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REFERÊNCIAS 

Este trabalho é um recorte do projeto “Juventudes e 

narrativas visuais: por uma ética da imagem na 

educação”. 

Um dos objetivos da pesquisa é realizar um estudo 

teórico sobre as relações entre ficção e realidade, nas 

narrativas visuais, além de fazer um levantamento 

empírico com jovens estudantes de Pedagogia da 

Grande Porto Alegre sobre sua relação com a 

proliferação de imagens na cultura contemporânea.  

Como uma das propostas do estudo se articula à 

discussão das relações entre imagem e realidade, neste 

exercício farei uma análise do conceito de imagem a 

partir das concepções de Inés Dussel, Rosa Maria Bueno 

Fischer e Michel Foucault e de dados de entrevistas com 

alunos da Faculdade de Educação da UFRGS em 2013.  

Esses autores permitem uma problematização sobre as 

relações entre conhecimento e experiência estética, 

imagem e verdade, linguagem audiovisual e educação. 
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METODOLOGIA 
 Análise de 10 entrevistas individuais, feitas com alunos de 

diferentes semestres, do Curso de Pedagogia da UFRGS, 

sobre sua relação com as imagens audiovisuais, desde a 

infância até o presente, com ênfase na possível 

experimentação de imagens na experiência docente. 

  

 Tópicos de análise: 

  

a) a resistência em perceber a imagem como fruição, 

b) a redução da imagem a uma função didática e instrumental;  

c) a relevância de  dedicar mais estudos às diferentes 

experiências que temos com a imagem. 

  

 Ferramentas teóricas básicas para a análise:  o conceito de 

imagem como relação, a partir das elaborações de Inés 

Dussel, Michel Foucault, Rosa Fischer e Didi-Huberman. 
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