
ESPAÇOS QUE FALAM SOBRE LEITURAS DE MUNDO  

  

 
RESUMO - Espaços que falam sobre leituras de mundo.  O presente artigo tem por objetivo desafiar o 

leitor a refletir sobre as visualidades que constituem o ambiente escolar e seu entorno, na perspectiva dos 

sujeitos que ocupam este espaço a fim de compreender sua relevância na construção de um sensível olhar 

estético e as representações visuais artísticas. Com este objetivo exploram-se as pistas indicadas nos 

estudos de Acaso referentes à presença das diferentes linguagens e sua interferência nas leituras de contexto 

realizadas pelos sujeitos, estudantes do meio rural. Como elemento de análise considera-se os relatos das 

vivências do grupo de estudantes considerando questões do tipo: que elementos fazem parte do imaginário 

destes sujeitos no momento em que realizam suas leituras do mundo? Como acontece a interação com o 

espaço escolar? De que forma este mundo chega ao sujeito, como ele vê e se vê enquanto protagonista do 

cenário escolar? Ler os espaços que constituem o nosso cotidiano, perceber sua organização estética e 

traduzir em representações plásticas, faz da escola responsável por pensar esse espaço com suas linguagens 

e visualidades. 

Palavras-chave: Espaços, contextos, sujeitos, leitura de mundo, linguagens e visualidades. 

  

                                           “Os “textos”, as “palavras”, as “letras” 

daquele contexto se encarnavam no canto dos 

pássaros, na dança das árvores sopradas por 

fortes ventanias que anunciavam tempestades, 

trovões, relâmpagos, as águas da chuva 

brincando de geografia: inventando lagos, ilhas, 

rios, riachos”.  

Texto: Paulo Freire por Carlos R Brandão.  

 

Palavras que traduzem recortes das leituras de mundo que podemos realizar desde 

o momento em que percebemos e nos percebemos parte de um contexto. Quem sabe 

atores, protagonistas de uma história que se constrói através de diferentes cenas em 

diferentes cenários ou talvez, diferentes cenas em um mesmo cenário. Paulo Freire, 

estudioso e pesquisador, estava além do seu tempo... Lia o mundo com um sensível e 

crítico olhar pensante. A descrição trazida por Brandão das leituras de mundo que Freire 

fazia, do seu mundo imediato, nos desafia a refletir sobre as infinitas possibilidades de ser 

e estar no mundo e com ele. Ler o mundo implica olhar, sentir, evocar da memória 

sentimentos e conhecimentos construídos em diferentes tempos e espaços, 

compartilhados com outros sujeitos, que também constroem sua história. O 

entrelaçamento das diferentes trajetórias de vida e as reconstruções que fazemos a partir 



 

 2 

 

delas, nos torna seres ainda mais simbólicos, o que nos possibilita criar e recriar o mundo. 

Um mundo que chega até nós através das diferentes linguagens: corporal, oral, textual e 

visual. Por isso, conhecer as especificidades de cada uma torna-se fundamental para 

melhor nos expressarmos. Proponho focarmos nosso pensamento reflexivo nos elementos 

que constituem as linguagens visuais e sua relação com os sujeitos/estudantes nos 

espaços escolares. 

Atualmente, a forte presença da programação televisiva na vida das pessoas, 

tornou o ato de ler o mundo quase que obrigatório, pois fica difícil ignorar as tentativas 

ludibriantes de invasão de nossas mentes, pensamentos, desejos, sonhos... Portanto, com 

o lançamento da televisão, a partir dos anos 60, a informação visual passa a ser o 

principal sistema de comunicação e com ela a possibilidade de ampliar nosso repertório 

imagético. Assim como a ação do olhar, ao mesmo tempo em que captura as imagens do 

cotidiano é capturado por elas, como nos revela Freire “Na verdade, aquele mundo 

especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo 

como o mundo de minhas primeiras leituras.” (BRANDÃO, 2001). O ato de ler envolve 

operações ópticas e nervosas do olho, além das relações de quem olha e é olhado num 

dado contexto. Ler uma imagem significa perceber como e o que ela mostra, é ver além 

do que está posto, contando com elementos ocultos e visíveis de uma construção visual.  

A palavra imagem, pensada num contexto mais imediato, abriga objetos do nosso 

cotidiano e o modo como estão dispostos; as pessoas, os lugares, tudo o que percebemos 

visualmente, criações artísticas e produções da mídia. As imagens publicitárias, por 

exemplo, estão hoje, mais do que nunca, presentes em nosso mundo quase que como uma 

imposição, como construções feitas por alguém com intenções concretas de provocar no 

sujeito uma confusão entre o real e o imaginário, a ficção e a realidade. Sendo assim, a 

linguagem visual passa a ser uma ferramenta utilizada para representação da realidade, 

uma retórica visual que se constitui de elementos como tamanho, forma, cor, textura e 

composição.  

Para Acaso, os três principais tipos de imagens que determinam nossos mundos 

visuais são: as representações visuais informativas, direcionadas ao simples repasse de 

informações, as representações visuais comerciais e de entretenimento, direcionadas ao 

consumo e às representações visuais artísticas que servem para alertar o espectador sobre 

os perigos das anteriores. As representações visuais artísticas trazem em si elementos 

culturais que permitem ao leitor uma relação mais reflexiva, mais interpretativa a cerca 
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do seu próprio olhar, tirando-o da condição de receptor passivo. Outro aspecto apontado 

por Acaso diz respeito à forte crença que temos na ideia de uma imagem ser a realidade, 

crença que vem da nossa infância, segundo a autora, tempos em que aprendemos a 

confiar nas imagens. Tomemos como exemplo a análise que o artista Magrite faz da 

própria produção (Fig.1) (apud FOCAULT, 1988)  

 

 

    Figura 1.  

 

 

“O famoso cachimbo... como fui censurado por isso! E, entretanto... Vocês podem encher 

de fumo o meu cachimbo? Não, não é mesmo? Ele é apenas uma representação. 

Portanto, se eu tivesse escrito sob meu quadro: „Isto é um cachimbo‟, eu teria mentido.”  

 O caminho existente entre o real e o imaginário se confunde. Num quadro como o 

de Magrite, onde o objeto está fielmente representado, de forma tão natural, nos faz 

acreditar que podemos pegá-lo e depois de usá-lo colocarmos de volta. 

A diversidade interpretativa de cada sujeito/leitor se intensifica na construção de 

novos sentidos, através do diálogo que se estabelece entre leitor e imagem. O conjunto de 

imagens e produtos visuais que povoam nosso cotidiano como mundos paralelos ao real 

constitui uma cultura visual e dá origem ao indivíduo contemporâneo. Considerando, 

ainda, o fato apontado por Acaso de que tais imagens geram conhecimento modificando 

nossa maneira de pensar e de nos posicionarmos. Mas que sujeito/leitor é este? Em que 

contexto se encontra? Se as primeiras leituras de mundo acontecem desde que o indivíduo 

se percebe nele, os desafios para a construção de um olhar estético precisa também fazer 

parte do seu cotidiano, desde a infância. Sendo assim é possível identificar a pouca 

importância dada para a linguagem visual nas escolas, espaço onde as crianças aprendem 
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a ler e escrever. Por que ninguém se ocupa da alfabetização visual? Por que há poucos 

livros sobre a influência das imagens na vida das pessoas? Este enfoque educativo 

indicado pela autora é de extrema importância para o desenvolvimento do olhar estético, 

no processo cognitivo do individuo. Olhar e perceber o mundo passa pela ideia de 

pertencimento, ou seja, quem sou eu? Que espaço ocupo? A criança precisa descobrir as 

especificidades de cada linguagem para construir o seu repertório e se expressar. As 

relações entre os aspectos cromáticos, topológicos e eidéticos auxiliam nas suas 

produções. Ainda, segundo Pillar, o professor, como mediador deste encontro da criança 

com o mundo visual precisa saber ler o seu processo e saber desafiá-la de acordo com o 

seu momento de construção e as características das linguagens visuais.  

Uma experiência realizada por mim numa escola do meio rural de Caxias do Sul, 

com alunos de idades que variam entre seis a dez anos, revela as possíveis conexões entre 

o real e o imaginário, entre o sujeito e seu mundo imediato. A atividade consistia 

inicialmente da leitura do espaço escolar e espaços próximos da escola. O objetivo era 

desafiar os participantes a refletirem sobre o espaço que ocupavam e as implicações desse 

tal “espaço” no cotidiano de suas vidas para se perceberem parte integrante deste espaço 

e construírem diferentes olhares estéticos sobre o mundo que os cerca. Mas como ajudar 

as crianças a focarem o olhar sem direcioná-los? Surgiu, então, a ideia de recortes do 

cenário através da fotografia. Iniciamos pelo espaço externo da escola. Entreguei uma 

câmera fotográfica e pedi a cada um que fotografasse a parte que lhe chamasse atenção. 

As crianças ficaram eufóricas e, na sua maioria queria fotografar os colegas. Minhas 

intervenções se faziam necessárias e iam acontecendo num crescente para que aquele 

momento fruísse ainda mais. Lançava breves colocações sobre as possibilidades de 

explorar sempre novos recortes e da participação do corpo deitado, sentado, inclinado... 

(Fig.2 e 3). Senti uma forte necessidade de fotografar, foi quando me dei conta que 

também fazia parte daquele cenário e do grupo. Aquele espaço sempre esteve ali utilizado 

por nós, mas ignorado nas suas cores e formas, talvez, na sua beleza ou no que ele nos 

oferecia e podia oferecer. 
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     Figura 2. Parte externa da escola        Figura 3. Parte externa da escola  

ART “Profe, quero tirar deitado no chão”.  

 

 

O ambiente interno (Fig 4 e 5) também precisava ser observado através de 

questões do tipo: que parte lhe chama mais atenção ou que você mais gosta? Além de 

fotografarem e realizarem registro gráfico do mesmo recorte que fizeram com a câmera, 

suas falas foram reveladoras do significado daquele espaço para cada um, bem como a 

oportunidade de escolha, através da fotografia. Ainda faltavam elementos para análise, eu 

mesma sentia-me desafiada em ir além.  

 

                

Figura 4. Parte interna da escola.                     Figura 5. Parte interna da escola.  

INA “Os livros, porque achei legal,            GUI “Porque eu queria aprender as letras”. 

bonito, colorido. Gosto de livros  

são legais de ler”. 

 

 

Sempre que direcionava meu olhar para o outro lado da rua o cenário de uma 

antiga igreja em cima de um morro convidava-me a visitá-lo. Era como se aquela 

construção sacra capturasse meu olhar, como se estivesse ali para observar a mim e as 
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crianças, espiando através das árvores (Fig.6). Lembrei-me, então do pote de argila 

presente no quadro “As Meninas” de Velazquez, citado por Cañizal em seu texto A 

Metáfora da Intertextualidade, quando se refere à importância de se compreender a 

invisibilidade das imagens ocultas, que segundo o autor “... pode evocar não somente os 

efeitos de experiências longínquas, mas também os efeitos de uma experiência de 

referente mais próximo”. (CAÑIZAL, 1993, p. 87). Ainda segundo o autor ao fixarmos 

nosso olhar no pote com sua argila porosa “... ele evoca imagens de água fresca e, se 

participamos desse faz-de-conta invocando o poder evocador da água fresca, 

devolveremos aos objetos representados um olhar borrifado de frescor.” (CAÑIZAL, 

1993, p. 87). O autor chama atenção para o conteúdo invisível do pote que passa a existir 

no imaginário do apreciador.  

Minhas intrigas e curiosidades estenderam-se a elas que ao serem questionadas 

sobre como seria aquele espaço o qual nos encontrávamos visto de outro lugar, 

demonstraram o desejo de descobrir. Foi então que saímos dali, literalmente para fora do 

portão e de um lugar mais alto, do outro lado da rua, passamos a ver o espaço que antes 

ocupávamos com outra proporção espacial, vazio e silencioso. Foi uma sensação muito 

estranha, afinal onde estavam as pessoas? Onde nós estávamos? Havíamos saído de cena 

e junto à igreja passamos a ser observadores (Fig.7). O movimento, os sons, as cores e as 

sombras das silhuetas em movimento não estavam lá. 

 

 

                      

Figura 6.                          Figura 7. 

 

 Mas o desejo de ampliar nossas leituras não nos permitia parar e um novo espaço 

chamou atenção do grupo que, com entusiasmo migrou na sua direção. O portão de ferro 

abria com facilidade e logo estávamos compondo outro espaço que já se constituía de 
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outras histórias, algumas interrompidas outras mais vividas, mas todas protagonistas em 

vida. As pequenas construções com suas imagens de pedra, com seus vasos de flores 

artificiais e naturais revelavam-se a nós como pequenos cômodos repletos de simbologia 

(Fig 9 e 10). Um dos alunos, morador do local, conhecia grande parte das histórias e 

famílias dos entes descritos nos túmulos e seus relatos foram significativos para todos. 

Retornamos à escola com a promessa de outra caminhada e novas descobertas. Aqui 

cabem colocações de Piaget sobre o processo das construções simbólicas feito pelas 

crianças “O que impressiona, além disso, nessas combinações simbólicas, é como o 

sujeito nelas reproduz e prolonga o real, nada mais sendo o símbolo imaginativo que um 

mundo de expressão e de ampliação, nunca um fim, em si mesmo.” (PIAGET, 1978, p. 

170) A íntima relação do homem com o espaço e os laços afetivos que se criam entre eles 

podem ser explicados por Bachelard quando se refere ao espaço da casa:  

 

“Assim, abordando as imagens de casa com o 

cuidado de não romper a solidariedade e a 

imaginação, podemos esperar transmitir toda a 

elasticidade psicológica de uma imagem que nos 

comove em graus de profundidade insuspeitados. 

Pelos poemas, talvez mais pelas lembranças, 

chegamos ao fundo poético do espaço da casa.” 

(BACHELARD, 1988, p.26) 

 

 As rupturas vivenciadas pelas crianças, com seus mundos, tornam-se um desafio para o 

seu eu que a cada ruptura precisa reconstruir laços afetivos, resgatar lembranças e entrelaçar 

aspectos culturais.  A escola, enquanto um espaço de relações e possibilidades criativas precisa 

rever a forma de disponibilizar seus espaços para que os aspectos éticos e estéticos passem a fazer 

parte dos construtos de vida do adulto que a criança/estudante vai se tornar. 
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                            Figura 8 

 

 

 Figura 9      Figura 10 

 

 

Acaso, em seu texto, na parte em que se refere às características da cultura visual 

faz uma análise sobre as flores que enfeitam as tumbas do cemitério “... a flor fresca é 

um símbolo da não morte, que a essência da pessoa que perdemos segue fresca em nossa 

consciência. Mediante o plástico este sistema de representa, ao se perverte: não é 

somente algo não fresco, mas nem sequer está vivo”. (ACASO, 2006. p.21). A utilização 

de flores de plástico no cemitério constitui-se de características que podem ser definidas 

como pós-modernas: a falta de tempo, a cópia de algo fresco como representação, 

consumo massivo, o cemitério como um simulacro de recordações. Com tal experiência, 

é possível identificar os entrelaçamentos entre espaços de arte e espaços de vida. 

As vivências compartilhadas com as crianças, através da exploração de diferentes 

espaços, contribuíram para a compreensão das relações que se estabelecem entre os 

sujeitos e seus contextos. As escolhas, os cenários e cenas capturados pela câmera 
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fotográfica possibilitavam a descoberta de detalhes geradores de outros significados. 

Fazer parte daquele mundo não se deu a mim de forma consciente e sim aos poucos, 

quase que de forma imperceptível.  

Os relatos e observações das crianças revelavam, aos poucos, aspectos das suas 

histórias de vida. Como diz Oliveira: “Educar é, sem dúvida, fazer mais, ver além das 

aparências que vestem as coisas e os discursos, o que se processa através da 

compreensão das relações produtoras de significação”. (OLIVEIRA, 1998, p. 10). O 

valor estético se amplia à medida que novos significados vão sendo atribuídos aos 

espaços ocupados pelos alunos, lidos e materializados, através de suas produções, 

momento em que passam a identificar e criar novos códigos.  

“O espaço como instância social, como conjunto 

indissociável entre o sistema de objetos e o sistema de 

ações, participa, com valor ativo, dialeticamente, do 

confronto entre as racionalidades divergentes: locais, 

nacionalidades e globais; de dominação ou comunicativas. 

Nessa perspectiva, busca-se compreender o espaço 

concreto.” (AMARAL, 2008, p. 57) 

 

As múltiplas possibilidades estéticas proporcionadas pela arte contemporânea 

presente nos diferentes contextos e espaços do mundo real e imaginário, precisam 

dialogar cada vez mais com os estudantes.  

Portanto “Para que o mundo faça sentido e seja analisável enquanto tal é preciso 

que ele nos apareça como um universo articulado – como um sistema de relações”. 

(LANDOWSKI, 2002, p. 3) O ambiente escolar deve ser um espaço de buscas e 

construções, utilizar-se de estratégias variadas para seduzir educadores e educandos a 

tornarem-se agentes ativos na construção de seu próprio caminho estético, sem 

desconsiderar os aspectos culturais como o conjunto de valores, crenças e significados 

que servem para dar sentido ao mundo em que vivem.  

As possibilidades de dialogar com o mundo, com o outro e consigo mesmo torna o 

ser humano mais sensível e capaz de anunciar e/ou denunciar através da arte nos espaços 

que ocupam. Portanto: “Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo 

e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e 

recriação, senão há amor que a infunda.” (FREIRE, 1970, p. 79) 
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Considerações finais 

  

 Um convite ao diálogo seria o primeiro passo rumo ao processo reflexivo e 

desafiador sobre as possíveis interações entre o sujeito e o espaço que ocupa. Por isso, 

atrevo-me a desafiar o sujeito/leitor deste artigo para que lance seu olhar sobre o espaço 

onde se encontra e responder às seguintes indagações: o que está vendo? O que lhe chama 

mais atenção? Você gosta da forma como este espaço está organizado? O que você 

mudaria? Estas questões podem ser desencadeadoras de novos questionamentos na 

medida em que contribuem para que o sujeito se perceba como protagonista do seu 

mundo imediato.  

Um dos propósitos das vivências relatadas no texto consiste em possibilitar ao 

sujeito/leitor a construção de novas perspectivas e novos olhares sobre as visualidades 

que constituem o ambiente escolar e seu entorno na perspectiva dos sujeitos que ocupam 

este espaço. 

As leituras do contexto educativo nas dimensões social, cultural e afetiva, 

reveladas através dos breves relatos e imagens presentes nesse artigo podem servir como 

facilitadores e/ou inspiradores ao sujeito, na ação de criar e recriar o seu mundo real e 

imaginário. A experiência realizada com a máquina fotográfica permitiu às crianças 

diferentes olhares sobre os espaços que ocupam boa parte do tempo de suas vidas. Cenas 

e cenários que contam histórias vividas e imaginadas, talvez contadas.  

Escola, que espaço é esse? Que histórias são contadas e que segredos abrigam? A 

abordagem triangular proposta por Barbosa pode contribuir muito para as leituras e 

materialidades necessárias ao desenvolvimento do sentimento de pertencimento.   

Tal experiência desafiou-me ainda mais e as indagações sobre as visualidades que  

constituem o espaço escolar passaram a fazer parte do meu cotidiano, da minha práxis 

como educadora. Entendi que seria importante confrontar-me com outros olhares e 

solicitei às minhas alunas da graduação que realizassem uma breve pesquisa com 

educandos de diferentes idades sobre o espaço escolar que frequentavam. A proposta 

apontava como situação a ser investigado: a estética do cotidiano no espaço educativo, 

dados os seguintes indicadores a serem observados pelo sujeito/pesquisador:  

1) Possibilidades de interação entre sujeito e espaço físico;  

2) A distribuição dos móveis e objetos favorece a aprendizagem;  
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3) Elementos como a cor, a iluminação, a decoração estão em harmonia, revelam 

equilíbrio, tornando-se agradável ao olhar;   

4) A organização geral do espaço torna o ambiente acolhedor;  

5) O espaço da escola que lhe chamou mais atenção. Justifique.  

Na condição de educandos/educadores/pesquisadores fazia-se necessário a 

realização de alguns questionamentos seguidos de uma forma de representação 

visual/plástica (desenho, fotografia, escultura...) para que a ideia do sujeito/pesquisador 

pudesse ser confrontada enquanto a ideia do sujeito/pesquisado, materializada. Nesse 

caso a elaboração do projeto de pesquisa teve como aporte teórico a abordagem triangular 

de Ana Mae Barbosa que se organiza em torno de três eixos e seus entrelaçamentos: a 

apreciação, a contextualização e a produção. Então, na sequência das investigações 

algumas escutas foram realizadas e analisadas a partir de imagens, dos registros gráficos 

e produções plásticas, materializando a ideia.   

3. Entrevista com três estudantes (idade e ano/série):  

1) Qual o espaço da escola que você mais gosta? Por quê?  

2) Qual o espaço da escola que você menos gosta? Por quê?  

 Todo este movimento (discussões e análises sobre os resultados) fortaleceu a 

ideia de que o espaço em todas as suas dimensões não parece estar se mostrando. A ideia 

que almejo na condição de pesquisadora é dar continuidade à abordagem inicial desse 

estudo referente às visualidades no espaço escolar, como ele se mostra e de que forma 

interfere na produção de sentido.  

Penso que antes de tratarmos dos elementos que constituem o espaço escolar seja 

fundamental fazermos um resgate de outros espaços que anteriormente já fizeram parte 

do nosso mundo e talvez ainda façam a casa. Espaço de lembranças, imaginações, 

sonhos, a casa como base do sentimento de pertencimento. Como aponta Bachelard em 

seus estudos sobre a poética do espaço “... os verdadeiros pontos de partida da imagem, 

são estudados fenomenologicamente, revelarão concretamente os valores do espaço 

habitado, o não-eu que protege o eu”. (BACHELARD, 1988, p. 24). Nesse caso seria 

possível pensar o espaço escolar como prolongamento da casa? Ainda segundo Bachelard 

“... todo espaço realmente habitado traz na essência a noção de casa.” (BACHELARD, 

1988, p. 25). Mas e a escola, abriga a possibilidade do outro? Ela permite sonhar, criar, 

imaginar? O autor destaca como o benefício mais precioso da casa que ela “... abriga o 

devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar em paz.” (BACHELARD, 
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1988, p. 26). Nessa perspectiva, se a casa é para o homem um grande berço que protege, 

agasalha, abriga sonhos, pensamentos e lembranças, resta aos sujeitos educadores 

revisitar seus conceitos de espaço, das relações homem/mundo, da ética e da estética do 

cotidiano escolar.   

Os encaminhamentos de pesquisa e os questionamentos apontados nesses últimos 

parágrafos tem a função de não colocar este trabalho como conclusivo, mas sim em 

movimento, em fluxo, pensante na busca de alternativas sociais, estéticas, culturais, 

educativas e afetivas para o avanço no processo educativo.  
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