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EIXO TEMÁTICO: TECNOLOGIA, MÍDIAS E EDUCAÇÃO.
RESUMO:
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que teve como intuito analisar a composição
gráfica dos livros didáticos em língua francesa no que tange a relação entre imagem e
linguagem. Nesta pesquisa discutiu-se a utilização de meios virtuais na composição digital
deste material didático que auxiliasse na adequação entre imagem e texto, com o intuito de
facilitar o processo de ensino aprendizagem, assim como dar subsidio ao professor na escolha
do livro didático a ser trabalhado em sua sala de aula. Buscando o método dedutivo
comparativo, numa linha exploratória qualitativa o presente estudo se apoio nos conceitos de
Tavares (2004), Silva (2004), Santaella (1997), Bittencout (2008), entre outros, que
constituíram algumas das postulações, nas quais este estudo está arrimado.
PALAVRAS-CHAVE: Livro didático; composição digital; virtual.
RESUMÉ :
Ce travail est le résultat d'une recherche qui avait comme objectif d'analyser la composition
graphique de manuels en langue française en ce qui concerne la relation entre l'image et le
langage. Cette recherche visait à discuter de l'utilisation de moitié virtual dans la composition
digitais de ce matériel qui aide avec la configuration sur l'adéquation entre l'image et du texte,
en vue de faciliter le processus d'apprentissage ainsi que de donner des subventions à
l'enseignant dans le choix du Manuel pour être travaillé dans votre classe. Recherche la
méthode déductive, soutien de l'étude exploratoire qualitative comparative dans les concepts
actuels de Tavares (2004), Silva (2004), Santaella (1997), Bittencout (2008), entre autres, ont
constitué certaines des postulations, dans lesquelles cette étude c’est approchant.
MOTS- CLÉS: Manuel ; composition digitais ; virtuel.
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1. INTRODUÇÃO
Tendo como objeto de estudo do livro didático em sua composição imagem e texto no
âmbito das adequações e inadequações entre os mesmo depara-se com um universo de
construções gráficas o qual se questiona os meios e forma que levarem o design gráfico a
estas escolhas. Observando que, estas escolhas, nem sempre favorecem à compreensão do
aluno no processo de ensino e aprendizagem, é que pensamos em como transformar estas
escolhas em algo novo, uma nova composição que auxilie no processo de aprendizagem.
Navegando no mundo do virtual, reconhecendo quem usa/faz a tecnologia e a
dependência desta para alguns sujeitos, nos deparamos com um universo de possibilidades,
recursos, entre outros. Como diz Tavarez (2004): “Ciberespaço como um universo de
informação criatividade como capacidade de relacionar mentalmente ideias, imagens e coisas,
como o propósito de dar existência a algo novo, único e original”.
Desta forma, o objetivo desta pesquisa é discutir as oportunidades que a recriação de
um layout de uma página de um livro didático pode revelar. Esta composição se deu na
mudança da imagem que compõe a página original. Para esta composição utilizei das
bibliografias e discussões sobre composição digital, que se encontram no âmbito dos métodos
de criação, no conceito de bricolagem e hibridismo, nas concepções de espaço/ tempo e a
relação do sujeito com as novas tecnologias. Assim como as teorias que versam sobre o livro
didático, pautados em Santos (2001) e Andrade e Vlach (2003).
O intuito desta pesquisa foi revelar que os livros didáticos possuem distorção em
relação à imagem e o texto, e que estas poderão ser sanadas quando reeditadas. Outro aspecto
de relevância significativa neste estudo foi tratar da importância do livro didático como
cultura material e seu papel no âmbito escolar.
2. METODOLOGIA
Considerando que o conhecimento se constrói a partir da interação sujeito no mundo
social como alguém, em um contexto histórico, cultural e institucional, e por pensar o aluno
como sujeito de sua própria aprendizagem, pautado na visão sociointeracionista, a presente
pesquisa visou à contextualização do ensino de língua francesa através da sua cultura.
Em relação às definições de metodologia segundo Luft (1995): “metodologia é a arte de
dirigir o espírito na investigação da verdade, o que conduz o método”. Já Bittar (2001) diz que
metodologia é: “O conjunto de métodos, processos ou técnicas que, combinados
sistematicamente entre si, nos levam ao desenvolvimento do trabalho científico”.
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Então, Metodologia é o estudo dos métodos. Ou ainda, as etapas a seguir num
determinado processo. Tem como finalidade captar e analisar as características dos vários
métodos disponíveis, avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e
criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização. Além de ser uma disciplina que
estuda os métodos, a metodologia é também considerada uma forma de conduzir a pesquisa ou
um conjunto de regras para o ensino de ciências.
A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação
desenvolvida no método, ou seja, é o que dá suporte para a aplicação dos métodos de ensino.
O suporte utilizado na confecção desta composição digital se encontra no âmbito da
internet o qual pesquisei as imagens da cidade de Paris que tivessem coerência maior com o
texto existente na página do livro didático escolhido.
As novas tecnologias da comunicação oferecem a possibilidade de criação
de imagens, na ideia de que essas se configuram como um espaço de
conexões, enfim, como um espaço intertextual, manifestado no cruzamento e
na superposição de diversos sujeitos e objetivos. (Tavares, 2004, p. 108)

O meio só poderia ser o digital, já que estamos discutindo o processo digital e a
composição neste meio, assim o digital /virtual está intimamente ligado nesta produção.
Como diz (Silva, 2004, p.53)
O real necessita de um gol num estádio de concreto; o hipereal precisa de
uma câmera; o virtual da simulação por computador. Já o hipervirtual não
precisa de nada, exceto de um, cérebro, mesmo em péssimo estado de
conservação, pois roda aquém e além da materialidade. (SILVA, 2004, p.53)

Desta forma, posso dizer que além do virtual utilizei o hipervirtual para compor este
trabalho, pois compreendo que o virtual e/ou digital é um meio para chegar ao resultado, mas
o hipervirtual é a forma para chegar a tal meio.
Já em relação à técnica escolhida está embasada na bricolagem. “Observa ainda que as
criações da bricolagem se reduzem sempre a um arranjo novo de elementos, já que novos
universos nascem de seus fragmentos.” (WALTY, 2004, p. 64). E para desenvolver esta
técnica utilizei o programa de computador Corel Draw, que me deu ferramentas capazes de
fazer a manipulação das imagens, buscando transformar algo existente em algo novo,
almejando o resultado final que é a um layout mais coerente.
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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Pensar nesta composição digital não é só simplesmente escolher uma imagem e alterála. Durante toda a Composição Digital discuti-se a relação do corpo, imagem e espaço, isso,
proporcionou uma releitura de mundos e novas noções. Assim como, pensar criticamente
nossa relação com o mundo tecnológico.
Esse aparato sociotécnico solicita que compreendamos o espaço e o tempo em que
vivemos não mais como entidades isoladas, mas como entidades que se fundem em um
instante: espaço-tempo-real (VIRILIO, 1993). Quando compreendemos esta relação abrimos
nossos olhos a novas propostas e a novas criações, mas agora consciente do ato de fazer.
Ciberespaço é um espaço sintético no qual um ser humano equipado com
hardware apropriado pode atuar tendo por base um feedback visual, acústico
e mesmo tátil obtido de um software. Mais genérica do que ciberespaço é a
realidade virtual que descreve um novo campo de atividade devotada a
promover o desempenho humano em ambiente de imagens sintetizadas.
(SANTAELLA, 1997, p, 42)

É nesse universo agora consciente do saber que comecei a pensar na minha
composição. Temos ainda, muito impregnado em nós, a concepção errônea de que o ambiente
tecnológico é resumido ao mundo virtual e ao computador, enquanto que tudo ele está
inserido cotidianamente em nossas vidas.
Nesse caso, os meios tecnológicos são capazes de fornecer as estruturas
necessárias para a concretização de produções estéticas, pois oferecem a
possibilidade de criar a própria qualidade. Em tais processos, evidencia-se o
enraizamento do icônico (concreto) no simbólico (abstrato). (TAVARES,
2004, p. 106)

Já sabendo o espaço/ tempo da composição foi necessária situar o “eu” com o ato
criativo. Pensar nos desejos e anseios para compor de forma crítica, planejada e consciente.
Esse é um ponto essencial no percurso da criação, mediada por qualquer tipo
de instrumental, em particular por aquele inerente ao ciberespaço, visto que a
complexa infraestrutura tecnológica digital impõe limites, determinantes de
uma “mesmice” criativa ou de uma estereotipia de ações. Torna-se, assim,
necessário assimilar as qualidades e potencialidades que as tecnologias
eletrônicas oferecem, assimilar a linguagem das máquinas e os limites
impostos pelo meio, de modo a utilizar sua materialidade/imaterialidade
como potencial criativo. (TAVARES, 2004, p. 106).

O espaço digital se limita em algumas partes, entretanto isso não deve ser desculpa
para deixar de criar no virtual. A falta de conhecimento no manuseio de algum suporte ou
meio não deve afetar no ato criativo. A liberdade deve ser a mesma na composição manual/
artesanal que do digital. Devemos pensar no ciberespaço como um lugar diferente do habitual,
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e não em um lugar anormal. O conhecimento próprio e do espaço da criação não limitará a
criação, pelo contrario este expandirá.
Admitiremos a criatividade como a capacidade de relacionar mentalmente
ideias, imagens e coisas, com o propósito de dar existência a algo novo,
único e original. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível considerar que,
em tal reorganização de elementos, haja uma cooperação mútua entre a
percepção intuitiva e a intelectiva do sujeito que cria. (TAVARES, 2004,
p.104)

Neste âmbito pensar em recriar um layout de uma página é transformar o já existente
em algo novo e único, é criar novos mecanismos de interação entre o produto e o produtor,
entre o produto e o receptor. Visto que partirá do já existente para transformação em algo
novo, as concepções de bricolagem são pertinentes neste trabalho. Em termos práticos, é,
essencialmente, um trabalho realizado a partir de materiais diversificados, sem a préconcepção de um plano e também seguindo procedimentos que em nada se parecem com os
processos técnicos.
O Bricoleur está apto a executar um grande número de tarefas diversificadas,
porém, ao contrário do engenheiro, não subordina nenhuma delas à obtenção
de matérias-primas e de utensílios concebidos e procurados na medida de seu
projeto: seu universo instrumental é fechado, e a regra do seu jogo é sempre
arranjar-se com os “meios-limites”, isto é, um conjunto sempre finito de
materiais bastante heteróclitos (LÉVI-STRAUSS, 1989: 33).

Trabalhar com a bricolagem pressupõe produzir um objeto novo a partir de fragmentos
de outros objetos, no qual se podem perceber as partes ou pedaços dos objetos anteriores. A
ideia de que “isso sempre pode servir”, de selecionar, de destacar do resto aquilo que o
imaginário já elabora inicialmente de alguma forma, percorre a prática da bricolagem.
Também explanarei os estudos referentes à cultura material, já que o livro didático faz
parte desta. O livro didático como outros materiais que se encontram no cotidiano escolar é
importante nos estudos educacionais.
A preocupação com matérias para o uso escolar remota a períodos
anteriores, com se pode perceber nos textos de Comenius no século XVI, na
invenção da lousano século XVIII pelos lassalistas e na utilização de novos
artefatos no ensino mútuo. Mas foi no século XIX que a construção de
prédios escolares, o surgimento de moderno mobiliário escolar e novos
materiais de ensino proliferaram de forma considerável articulando-se com a
moderna pedagogia, o processo de escolarização em massa e a expansão do
mercado industrial. (BENCOSTTA, 2007, p. 163)
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Nesta concepção é através dos estudos em cultura material que poderemos
compreender os avanços pertinentes à escolarização em um determinado período, suas
contribuições e suas influencias pedagógicas/ metodológicas exercitas em um determinado
tempo. Segundo (BENCOSTTA, 2007, p. 165) “Embora tomados quase sempre como um
pressuposto natural, os artefatos matérias vinculam concepções pedagógicas, saberes, práticas
e dimensões simbólicas do universo educacional constituindo um aspecto significativo da
cultura escolar".
Visto que, o livro compõe esta expectativa, a mudança do layout irá revelar aspectos
pertinentes a este espaço/tempo que a aprendizagem se realiza. Também poderemos visualizar
se este ensino com a escolha deste livro didático é efetiva e prazerosa, como se almeja se.
Portanto, o livro didático se torna objeto de estudo que visa compreender como se
processava a educação em um determinado período como aborda Bittencourt:
É necessário considerar estes livros como uma fonte de pesquisa histórica e,
por meio deles, pode-se investigar a circulação de ideias sobre aquilo que a
escola deveria ensinar, possibilitando também conhecer a concepção
educativa que estaria permeando as propostas de formação de cidadãos por
meio da escola. (BITTENCOUT, 2008, p. 65)

Percebi-se a importância de conhecer e estudar o livro didático como fonte de
conhecimento, o que contribuiu para tal pesquisa, visto que através da compreensão do livro
didático poderá entender os processos pedagógicos-didaticos do ensino de língua francesa,
assim como suas influencias socioculturais.
Logo o livro didático é composto de duas partes fundamentais a verbal e a não verbal
que constitui a imagem.
O Desenho ora está entendido enquanto processo – projeto, desígnio; ora
enquanto fim -resultado, produto final; ora enquanto instrumento – veículo
de linguagem para outras atividades profissionais e educacionais. Nesse
percurso, outros embates se travam como a sua associação a relação beleza
em oposição à fealdade; a Ciência e Técnica e a Técnica e Arte. Porém, se
associa o desenho enquanto meio de desenvolvimento da capacidade
criadora, motora e que possui códigos de linguagem própria, ou uma
gramática se queremos o aproximar da escrita. (TRINCHÃO, 2008, p. 380)

Assim podemos inferir através do desenho a estrutura formativa do livro e seu design
que evidenciamos que precisa de uma parceria entre editor e design gráfico, conforme relata
Dondis:
O design de livros tem sido dominado pelo aspecto clássico das páginas em
equilíbrio absoluto [...]. Porém, por maior que seja a segurança e a
confiabilidade que a técnica harmoniosa do design nivelado pode oferecer,
propiciando, como no caso dos livros, uma configuração de composição
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visual que não interfere com a mensagem, a mente e o olho exigem um
estímulo. A monotonia representa para o design visual uma ameaça tão
grande quanto em qualquer outra esfera da arte e da comunicação. A mente e
o olho exigem estímulos e surpresas, e um design que resulte em êxito e
audácia sugere a necessidade de aguçamento da estrutura e da mensagem.
(DONDIS, 2007, p.118)

Nisso representa a interdisciplinaridade do desenho, e neste caso o desenho como
objeto de estudo fazendo sua relação com a linguagem verbal. Hendel traz o desenho
especificamente na construção do livro didático, exemplificando a importância do ato de
desenhar para a confecção do livro didático.
Não é somente o que o autor escreve num livro que vai definir o assunto do
livro. Sua forma física,assim como sua tipologia, também o define. Cada
escolha feita por um designer causa algum efeito sobre o leitor. Este efeito
pode ser radical ou sutil, mas normalmente está fora da capacidade do leitor
descrevê-lo. (HENDEL, 2003, p. 76)

Através desta explanação podemos versar na importância do livro didático no
ambiente escolar e que este é composto de linguagem verbal (texto) e não verbal (imagem), e
que ambas necessitam dialogar, a fim de um layout coerente e compreensível, o que muitas
vezes não é realizado. Deste modo a relevância da composição digital, trazendo a utilização
das mídias na educação.

4. DISCUSSÃO/ E ANALISE DOS DADOS
Os procedimentos que levaram a esta composição está no âmbito dos métodos de
criação: método do possível, método do experimental e o método do existente. Neste universo
subdividi esta composição em pré-produção, produção e pós-produção.
Referente ao método do possível, seguindo Tavares “dá-se a representação de modelos
mentais (fase da ideação e concepção inerente ao homem) que se viabiliza a partir das
estruturas e linguagens próprias das tecnologias”. (2004, p.106)
Partindo deste pressuposto criei um esquema que visualiza muito bem as etapas
pertinentes a este método e a parte do processo.
Esquema 1. As etapas pertinentes ao método do possível.

8

Assim primeiramente pesquisei os possíveis layouts de páginas que continham
inadequações entre imagem e linguagem. Depois destas escolhas pesquisei os conceitos de
imagem e linguagem e de composição gráfica. Com o contexto já definido que é o do ensino e
aprendizagem em língua francesa pensei nas formas e maneiras de chegar nesta composição.
Dialogando com alguns colegas mestrandos tive a inspiração que virou ideia, que é esta
apresentada neste memorial.
Tendo a ideia concretizada em meus pensamentos partir para o método do
experimental que seguindo (Tavares, 2004, p.106): “Sua característica principal é determinada
pelo conflito e pela experiência vivenciados no contato, na ação/ reação com o meio
produtivo. Domina a experimentação como atitude criativa, visto que a concepção e a
realização dão-se concomitantemente.”.
Com o método do experimental comecei a produção em si, que fica mais clara no
esquema apresentado abaixo:
Esquema 2. As etapas pertinentes ao método do experimental

Neste ponto comecei a fazer as escolhas dos instrumentos mais adequados para a
produção, assim a escolha do Corel Draw como software foi a melhor para esta produção.
Esta etapa se relaciona ao método do experimental, pois foi nela que ensaiei as imagens,
comparei exemplos de imagens para chegar ao resultado final.
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Para finalização desta construção criativa fiz referência ao método do pensamento que
traz a concepção da pós-produção trazendo releituras das imagens apresentadas.
A característica principal é, justamente, o operar com símbolos ou signos de
caráter convencional. Firmam-se por meio da incorporação e da consequente
transformação de dados já repertoriados, dando margem ao aparecimento de
novas significações, estabelecidas a partir de releituras ou recodificações.
Envolvem a relação de diálogo entre vários códigos se linguagens e
trabalham no âmbito da metalinguagem e da metacriação, ou seja, na noção
de criação a partir de algo, melhor dizendo, de representação da
representação. (TAVARES, 2004, p.107)

Neste conceito de dialogo entre códigos, símbolos e signos em concluir o processo de
criação construção de algo novo o esquema abaixo exemplifica o pensamento realizado nesta
etapa.
Esquema 3. As etapas pertinentes ao método do pensamento

Nesta parte o produto (o layout da pagina de um livro de língua francesa) está pronto
para novas resignificações, e a partir daí podemos comparar e discutir as utilizações das
imagens com coerência com o texto apresentado. Assim como os mecanismos de produção e
criatividade.
Ao concluir este trabalho pude perceber que profundos sentimentos e conceitos estão
inseridos quando nos propomos a fazer algo novo e consciente. É sair da zono de conforto e
experimentar algo inovador, provocador, pois não utilizei somente a inspiração de produzi
uma nova página, por traz de todo o processo de criações infinitas angustias, dilemas,
confusões entre outros estiveram em meu ser. Então posso afirmar que a relação do sujeito
com o espaço tempo de criação é intima e profunda.
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5. RESULTADOS FINAIS
O livro escolhido para esta composição foi o BAYLON, Christian. Forum Méthode
de Français 1. Paris: Hachette, 2000, p. 134. A escolha do layout da pagina decorreu da
própria experiência em sala de aula ao trabalhar com o livro citado. Ocorria que quando
chegava à unidade que se destinava estudar os itinerários em língua francesa me deparava
com este layout que trazia muita confusão e nenhuma compreensão dos alunos.

O texto acima explica que é uma foto de
Paris e pergunta quais monumentos
parisienses os alunos conhecem.
Em seguida, lê-se um pequeno diálogo
entre duas pessoas em busca de
informações.

Fonte: BAYLON, Christian. Forum Méthode de Français 1. Paris: Hachette, 2000

Neste layout, durante nossa prática de sala de aula, pudemos concluir, junto aos alunos
que o texto apresentado não dialoga com a imagem escolhida, pois esta foto não apresenta
elementos visuais que a associem à cidade de Paris.
Tal constatação é decorrente da explícita frustração do aluno por se considerar
incapacitado de compreender o texto associado a uma imagem.
Posto isto, a mudança do layout se tornou um desafio na tentativa de desenvolver
metodologias que possibilitassem a compreensão dos alunos e consequentemente um ensino
prazeroso.
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Obseve que somente a imagem foi
alterada. O texto continua o mesmo.

Fonte: BAYLON, Christian. Forum Méthode de Français 1. Paris: Hachette, 2000

A nova imagem insere um ponto turístico mais conhecido. Para favorecer, os letreiros
com os nomes visíveis e em francês remetem a associação do aluno com o idioma e, portanto
o contexto, por fim ao local. A utilização de cores mais vibrantes trouxe o interesse do
alunado

para

o

texto

apresentado,

como

pudemos

constatar.
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Posto isto, fica evidente, após a apresentação da nova imagem com os alunos que é de
fundamental importância um olhar cuidadoso sobre a relação: imagem e texto para o
ensino de uma língua estrangeira. Alem do que, contatamos os sentidos e a inserção das
tecnologias em nosso cotidiano, ate mesmo para o melhor desenvolvimento do trabalho
pedagógico.
Ressaltamos, com este trabalho, que uma nova pesquisa se faz oportuna e nos provoca.
Desta vez, no sentido de perceber as formas de relacionamento dos professores de
ensino de língua estrangeira com esta ferramenta/possibilidade, pois trata-se de um fator
propulsor/limitador ou até mesmo inibidor ao constatar-se que o profissional de
educação não tem determinados conhecimentos que o permita “passear” pelas
tecnologias de forma coerente e segura.
REFERÊNCIAS:
ANDRADE & VLACH. O Livro Didático Em Discussão: Elaboração de uma proposta alternativa.
Disponível em <http://www.ufop.br/ichs/conifes/anais/EDU/edu2310.htm> Acesso em 04/07/2012.
BENCOSTTA, M. Culturas escolares, saberes e práticas educativas. São Paulo: Cortez editora, 2007.
BITTENCOURT, Circe. Livro Didático e saber escolar: 1810 -1910. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
HENDEL, Richard. O Design do Livro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. Trad.: Tânia Pellegrini. Campinas, SP: Papirus,
1989.
SANTAELLA, Lucia. O homem e as Máquinas. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.
SILVA, Juremir. Interatividade imaginal e criatividade virtual. Conexão – Comunicação e Cultura,
UCS, Caxias do Sul, v. 3, n. 6, p. 103-127, 2004.
TAVARES, Monica. Ciberespaço e Metodologia de Criação. Conexão – Comunicação e Cultura, UCS,
Caxias do Sul, v. 3, n. 6, p. 103-127, 2004.
VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico. Trad. Paulo Roberto Pires. Rio de Janeiro: Ed.34, 1993.
WALTY, Ivete. De lixo e bricolagem. Revista ALCEU - v.5 - n.9 - p. 62 a 76 - jul./dez. 2004.
SANTOS, Janete Silva dos. As perguntas de compreensão nos livros didáticos. Uma e três estrelas: quais
os avanços. Campinas: Unicamp, 2001.

