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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo trazer à reflexão aspectos ligados ao papel da imagem 

visual na apropriação do conhecimento da criança surda. Utilizou-se como recurso metodológico a 
coleta de dados e a pesquisa bibliográfica em torno de questões relacionadas à leitura, à escrita e à 
surdez. Através destes aspectos o artigo visa contribuir às discussões sobre educação de surdos, 
refletir sobre o letramento visual como um fator de extrema relevância no processo de escolarização 
de surdos. Torna-se necessário que o educador considere a leitura da imagem como parte da leitura 
do texto, sendo possível ampliar o conhecimento e a compreensão do educador sobre como a 
imagem constitui e veicula informações. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to bring aspects to reflect the role of visual images in the appropriation of 

knowledge of the deaf child. Was used as methodology resource to collect data and literature review 
around issues related to reading, writing and deafness.Through these aspects, the paper aims to 
contribute to discussions on deaf education, think about visual literacy as a factor of extreme 
importance in the process of education of the deaf. It is necessary that the educator consider reading 
as part of the image reading this text, it is possible to increase knowledge and understanding of the 
educator on how the image is and relays information. 
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Introdução 

 

Na sociedade em que vivemos, a escrita é um bem essencial à comunicação, uma ferramenta 

indispensável no cotidiano de qualquer pessoa. A relevância da escrita no âmbito da inclusão 

educacional e social de crianças com deficiência auditiva, desperta o interesse de pesquisadores da 

área, uma vez que o letramento dos surdos perpassa por diversas questões culturais e sociais. 

O objetivo do presente texto é analisar o papel da imagem visual na apropriação do 

conhecimento de crianças surdas. Tivemos como recurso metodológico a coleta de dados e a 

pesquisa bibliográfica em torno de questões relacionadas à leitura, à literatura e à surdez. 

A imagem vem sendo utilizada na escola com uma função primordialmente decorativa, de tal 

forma a diluir o tédio provocado pela grafia de textos visualmente desinteressantes. Os educadores 

se preocupam mais com o letramento limitado ao texto, a criança não “lê” a apenas a palavra num 

livro, mas “lê”, ou atribui sentido, também, considerando as ilustrações, a formatação gráfica, bem 

como o contexto social em que a leitura se dá. Se o educador considerasse a leitura da imagem 

como parte da leitura do texto, seria possível ampliar o conhecimento e a compreensão do educador 

sobre como a imagem constitui e veicula informações. 

Segundo a teoria vygotskyana é através da interação com o meio e com as outras pessoas que 

a criança desenvolve suas potencialidades, logo, é necessário que esta esteja desde cedo em contato 

com diferentes ambientes e indivíduos a fim de propiciar o seu desenvolvimento. 

 De acordo com Pat Hughes (1998), a leitura da imagem perpassa as fronteiras culturais, 

assim como o conhecimento numérico, a informática e o letramento (verbal).  

Nesse processo, o surdo percorre um caminho que não se pauta na relação da escrita com a 

oralidade, daí a necessidade de nos afastarmos da concepção grafocêntrica da escrita, considerando-

a como um conjunto de práticas discursivas (SOUZA, 2001). 

 

Literatura infantil, imagem e a criança surda  

 

As imagens contidas na literatura infantil têm sido compreendidas como tendo função 

meramente motivacional, colocada para interessar a criança no livro. A imagem auxilia o aluno a 



compreender o texto, funcionando como exemplificação ou ilustração. Neste sentido, essa leitura 

das imagens, dos sinais, dos símbolos, configura-se como uma leitura visual (GOODMAN, 1998). 

De acordo com Dondis (2003), em todos os níveis educacionais, o enorme potencial didático 

do “alfabetismo visual” tem sido marcado de maneira negativa por uma funcionalidade irracional, 

depositário da recreação, que as artes visuais desempenham nos currículos escolares, situação 

semelhante a que se verifica no uso dos meios de comunicação, câmeras, cinema, televisão. 

Segundo Bárbara Barros de Olim e Hermeson Menezes (2007), esta perspectiva reforça a 

constatação de que a apresentação, estímulo e direcionamento de leitura dos textos imagéticos nos 

livros podem trazer benefícios, auxiliando o estudante, permitindo que ele desenvolva habilidades, 

tais como: comparar, descrever, enumerar, discriminar, recriar e interpretar qualquer texto ilustrado. 

Nesta perspectiva, utilizaremos a noção de representação, elaborada pelo historiador Jacques 

Le Goff, (apud PESAVENTO, 1995, p.15) como uma tradução mental da realidade percebida. A 

representação é uma expressão do pensamento, ela se manifesta por imagens e discursos que 

pretendem oferecer uma definição da realidade. Mas é preciso compreender que tais imagens e 

discursos sobre o real não são exatamente o real, não são expressões literais da realidade. 

A observação da materialidade de impressos (diagramação, tipos das fontes, legendas, 

dimensões e modalidades da capa, contracapa e das folhas, disposição dos índices, sumários, títulos 

e subtítulos dos textos nas páginas, repertórios imagéticos) pode transmitir informações valiosas 

sobre as formas como esses materiais são lidos. 

Para o historiador francês Roger Chartier (2002, p. 61-62): 

 

 

[...] os textos não existem fora dos suportes materiais (sejam eles quais 
forem) de que são veículos. Contra a abstração dos textos, é preciso lembrar 
que as formas que permitem a sua leitura, sua audição ou sua visão 
participam profundamente da construção de seus significados. 
 

 

A leitura de imagens, segundo Erwin Panofsky (2007), divide-se em três etapas: primeiro 

momento, a descrição pré-iconográfica, fatual, expressional, que tem a função de identificar as 

formas puras, portadoras de significados primários ou naturais, o mundo dos motivos artísticos. 

Segundo momento, a análise iconográfica, que trata daquilo que, geralmente, chamamos imagens, 

estórias, alegorias, a esfera dos temas secundários ou convencionais, o mundo dos assuntos 

específicos ou dos conceitos. Terceiro momento, a interpretação iconológica, ou significado 



intrínseco ou conteúdo, o mundo dos valores simbólicos, caracterizado pela determinação daqueles 

princípios subjacentes que revelam a atitude básica de uma nação, de um período, classe social, 

crença religiosa ou filosófica. 

Aqui trabalharemos com a noção de “imagem-texto” como “material-visual” (GASKELL, 

1992), aqueles constituintes do ambiente visual produzido pelo homem que são primariamente 

comunicativos, incluindo-se os desenhos gráficos, litogravuras, xilogravuras, pinturas, fotografias, 

entre outros. 

Flávia Ramos e Neiva Panozzo (2004) definem ilustração como uma linguagem que dialoga 

com outras linguagens. Ela pertence ao código visual e é constituída de uma linguagem própria. 

Nos livros didáticos, ela tem como função produzir sentidos por meio do diálogo que mantém com 

o leitor, por si mesma e pela interação com a palavra escrita. 

Cada tipo de imagem (pintura, fotografia, etc.) possui um determinado grau de iconicidade, 

ou seja, cada suporte tem um potencial expressivo e certa carga informacional. O grau de 

iconicidade de uma imagem é determinado pelo realismo em relação ao que é representado. 

Existem diversos estudos sobre a iconicidade das imagens. Geralmente, os pesquisadores 

dividem as imagens a partir de níveis ou escalas. Entre as escalas mais conhecidas destacam-se as 

escalas de Moles (1976) e de Villafañe (1988). A escala de Villafañe (1988) é interessante porque 

faz referência às imagens sobre superfície plana ou bidimensional, e, também porque os seus níveis 

de classificação permitem distinguir as funções associadas a cada nível de realidade. 

Entre os tipos de imagem e suas respectivas funções estão: Imagem natural (restabelece 

todas as propriedades do objeto); Modelo tridimensional à escala (restabelece todas as propriedades 

do objeto); Imagem estereoscópica (restabelece as formas e dimensões dos objetos emissores de 

radiações presentes no espaço); Fotografia colorida (o grau de definição da imagem está equiparado 

ao poder de resolução de um olho médio); Fotografia a preto e branco (o grau de definição da 

imagem está equiparado ao poder de resolução de um olho médio); Pintura realista (restabelece 

razoavelmente as relações espaciais num espaço bidimensional); Representação figurativa não 

realista (produz identificação, mas as relações espaciais estão alteradas); Pictogramas (todas as 

características sensíveis, exceto a forma estão alteradas); Esquemas motivados (abstração de todas 

as características sensíveis. Apenas se restabelecem as relações orgânicas); Sinais arbitrários (não 

representam características sensíveis. As relações de dependência entre os elementos não seguem 

nenhum critério “natural”); Representação não figurativa (fazem abstração de todas as qualidades 

sensíveis e relacionais). (VILLAFAÑE, 1988, apud SILVA; MARTINS, 2008). 



Fernanda Guimarães e Loredana Limoli3 comentam que com as novas tecnologias, a 

imagem ocupa um espaço privilegiado na sociedade atual, que possibilitam a criação de imagens 

cada vez mais elaboradas. Assim, somos constantemente bombardeados por imagens da televisão, 

do computador, das propagandas, das revistas, dos jornais, do cinema e em tantas outras situações. 

Toda leitura é um processo de interação entre o sujeito e o mundo. A ilustração, presente na 

literatura infantil é representada em abordagem de interpretação imagética, carregada de 

significados. A leitura da imagem é o ponto de partida para um processo de desenvolvimento 

cognitivo. 

De acordo com Lucia Reily (2003), as imagens (incluindo fotografias, diagramas, figuras, 

desenhos, mapas) se encontram em livros de todo tipo: livros de receitas, revistas sobre carros, 

guias turísticos, livros de anatomia, manuais de reforma de casa, dentre outros.   

A observação das imagens dos livros infantis pelas crianças colabora na construção do 

significado dos textos escritos, aproximando o conteúdo do seu universo mental e de suas 

experiências cotidianas. 

Alguns conceitos são muito difíceis de explicar em linguagem verbal e no texto escrito para 

crianças surdas, mas quando se domina a lógica da imagem, é possível agir cognitivamente sobre o 

objeto, é possível pensar e aprender. Para o surdo, a forma possível de perceber e representar o 

mundo será por veículos de natureza visual e gestual, já que a significação não será processada por 

vias que dependam da audição. 

Para o aluno surdo, aprender a perceber as interfaces dos signos, compreender o humor e o 

absurdo na imagem, pode servir mais tarde como ponte para fazer o mesmo na segunda língua que 

ele necessariamente vai precisar estudar na escola. 

Na imagem, as duas possibilidades de significação são acessíveis à criança surda. Quando 

esse fenômeno ocorre na linguagem verbal, o sentido figurado de uma frase muitas vezes não é 

compreendido. 

De acordo com Geoff Fox (1996), na leitura do livro de imagem, é comum que o leitor 

avance e volte para trás, durante o processo de leitura, procurando confirmar detalhes que se 

apresentam e que auxiliam na compreensão do enredo. Esse movimento de ir e voltar nas figuras, 

antecipando o que está por acontecer, revendo, à luz do final do livro, o que foi ilustrado no 

começo, é fundamental para apreciação da obra.  
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Reily (2003, p. 164) propõe o letramento visual no currículo escolar e considera que a 

“imagem vem sendo utilizada na escola com uma função primordialmente decorativa, de tal forma a 

diluir o tédio provocado pela grafia de textos visualmente desinteressantes”. Dada a característica 

visual da língua de sinais, essa discussão deve se fazer presente no campo da surdez; nesse sentido, 

Reily também enfatiza a importância de educadores da área refletirem sobre o papel da imagem no 

processo de escolarização de surdos. 

Tocar as figuras, apontar, mostrar detalhes importantes, seguir movimentos, imitar os gestos 

dos personagens, tudo isso aproxima a criança do livro. 

Existem estratégias visuais sofisticadas, próprias da linguagem pictográfica, que o artista 

pode utilizar para envolver o leitor na história, entre as quais: o uso de moldura e bordas, a 

estruturação de subquadros, o sangramento (termo utilizado para a figura que sai do 

enquadramento, há corte parcial da figura) das figuras nas bordas. A imagem que chega até a 

margem chama o leitor para dentro da história, como participante conjunto, diluindo as diferenças 

entre os papéis de personagem e leitor.  

De acordo com Anne Rowe (1996), na prática, o contato com os livros de imagem ampliam 

as perspectivas culturais da criança como apreciadora desse tipo de literatura, pois ela adquire 

fôlego para leitura. Além disso, o conhecimento de outros textos/imagens vai contribuir para a sua 

compreensão linguística como leitora. 

 

Considerações finais 

 

Conclui-se que no caso do ouvinte, o desenho é sempre visto como uma etapa a ser superado 

no decorrer do processo de aquisição e desenvolvimento da escrita, no caso do surdo ele sempre 

estará presente. 

 Por não ouvir, o surdo apóia-se indiretamente na relação oralidade/escrita, tornando 

possível considerar o aspecto visual da escrita como um fator facilitador do processo de aquisição 

do português. 

 A partir do estudo realizado, faz-se necessário refletir sobre o papel da imagem no processo 

educacional de um modo geral e de forma ainda mais expressiva no processo de construção de 

conhecimento de alunos surdos. 



 Há necessidade de enfatizar o papel da imagem como um fator constitutivo no processo de 

letramento de alunos surdos, uma vez que o letramento visual é fundamental na escolarização 

desses sujeitos. 
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