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RESUMO 

Neste artigo apresentamos metodologia desenvolvida para a coleta de 
informações em grupos focais através do uso de imagens.Realizamos uma reflexão 
sobre as problematizações e acordos necessários para defini-las. Tal trabalho, faz 
parte da pesquisa intitulada “Alunos de ensino básico e artes visuais na escola: seus 
discursos, valores e orientação ética”, da Faculdade de Educação (UFRJ), que tem o 
objetivo de investigar a possibilidade da inclusão do discurso de alunos de ensino 
básico na formação do currículo da disciplina de artes visuais. Nossa base teórica é 
a teoria da Nova Retórica, de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca; além dos 
trabalhos de Rosaline Barboure e George Gaskell, sobre grupos focais. 

Palavras-chave: imagens, debate, argumentação 

ABSTRACT 

In this article we present a methodology designed to collect data from target 
groups of students using images. Also presenting our questions and agreements 
about aforementioned methodology. This article, is part of a research project called 
“Basic Education Students and Visual Arts at School: their speech, values and 
ethics”, at Faculdade de Educação (UFRJ), with the purpose of investigating the 
possibility of including students’ speech in the development of the Visual Arts 
curriculum. We are based on Chaïm Perelman’s and Olbrechts-Tyteca’s New 
Rhetoric theory, along with Rosaline Barbour and George Gaskell, in their work about 
target groups. 
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Introdução 

 

Dentro dos debates promovidos pelo grupo que atua na pesquisa “Alunos de 

ensino básico e artes visuais na escola: seus discursos, valores e orientação ética”, 

coordenada e orientada pela professora Andrea Penteado, precisávamos delinear 

como faríamos a coleta de dados para posterior análise, uma vez que nosso objetivo 

principal consiste em analisar e compreender os discursos de alunos de instituições 

públicas do ensino básico, mais especificamente dentro da disciplina de artes 

visuais, seus juízos de valor sobre esse campo de produção e pesquisa, além das 

aproximações e distanciamentos de suas teses em relação aos discursos dos 

professores que organizam e ministram a disciplina. 

A pesquisa baseia-se na Teoria da Argumentação de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2002) e tem como objetivo analisar e compreender tais discursos 

especificamente dentro da disciplina de artes visuais, analisando os juízos de valor 

sobre essa disciplina, além das aproximações e distanciamentos das teses dos 

alunos em relação aos discursos dos professores que organizam e ministram esse 

currículo, com vistas a pensar a possibilidade de incorporar ao currículo da escola as 

contribuições trazidas pelos estudantes. 

Inicialmente, a proposta era utilizarmos questionários com perguntas curtas e 

objetivas e que levassem ao ponto que discutíamos. Entretanto, este tipo de coleta 

não permite o debate, central na Teoria da Argumentação, e, de acordo com estudos 

que fizemos dos questionários utilizados por nossa orientadora em sua tese de 

doutorado “O Argumento do Auditório: o que dizem os alunos sobre o ensino de arte 

em suas escolas?” (2009), notamos que as respostas não gerariam debates 

necessários entre os membros dos grupos. 

A Teoria da Argumentação, propõe o resgate da argumentação retórica como 

meio de democratização das verdades provisórias e não demonstrativas que a 

sociedade necessita estabelecer, circunstancialmente para sua organização. Se 

compõe de um ethos (orador), um pathos (auditório) e um logos (o discurso) que são 
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os ingredientes do debate e, quando os conhecermos, poderemos ter maior êxito na 

construção de nossos discursos e, assim, mais ferramentas para analisarmos 

argumentos alheios.  

Adaptando tal teoria para as salas de aulas, nesse trabalho colocamos o 

professor no lugar do orador e seus alunos no lugar do auditório, decidimos procurar 

um modo de coleta de dados que favorecesse discussões sobre as artes visuais 

para trabalhar com os grupos de alunos pesquisados. Assim, nos deparamos com 

uma questão: qual seria a metodologia com a qual iríamos substituir o uso dos 

questionários?  

Optamos por uma coleta de dados de forma que os alunos pudessem 

expressar suas teses de fato e usamos a proposta de Rosaline Barbour (2009), que 

visa à criação de grupos focais onde os membros dos grupos debatem entre si as 

questões lançadas pelo orador. 

Como o debate seria em torno do currículo da disciplina de artes visuais, ao 

invés de fazermos apenas perguntas aos alunos, escolhemos o uso de imagens, 

previamente pesquisadas e debatidas pelos membros da pesquisa como elemento 

desencadeador dos debates (GASKELL, 2008, pg 64-89).  

O pesquisador apresentaria, uma a uma, imagens para debate lançando a 

questão: Isso é arte ou não é arte, e por quê? Como é desejável em qualquer coleta, 

o orador não poderia intervir com opiniões próprias. 

 

Primeira Seleção 

 

Para que pudéssemos selecionar as imagens que usaríamos para a aplicação 

do piloto e para que também tivéssemos uma noção dos discursos que surgiriam 

dos alunos, acordamos aquilo que nosso próprio grupo consideraria do campo da 

arte: é arte aquilo que é construção humana cuja principal função é de caráter 

subjetivo e simbólico e cuja aproximação se dá privilegiando a percepção e 

experiência estética (Pereira, 2010), ainda que tais construções possam ter uma 

função objetiva / pragmática. Além disso, não é arte tudo que advém do mundo 

natural. Pelo curto espaço deste artigo, não nos cabe, aqui, justificar essa definição, 

seu caráter é provisional e a adotamos como ponto de partida. A partir daí, criamos 

grandes categorias, algumas se subdividindo em outras específicas, porém não 
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menos importantes e com discussões bem distintas entre si que nos permitissem 

critérios para a seleção das imagens a serem utilizadas. São elas: Arte Erudita e/ou 

Consagrada (fosse pela legitimação histórica ou pelo mercado de arte); Cinema; 

artes não consagradas e populares; a natureza; a arte escolar; o design industrial, a 

moda e uma categoria que se refere ao ideário de que tudo aquilo que é bem feito é 

arte (arte do futebol, da culinária, etc) fundada na associação clássica da arte com 

sua etimologia grega techné. Neste trabalho, apresentamos todas as imagens, ao 

final do texto, no Anexo I. 

Na primeira categoria, relativa às artes eruditas, elegemos uma primeira 

imagem de arte rupestre, do Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, (figura 1), 

considerando sua legitimação como representação de arte, através dos discursos 

tecidos por historiadores da arte e sua ambiguidade que poderia remeter os alunos à 

uma identificação com o estilo esquemático do desenho.Em seguida, a obra 

Sagrada Família, de Michelangelo (figura 2), do Museu Ufizzi, Florença, como 

modelo de arte de cânone e técnica acadêmica que busca a perfeição da 

representação naturalista. A figura três é a imagem de uma gravura, de Debret 

(figura 3), estudo do cotidiano brasileiro colonial, que nos sugere a mesma 

discussão da legitimidade  da arte pelo discurso histórico, evocada na imagem de 

Michelangelo. 

A seguir temos uma série de produções de arte conceitual contemporânea, 

ainda na categoria das artes “consagradas” pela história ou pelo mercado de arte. A 

primeira uma imagem da obra “Mesa de apreensão # 1”, constituída de blocos de 

concreto empilhados sobre uma mesa, de Matheus Rocha Pitta (figura 4) do 

catálogo da exposição “Nova arte Nova”, que ocorreu no CCBB-RJ, em 2009. Outra, 

tijolos unidos por uma fita amarela, da obra “Seção Diagonal”, de Marcius Galan 

(figura 5) para a mesma exposição; “A Fonte”, de Marcel Duchamp (figura 6), que 

juntamente às outras duas nos traz a discussão sobre a legitimação da obra e de 

seus autores, através do reconhecimento de suas intencionalidades conceituais, 

bem como de suas trajetórias no mercado oficial da arte. Ainda na mesma categoria, 

temos "Depois da morte, uma chuva de rosas" de Cristina Oiticica (figura7), onde 

discutimos a necessidade do domínio técnico na execução manual do trabalho 

artístico já que a colagem não revindica nenhuma habilidade especial para sua 

realização, já que opera com imagens previamente criadas. E por fim o trabalho 
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"Doze meses", de Cadu também da exposição Arte Nova Arte (figura 8), que à 

primeira vista aparenta ser apenas uma conta, objeto utilitário, mas que sob 

minuciosa inspeção denuncia um trabalho demorado do artista que calculou seus 

gastos mensais de energia para criar no gráfico de consumo anual um arco quase 

perfeito. 

Na segunda categoria tratamos do cinema. Já considerado arte 

mundialmente, por legitimação dos discursos de críticos e historiadores de arte, 

seria provável que fosse submetido à mesma discussão das obras da primeira 

categoria trabalhada, porém como a evolução nas tecnologias aplicadas no cinema 

foi muito, incluindo aí as animações, e considerando que não há unanimidade 

absoluta sobre o reconhecimento desta linguagem como sendo do campo das 

artes,julgamos válido apresentar o tema para o debate com os alunos. Assim sendo 

escolhemos uma imagem clássica do cinema, mas, talvez, desconhecida de alguns 

alunos, o cartaz de divulgação do filme King Kong, na versão de 1933 (figura 9), 

eum exemplo de cinema que faz parte do convívio dos alunos, trazendo à baila a 

animação: Os Incríveis (figura 10). 

A terceira categoria, das artes não consagradas e populares, é também a 

mais extensa e cheia de subcategorias das quais falaremos uma a uma e das 

discussões que cada um anos evocou. Começamos com o embate entre graffiti x 

pichação, do qual trouxemos a imagem de um graffiti num prédio abandonado em 

Berlim (figura11) e uma foto do Muro de Berlim (figura12) onde a temática dos 

trabalhos gira em torno das questões políticas e sociais que envolveram a Alemanha 

pós Segunda Guerra. Trazemos também a foto do trabalho de conclusão de curso 

de um aluno da Escola de Belas Artes de São Paulo, no qual cinquenta pichadores 

foram convidados, por seu autor, a invadir e intervir nas paredes da faculdade (figura 

13), e por fim uma imagem de Cripta Djan, pichando a parede da Fundação Cartier, 

em Paris, onde foi convidado a expor seu trabalho, quando o preparava, em 2009 

(figura 14). A discussão almejada nessas imagens era referente à clara proximidade 

entre as duas práticas, e à recente apropriação de alguns estilos de trabalhos 

urbanos no mundo da arte legitimada e consagrada pelo mercado, opondo-se à 

discussãosobre os limites entre arte e vandalismo 
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Incluímos, também, em nossa seleção a discussão contemporânea sobre a 

body art. A primeira imagem traz uma pintura corporal de Kim Joon (figura 15), a 

segunda uma tatuagem vintage de 1907, realizada nos Estados Unidos (figura 16), e 

a terceira uma tatuagem contemporânea realizada em pessoa conhecida do grupo 

de pesquisadores (figura 17). Com esse conjunto de imagens pretendíamos 

observar o debate em torno da possibilidade, ou não, dos alunos considerarem 

como arte aquelas representações que utilizam o corpo como suporte, bem como a 

discussão sobre a legalidade desse tipo de expressão, debate que também 

perpassava a seleção de imagens de grafittis e pichações. 

Arte pode ser utilitária? Pode ser coletiva ou a autoria individual, tal como 

proposto a partir do Renascimento, é fundamental? Uma produção seriada e feita 

para a comercialização popular pode ser considerada arte? A próxima sequência de 

imagens buscava trazer essa discussão: Arte em oposição às categorizações de 

artesanato e de folclore. Para levantar o debate sobre esse tema selecionamos 

como imagens, da exposição “Antes: histórias da pré-história”, realizada no CCBB 

em 2005:uma  tigela cerimonial, em cerâmica policromada da ilha de Marajó (figura 

18) e um conjunto de cestos  indígenas (figura 19). Outras imagens retratam: toalha 

de renda de Bilro da casa das Culturas Indígenas (figura 20); xilogravura do cartaz 

de divulgação da Exposição “Ariano Suassuna 80 - A Terra, o Altar, o Sonho”, 

realizada em 2007 no Arte SESC, Rio de Janeiro (figura21), uma figura de souvenir 

do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, entalhado em madeira, acervo do grupo de 

pesquisa (figura22),a fotografia de um "grupo de maracatu", em cerâmica 

policromada, da artista Sueli, de Caruaru (figura 23) e, por fim, uma foto publicitária, 

de um Projeto Social, de uma jovem  trabalhando em um torno cerâmico (figura 26). 

Dentro da discussão do campo da história das disciplinas que problematiza a 

especificidade dos conhecimentos escolares (Monteiro, 2003) também nos 

interessava investigar as teses dos alunos a respeito da especificidade da produção 

artística escolar e infantil. Por isso, escolhemos uma imagem de uma Festa Junina 

escolar (figura 24) e um desenho feito por uma criança de 9  anos, arquivo do grupo 

de pesquisa (figura 25). 

Para discutir o campo de design industrial, e observar em que medida os 

jovens o consideram como subcampo, ou não, da arte, trouxemos, retiradas de uma 
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coleção de imagens recortadas de revistas várias, de um dos membros do grupo de 

pesquisa, uma imagem arquitetônica (figura 27); e uma jóia em forma de serpentes 

entrelaçadas (figura 29). Também compôs esta coleção uma imagem de divulgação 

do I Dog, cão robô e brinquedo da Sega Toys Co., lançado com sucesso em 2006 

(figura 28). 

Para debater a inserção, ou não, da moda no campo da arte, foi escolhida 

uma fotografia de Fábio Barteltda modelo Luana Teifke, realizada em2009 (figura 

30), além de uma foto de pés femininos da já citada coleção de imagens de revistas 

de membro do grupo de pesquisa (figura 31). 

Observando a definição de arte elaborada em consenso pelo grupo de 

pesquisa e que seria premissa para a seleção de imagens, na qual o que fosse do 

campo da natureza não se configuraria como arte, já que não seria produção 

humana, selecionamos uma fotografia de um cão, pertencente a um dos membros 

do grupo de pesquisa (figura 32), uma imagem de um cavalo e um junto a um ganso, 

editada na Revista Caras e também pertencente à coleção de imagens de revistas já 

citada (figura 33),  o retrato da escritora Louise Stone, realizada por Richard Avedon 

(figura 34), uma fotografia, tirada descompromissadamente por um membro do 

grupo, da Floresta da Tijuca (figura 35), uma imagem de satélite  do delta do Rio 

Lena, na Rússia, a 4400km de altura, do acervo de imagens da NASA (figura 36).  

Por fim, para trabalharmos com a noção de techné, ligada à 

arte,selecionamos duas imagens:uma imagem publicitária desenvolvida para o canal 

Sportv, para a Copa de 2006, que remete a um time de futebol sem que, entretanto, 

seja, de fato, o registro de um time específico (o que poderia levar os pesquisados a 

considerarem a imagem por seu caráter documental e não imagético) (figura 37), e 

capa do Compacto Vinil, Coletânea "Preferência Nacional", da década de 1970, 

acervo de imagens de um dos pesquisadores, que retrata a imagem de uma baiana 

preparando acarajés (figura38), com o que chamávamos a atenção para as 

expressões de consenso popular "a arte de...", no caso: a arte do futebol; a arte da 

culinária. 

Deste modo, foram escolhidas as 38 primeiras imagens a serem submetidas a 

um grupo focal piloto que foi composto por doze crianças de terceiro ano do ensino 

básico. 
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Conclusão: O Jogo das Dez Cartas 

 Após a aplicação piloto, constatamos o empecilho prático que as 38 pranchas 

nos apresentaram: imagens em demasia para serem discutidas nos 60 minutos 

máximos, propostos para o debate, forçando um aligeiramento das argumentações e 

provocando um prolongamento da atividade que culminou em distração e cansaço 

progressivos por parte do grupo, após os quarenta minutos. Entretanto, a iniciativa 

de trabalhar com o grupo focal e o uso de imagens mostrou-se acertado. A filmagem 

da sessão registra o envolvimento das crianças e a minuciosidade de seus olhares, 

bem como o esforço em chegarem até o final de todas elas. 

 Diante disso, o grupo ponderou a redução das imagens para um máximo de 

dez, uma vez que consideramos que a qualidade do debate, inclusive por conta da 

teoria com a qual analisamos a coleta que tem essa exigência, era mais importante 

para nosso estudo do que a quantidade de debates propostos. Quanto a essa 

questão, consideramos que os debates que não fossem contemplados pela 

diminuição das imagens, poderiam ser retomados em pesquisas posteriores. 

Resgatamos as categorias iniciais para rediscutir seus objetos e fenômenos 

sensíveis, buscando aqueles cujo pertencimento à arte fomentaria maiores 

polêmicas e argumentações, ao mesmo tempo em que selecionamos as imagens 

que pareceram produzir maiores debates e envolvimento dos pesquisados durante o 

piloto.  

 Nessa redução necessária, descartamos rapidamente as mais ambíguas em 

relação ao objeto fotografado e a fotografia, já que queríamos ater-nos ao conteúdo, 

à referência dos objetos que, por razão logística, só poderíamos trazer em discussão 

a partir de seus registros fotográficos, nos distanciando do possível debate da 

própria fotografia como uma arte, o que colocaria em cheque todas as imagens e 

fugiria aos nossos objetivos. Nessa discussão percebemos que uma limitação da 

metodologia escolhida seria, justamente, não podermos trazer a própria fotografia 

como campo de arte a ser investigado com os alunos e decidimos que na aplicação 

da pesquisa, entre as orientações iniciais junto ao grupo focal, os pesquisados 



9 

 

 

 

deveriam ser informados que, ao responderem a questão da pesquisa, deveriam 

desconsiderar a fotografia e remeterem-se ao conteúdo da imagem. 

 Após tal ressalva, eliminamos duas categorias que não pareceram criar 

grandes comoções e cujo acordo tendia à unanimidade, não suscitando polêmica 

que nos levasse a privilegiá-las. Foram as categorias do cinema e aquela referente à 

noção de techné. 

Em seguida, considerando a repetição de obras dentro de uma mesma 

categoria que, apesar de distintas entre si, tenderiam a estimular as mesmas 

proposições, retiramos as que provocaram menor debate entre os pesquisados e 

decidimos que só poderíamos ter uma imagem de cada categoria. Esses cortes 

foram sucessivos e mais de um encontro do grupo de pesquisa foi requerido para 

chegarmos a um consenso. Decidimos por isolar da pesquisa também nossas 

referências sobre moda, design e arquitetura, já que mantínhamo-nos seguros da 

necessidade de trabalharmos com o máximo de dez imagens e observávamos que 

necessitaríamos reconfigurar os motes de debate para restringirmo-nos a essa 

quantidade. Enfim, debruçamo-nos sobre o total de dez pranchas. 

Mantivemos a imagem da Fonte de Marcel Duchamp (figura 6) para agregar 

tanto a discussão sobre a arte conceitual quanto aquele que remete à legitimação da 

arte por sua história. Pelo mesmo caminho conceitual e acrescentando a questão da 

contemporaneidade, cuja legitimação histórica ainda não se configurou, elegemos o 

trabalho de Cadu, "Doze meses" (figura 8), obra que brinca sutilmente com um 

objeto de nosso cotidiano, legitimada pelo circuito artístico atual, mas ainda 

desconhecida do grande público, e exemplo, dentre todas as outras obras 

contemporâneas que trazíamos, mais polêmica, talvez pela quase imperceptível 

intervenção do artista. 

Para destacar a questão das artes não consagradas e populares, escolhemos 

o grupo de maracatu, de Suely, de Caruaru (figura 23) porque sua imagem suscitou 

no grupo piloto uma aproximação maior com a discussão da produção seriada 

popular, já que a cerâmica marajoara e as cestarias, expostas no CCBB-RJ, foram 

aceitas por alguns alunos do grupo piloto como legitimas obras de "arte dos índios", 

demonstrando que já incorporam uma legitimação histórica. Outro binômio que se 

mostrou impossível de ignorar, dadas às discussões acaloradas, foi aquele evocado 
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pelo debate entre pichação e grafitti onde selecionamos os casos em que ambos 

ocorriam mais claramente. Como exemplo de pichação, mantivemos a obra de 

Augustaitiz (figura 13) que, apesar de possuir um contexto autorizado, sancionado 

pela instituição em que a ação se deu, denuncia mais um ambiente descrito 

popularmente como depredado ou “vandalizado”. Na opção do graffiti, elegemos a 

imagem do Muro de Berlim (figura 12), pois a imagem do pequeno prédio berlinense 

não tinha boa definição e grafittis e pichações estavam presentes. 

Para estimular o debate sobre a arte escolar e as artes populares, na forma 

de folclore, retemos o registro fotográfico do desenho infantil e da festa junina de 

uma escola (figura 24). Representando outra esfera chancelada pela história da arte, 

a da arte clássica e seus cânones, permanecemos com um detalhe da Capela 

Sistina, de Michelangelo (figura 2) para incluir nas problematizações dos alunos.  

Em resgate a embates do próprio meio artístico, mantivemos a questão da 

body art, do corpo como suporte ou própria obra de arte, através da imagem de uma 

perna tatuada com uma caveira (figura 17). Para coroar a natureza como objeto de 

debate, porque aparentemente seria o mais imparcial, posicionamos a foto aleatória 

de plantas da Floresta da Tijuca (figura 35) entre as pranchas finais. 

Finalmente, retornando à questão da arte dentro da escola e relativizando os 

lugares do sujeito artista, da técnica, da história e do conceito, continuamos com o 

colorido desenho infantil (figura 26) na rodada de imagens selecionadas para a 

metodologia da pesquisa sobre o currículo de artes visuais de acordo com as 

premissas dos estudantes.  

A nova seleção de imagens já vem sendo aplicada na pesquisa que segue em 

andamento e vem indicando resultados positivos que se apresentam nas análises 

parciais das primeiras coletas de dados. Nas aplicações, outro cuidado notado pelo 

grupo quanto à utilização desse material é o risco de imprimir-se uma orientação ao 

debate a partir da sequência dada às imagens apresentadas. Neste sentido, os 

aplicadores embaralham as imagens antes do início da coleta e distribuem-nas sem 

predeterminar sua ordem. 
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Anexo 1 

Índice e fontes de imagens 

 

 

 

Figura 1: Pintura Rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí.  

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASI. Antes: história da pré-história. Catálogo 

de Exposição, 2005, pg 159 

 

 

 

Figura 2: Sagrada Família, Michelângelo. 

fonte: BERTI, L. Tutte le opere di Michelangelo. Firenze, It: 

Bonechi Editore, 1980, p 45. 

 

 

 

 

Figura 3: Gravura, detalhe, de Debret. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 
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Figura 4: Mesa de Apreensão # 1, de Matheus Rocha Pitta 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASI. Nova Arte Nova, Catálogo de Exposição, 

2009, pg 143 

 

 

 

Figura 5: Seção Diagonal, de Marcius Galan. 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASI. Nova Arte Nova, Catálogo de Exposição, 

2009, pg 126 

 

 

 

Figura 6: A Fonte, de Marcel Duchamp. 

MINK, J. Marcel Duchamp 1887-1968: a arte como contra-arte. Colônia, Al: Taschen, 

1996, p 66. 
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Figura 7: Montagem sobre o trabalho de Christina Oiticica: Depois da Morte, uma 

chuva de rosas. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 

 

 

 

Figura 8: Doze meses, de Cadu. 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASI. Nova Arte Nova, Catálogo de Exposição, 

2009, pg 56-57 

 

 

  

Figura 9: King Kong, 1933, dir Merian C. Cooper e Ernst B. Schoedsack. 
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Arquivo de pesquisador: detalhe a partir de foto de divulgação, disponível em: 

<http://www.imdb.com/media/rm3678574592/tt0024216> 

 

 

Figura 10: Os Incríveis. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 

 

 

Figura 11: Construção berlinense com pichações e grafittis. 

Acervo de pesquisador: fotografias de viagem. 

 

 

 

Figura 12: Muro de Berlim, detalhe. 

Acervo de pesquisador: fotografias de viagem. 
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Figura 13: trabalho de conclusão de curso em Artes Visuais do aluno Rafael 

Augustaitiz, em 2008. 

fonte:<http://www.flickr.com/photos/choquephotos/4079638159/> Acessado em 

01/10/2011. 

 

 

 

Figura 14: Trabalho do pichador Cripta Djan, na Fundação Cartier, em Paris, 2009. 

Fonte: <http://www.flickr.com/photos/criptadjan/3857354068/in/set-

72157621465444310> 

 

 

Figura 15: Festa, para Louis Vuitton, de Kim Joon, Body Art, 2007 

Fonte: <http://kimjoon.co.kr/joon/bbs/board.php?bo_table=j_2007> Acessado em: 

01/10/2011. 
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Figura 16: Tatuagem vintage em foto de 1907, Estados Unidos da America. 

Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/Tattoo> 

 

 

 

Figura 17: tatuagem contemporânea 

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 

 

 

Figura 18: Vasilhame cerimonial em cerâmica policromada, da Ilha de Marajó. 

Coleção CidCollection, Instituto Cultural Banco Santos. 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASI. Antes: história da pré-história. Catálogo 

de Exposição, 2005, pg 177 
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Figura 19: Cestaria 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASI. Antes: história da pré-história. Catálogo 

de Exposição, 2005 

 

 

 

 

Figura 20: Galeria e Loja Virtual da Casa das Culturas Indígenas – Iandé. 

fonte: <http://www.iande.art.br/renda/bilro/biltoalha040912.htm> Acessado em 

01/10/2011. 

 

 

 

Figura 21: Cartaz de divulgação da Exposição “Ariano Suassuna 80 - A Terra, o 

Altar, o Sonho”, realizada em 2007 no Arte SESC, Rio de Janeiro. 
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Fonte:<http://www.overmundo.com.br/agenda/exposicao-ariano-suassuna-80-a-

terra-o-altar-o-sonho> Acessado em 01/10/2011. 

 

 

Figura 22: Fotografia de Entalhe em Madeira da Figura do Redentor, Corcovado, Rio 

de Janeiro. 

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 

 

 

 

Figura 23: Grupo de Maracatu, de Sueli, de Caruaru. 

FUNARTE. Instituto Nacional do Folclore, Museus de Folclore Edison Carneiro, 

1981, p 31 

 

 

 

Figura 24: Projeto Petrobras de Ação Social. Foto Divulgação. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 
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Figura 25: Festa Junina escolar. 

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 

 

 

 

 

Figura 26: Desenho Infantil de criança de 9 anos. 

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 

 

 

 

  

Figura 27: Fotografia Arquitetônica. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 
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Figura 28: Joia. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 

 

 

 

Figura 29: Divulgação: Sega Toys.I Dog: brinquedo: cão robo lançado pela Sega 

Toys Co. em 2006. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 

 

 

   

Figura 30: fotografia de Fábio Bartelt, Luana Teifke, 2009. 

Fonte: http://luana-teifke.blogspot.com/2009/09/vogue-fashion-rio-verao-2009.html 
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Figura 31: fotografia de pés femininos. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 

 

 

 

Figura 32: Fotografia de cão. 

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 

 

 

 

Figura 33: Fotografia de cavalo e Ganso. Revista Caras. 

Acervo de pesquisador. Coleção de imagens retiradas de revistas 

 

 



23 

 

 

 

 

 

Figura 34: Retrato de Louise Stone, de Richard Avedon. 

AVEDON, Richard & ARBUS, Doon. The Sixties. USA, New York: RandomHouse, 

1999, pg 150. 

 

 

Figura 35: Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro. 

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 

 

 

 

Figura 36: Foto do delta do Rio Lena, Rússia, a 4400km de altura, por satélite. 

Fonte: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and the U.S./Japan ASTER Science 

Team. Disponível em: < http://ipy.nasa.gov/> Acessado em 01/10/2011 
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Figura 37: Publicidade do canal Sportv para a Copa de 2006 

Fonte: <http://grun.blig.ig.com.br/2006/05/post-039> 

 

 

 

Figura 38: Capa do Compacto Vinil, Coletânea "Preferência Nacional".  

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 

 

 

 


