imagens. E esta leitura não está apenas na 
contemplação de obras de arte, mas também ampliando seu sentido para a 
interpretação. Há dois sentidos na leitura: denominar o que sabemos e refletir 
sobre o que vemos. O indivíduo conseguirá julgar, interpretar, discutir sobre 
uma imagem pela leitura que fará dela e pelo significado que irá atribuir a ela. 
E esse significado irá depender de um contexto de onde vem a obra de arte e 
em qual cultura o indivíduo está inserido. Portanto, a leitura acontece quando 
há interação entre leitor (em seu contexto), e imagem. É muito prazeroso ler 
uma imagem e descobrir suas variadas significações e diferentes interpreta-
ções. Cada leitor faz, individualmente, as relações que estabelece com o texto 
visual compreendido por ele. A apreciação pessoal depende também do seu 
estado cognitivo e do contexto político, social, cultural e econômico em que 
vive naquele momento. E o momento presente da nossa contemporaneidade 
propicia ampliarmos as possibilidades de leituras. A leitura sob a forma de 
apreciação, percepção, apreensão, acesso, fruição, compreensão, são todas 
formas úteis para manifestar o processo de vivência entre o leitor e a imagem 
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(ou obra), nos mais variados lugares: museu, galeria, sala de aula, na rua.

A cidade, por ser um ambiente de efemeridade e de constantes muta-
ções continua sendo assunto de pesquisa em diversas áreas do conhecimento 
e aqui a escolhemos para dialogar com a arte, para ser um lugar de leitura de 
imagem. A paisagem urbana reflete o lugar da arte na cidade e suas relações 
com o cidadão. Os espaços de convivência, articulados pelas mais diversas 
linguagens artísticas, motivam o indivíduo a buscar novas experiências, buscar 
sua identidade, buscar ferramentas que auxiliam na coleta de dados para uma 
leitura diagnóstica da imagem que ele vê. As ferramentas que buscamos para 
estabelecer um diálogo com o ensino da arte, encontramos, na leitura dos 
mapas cartográficos, nos não-lugares, nos trajetos e caminhadas pela cidade.

Já que a arte ousa falar de tudo, ela se faz altamente necessária em nos-
so cotidiano, seja imaginando, representando, sentindo na arquitetura de um 
prédio, nos muros da cidade, nos mapas e percursos, no chão que pisamos, 
no encontro das pessoas ou apenas nos olhos de quem vê. E a escola pode 
ser um veículo propagador dessa arte.

Faz-se mais que urgente às instituições de ensino adotar em suas práti-
cas pedagógicas a valorização de questões como memória local, identidade, 
pertencimento e  territorialidade, estimulando e valorizando as produções de 
artistas e artesãos locais e regionais. Porém para isto, precisa-se permitir co-
nhecer minimamente desde a história familiar dos estudantes, a vizinhança, 
como a paisagem, a cidade em que se vive, ou seja, investigar o contexto 
histórico, político, cultural e social da região. Quando o aluno em sala de aula 
adquire conhecimento e referências de seu ambiente social, o aprendizado 
se torna muito mais prazeroso e com resultados positivos, e ainda possibilita 
transformações de seu espaço de convivência.
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O professor precisa constantemente olhar para suas ações pedagógicas 
e se autoavaliar. Muitas vezes, o fracasso e o desinteresse pela disciplina artes 
é responsabilidade do professor. Para isso, acreditamos que além de uma 
formação consistente, o futuro docente deve se valer sempre do sentimento 
de pertencimento, identidade e memória, principalmente dos locais em que 
for atuar. O professor precisa falar e viver com seus educandos uma realidade 
concreta onde haja reconhecimento, caso contrário, a chance de uma turma 
inteira não acreditar na disciplina será grande. Para tal, acreditamos que a arte 
através da investigação pela cidade com as diversas linguagens já menciona-
das anteriormente, como grafite, colagem, pintura, escultura, performances, 
pode ser uma opção de sucesso.

Este artigo é apenas um recorte sucinto, o qual apresenta questões so-
bre a leitura de imagem e, a respeito de uma percepção apurada e voltada 
para o objeto cidade, e esta reúne informações que podem ser selecionadas 
como material para planejamento na sala de aula. A essas informações cha-
mamos de matéria-prima. Por isso, este texto suscita ainda muitos desdo-
bramentos e nos instiga a pesquisar ainda mais outras relações e dinâmicas 
de trabalho, para o desenvolvimento de um ensino da arte pertinente com o 
contexto local e que dialoga com a contemporaneidade.
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