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RESUMO

A leitura de imagens, principalmente, no período da alfabetização, pode ser uma estratégia didática importante na
compreensão entre o verbal e o não verbal, conforme defende Santaella (2012). Buscando discutir a leitura imagética
no livro didático de português (LDP), seguindo uma abordagem qualitativa com enfoque sócio-histórico, analisamos
como uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública realiza a leitura e a interpretação de
imagens no LDP. Para isso, selecionamos as imagens de dois gêneros específicos: a fábula e as histórias em
quadrinhos de Maurício de Sousa. Verificamos, ao aplicar propostas de atividades de leitura e interpretação de
imagens, interesse dos estudantes e da professora da turma em trabalhar a partir de uma leitura compreensiva e
crítica do texto, contidas nas imagens do LDP, adotado pela escola.

Palavras-chave: Leitura da imagem. Livro Didático de Português. Ensino Fundamental.

ABSTRACT

The reading of images, especially in the literacy period, can be an important didactic strategy in the comprehension
between verbal and non-verbal, as Santaella (2012) argues. In order to discuss image reading in the Didactic Book of
Portuguese (DBP), following a qualitative approach with a socio-historical approach, we analyzed how a class from the
3rd year of elementary school in a public school performs the reading and interpretation of images in the DBP. For this,
we selected the images of two specific genres: the fable and the comic books of Maurício de Sousa. We verified, when
applying proposals of activities of reading and interpretation of images, the interest of the students and the teacher of
the class to work from a comprehensive and critical reading of the text, contained in the images of the DBP, adopted by
the school.

Key-words: Reading the image. Didactic Book of Portuguese. Elementary School.

1 INTRODUÇÃO

O livro didático de português (LDP) têm recebido nas últimas décadas grandes investimentos. De acordo com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foram investidos mais de R$ 1 bilhão para cumprir o que prevê a
Constituição Federal e garantir material escolar gratuito aos estudantes das escolas públicas (BRASIL, 2013). Os
recursos garantiram que os mais de 42 milhões de estudantes da rede pública de ensino básico do país recebessem,
gratuitamente, as obras didáticas nas salas de aula. A partir de 1991, o Ministério da Educação (MEC) passou a
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elaborar guias de avaliação técnica, antes que os livros didáticos fossem escolhidos e distribuídos nas escolas. E mais
recentemente, instituiu um amplo programa de análise, seleção e escolha do livro didático (LD), inclusive com a
participação de professores e coordenadores de escolas, o chamado Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Contudo, na contramão desse fenômeno, na escola, o seu uso tem sido cada vez menor, como instrumento de ensino
e aprendizagem (ROJO, 2003; BUNZEN, 2009; LAJOLO, 2009).

Ao longo do tempo, o LDP recebeu e enfrentou inúmeras críticas, sobretudo dos educadores que os apontava de
veiculo da ideologia burguesa, preconceito linguístico e regional, ainda, que suas ideias são alheias à realidade dos
alunos, e do cotidiano social no qual os alunos estão inseridos. Por isso, o LDP, a partir também da contribuição e
avanço da linguística, passou por grandes modificações, tanto no que se refere ao conteúdo, como na sua forma, no
sentido de atender as demandas da LDB, e dos educadores. Esse processo também foi acompanhado de perto pelas
grandes editoras interessadas no vasto mercado editorial subjacente (ALMEIDA; CALIL, 2007).

Por acreditar que um dos importantes recursos encontrados no LDP são as imagens, nossa pesquisa objetivou discutir
a abordagem da imagem contida no LDP. Assim, analisamos em uma turma do 3º ano do Ensino fundamental de uma
escola pública, como o professor faz essa leitura com os alunos, e, a partir disso, apontar propostas de atividades de
leitura e interpretação colocando a imagem em relevo valorizando, consequentemente, o LDP adotado pela escola.

Este artigo está organizado em quatro seções: a primeira versa sobre os enfoques teóricos acerca do letramento
imagético. A seção seguinte apresenta aspectos metodológicos da pesquisa e a análise do LDP adotado pela escola e
a quarta apresenta as atividades propostas e realizadas na sala de aula os estudantes e a professora da turma.

2 A LEITURA DA IMAGEM E O LETRAMENTO IMAGÉTICO

A leitura de imagens no livro didático (LD), ainda é muito tímida. Apesar da intensa representação de imagens nos
livros didáticos de português (LDP), nas ilustrações das histórias, na presença de histórias em quadrinhos, a
sistematização de seu uso para fins pedagógicos na escola, em termos curriculares, é uma representação desprovida
de valor, e compreendida apenas como apêndice ilustrativo do texto.

Por acreditar que um dos importantes recursos encontrados no LD são as imagens, nossa pesquisa objetivou discutir
e a leitura de imagem no livro didático.

Para Silva (2007, p. 55), “é necessário pontuar que o LD, enquanto objeto sócio historicamente construído encontra-se
situado em momento e em contextos determinados”. Em suas palavras:

No Brasil, o processo de leitura enquanto ato de reflexão foi por um longo período
cerceado pela ditadura militar, que reestruturou ou até mesmo eliminaram do currículo
escolar disciplinas que pressupunham a leitura crítica. No bojo desses acontecimentos, o
resgate do papel da leitura na escola, seja em Língua Portuguesa ou em outras disciplinas,
é um grande desafio para a escola e o LD precisa estar comprometido a enfrentá-lo
(SILVA, 2007, p. 56).

Foi por influência da Linguística Estrutural e da Teoria da Comunicação, segundo Silva (2005), que a partir de 1970,
que a concepção do texto começa a se ampliar, com a inserção, ao lado do texto literário, de textos jornalísticos e de
histórias em quadrinhos. Por outro lado, embora os livros aparecessem ilustrados, essas imagens apenas funcionam
como recurso para chamar a atenção.

Paralelamente, nessa época, a sociedade contemporânea passa a empregar e a impregnar em diferentes mídias
(cinema, rádio e revistas) e de forma cada vez mais elaborada, a imagem sozinha ou associada à linguagem verbal
para dizer, persuadir emocionar, envolver, explicitar e ocultar (SILVA, 2007).

Smith (1999) sugere que se evitem as intermináveis discussões semânticas sobre definições de leitura e se pense no
processo da leitura. Para ele, os bens simbólicos produzidos pela humanidade são codificados de formas diversas,
mas que mantêm uma estreita relação entre si e se expressam no que se convencionou chamar de “semiose” cultural,
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essa ampla rede de significações.

No sentido de semiose cultural, Freire (1983) já sustentava que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e,
nesse caso, toda leitura é influenciada pela experiência de vida do leitor. Essa abordagem a partir da experiência do
leitor é proposta também por Manguel (2001), ao discutir que a recepção do símbolo pode ser compreendida como
leitura, na medida em que todo recorte na rede de significações é considerado um texto. Imagem e escrita são códigos
em constante interação.

Compreende-se hoje, o quanto a produção das imagens foi marcante na vida do homem. E que sua veiculação jamais
foi gratuita. Elas sempre foram fabricadas para determinados usos, individuais ou coletivos. Na pré-história, a imagem
era utilizada pelos homens primatas para registrar fatos importantes. Encontradas ainda hoje em alguns sítios
históricos, as pinturas rupestres atiçam a curiosidade de leigos e estudiosos; testemunham a necessidade do homem
em representar o seu redor.

Dessa forma, a imagem – seus usos, suas funções, suas leituras – foram sempre, e ainda fortemente o são nos dias
de hoje, um elemento que, além de útil, e muitas vezes divertido, instiga as sociedades ao longo da história. Aliás, do
ponto de vista histórico, as representações que se tinha e se tem do Brasil, interna e externamente, foram constituídas
por imagem, sejam através de pinturas, gravuras, fotografia, cinema documental, etc.

É raro encontrar meios de informação que não utilizem a imagem, desde o outdoor da rua até a TV na sala de casa,
todos usam e, mesmo inconscientemente, muitas vezes, abusam, da imagem. Contraditoriamente, a imagem não
encontra na escola a legitimidade semelhante a que se confere aos textos escritos – se no dia-a-dia as imagens e
textos verbais caminham quase que lado a lado – na escola o segundo é privilegiado e, o outro esquecido.

As imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas, também de educar e produzir conhecimento.
A partir dessa compreensão da pedagogia da imagem, ler criticamente implica aprender a apreciar, decodificar e
interpretar as imagens, analisando tanto a forma como elas são construídas e operam em nossas vidas, como o
conteúdo que comunicam em situações concretas (KELLNER, 1995).

Segundo Rocha (2008), o letramento imagético é a leitura competente de imagens nas práticas sociais, e é a
capacidade de ver, compreender e, finalmente, interpretar e comunicar o que foi interpretado através da visualização.
De um modo geral, o letrado visual olha uma imagem cuidadosamente e tenta perceber as intenções da mesma.

O letramento imagético permite que o sujeito reúna as informações e ideias contidas em um espaço imagético
colocando-as no seu contexto, determinando se são válidas ou não para a construção do seu significado. Procópio e
Souza (2009) mencionam que as habilidades que o sujeito desenvolve quando são letrados imageticamente: a)
compreensão dos elementos básicos do design visual; b) percepção das influências emocionais, psicológicas,
fisiológicas e cognitivas apresentadas nas imagens; e, c) compreensão das imagens simbólicas, representacionais,
explanatórias e abstratas. Ou seja, o sujeito letrado deve ser capaz de perceber, organizar, construir sentido e
expressar o que foi compreendido em um texto formado por vários aspectos modais, tanto no aspecto visual, escrito
de som e imagem.

Por isso, a inserção de perspectivas de letramento visual na escola, de modo interdisciplinar, é tão importante na
formação de leitores e deveria ser considerado na formação do professor. Seria um primeiro passo para se construir
uma ponte do aporte teórico para a esfera prática na sala de aula.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa qualitativa na perspectiva sócio-histórica, tem o materialismo histórico-dialético como pano de fundo,
expressa em seus métodos na tentativa de superar os reducionismos das concepções empiristas e idealistas ao
refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os internos, considerando a
relação do sujeito com a sociedade à qual pertence (FREITAS, 2002).

Assim, sua preocupação é encontrar meios de estudar o homem como unidade de corpo e mente e ser biológico e ser
social, membro da espécie humana e participante do processo histórico.
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Nesse sentido, segundo Freitas (2002, p. 22) “o homem não pode ser estudado como um fenômeno da natureza,
como coisa.” Diante dele, o pesquisador não pode se limitar ao ato contemplativo, pois se encontra perante um sujeito
que tem voz, e não pode apenas contemplá-lo, mas tem de falar com ele, estabelecer um diálogo com ele, como
explicita o autor supracitado:

A situação, que passa de uma interação sujeito-objeto para uma relação entre sujeitos. De uma orientação monológica
passa-se a uma perspectiva dialógica. Isso muda tudo em relação à pesquisa, uma vez que investigador e investigado
são dois sujeitos em interação. O homem não pode ser apenas objeto de uma explicação, produto de uma só
consciência, de um só sujeito, mas deve ser também compreendido, processo esse que supõe duas consciências,
dois sujeitos, portanto, dialógico.

3.1 O LÓCUS E OS PARTICIPANTES DA PESQUISA

A escola da qual a professora Janice (nome fictício) e seus alunos fazem parte, é estadual. Tem 1.260 alunos
subdivididos em 24 turmas. O bairro é próximo ao centro da cidade de Maceió/AL e funciona em três turnos. A turma
participante da pesquisa é do turno matutino e tem 23 alunos, sendo 12 meninas e 11 meninos. A professora tem 15
anos de experiência, é pedagoga com especialização em educação inclusiva. É efetiva e trabalha nessa escola há
três anos.

A pesquisa foi realizada em quatro etapas: na primeira, selecionamos a escola e a professora participante que
atendesse os seguintes critérios: ser efetiva; aceitar participar da pesquisa; ter uma turma regular do ensino
fundamental; adoção por parte da escola ao PNLD. A segunda etapa foi de observação da turma. A terceira etapa foi
dedicada à análise do LDP adotado pela escola para esta turma. A quarta foi a etapa da intervenção, na qual foram
preparadas três atividades a partir do LDP adotado pela escola.

Nas primeiras três sessões em total de dez, observamos o trabalho da professora com a turma e buscamos travar
com os estudantes da turma um relacionamento amistoso, e de colaboração. Recebemos emprestado, da professora,
um exemplar do LDP adotado para ser analisado e devolvido a escola ao término da pesquisa. Assim sendo, as duas
sessões seguintes foram dedicadas à análise do livro didático adotado pela escola para o 3º ano do Ensino
Fundamental.

3.2 ANÁLISES DO LIVRO DIDÁTICO

O LDP adotado na escola faz parte da coleção “Bem-me-quer: Letramento e Alfabetização” (GIESEN; RODRIGUES;
CAMPO, 2014), da Editora do Brasil. Foi aprovado pelo PNLD e está organizada em quatro unidades, cada uma
possui três capítulos que trazem atividades de leitura e produção textual e reflexão linguística.

Não há em especificamente, uma seção chamada “Leitura de imagem”. No LDP, em cada abertura das unidades, há
imagens de duas páginas, explicitando o título da unidade. E cada unidade possui ao menos uma atividade na qual
apresenta a imagem e o desenho como parte integrante do conteúdo a ser desenvolvido.

O MEC, através do PNLD (BRASIL, 2012a) disponibilizou a seguinte análise:

A principal característica desta coleção é a sua organização temática, que possibilita a
articulação entre os diferentes eixos de ensino. Uma de suas contribuições refere-se à
formação do leitor, pela qualidade de sua seleção textual e pelas atividades propostas para
estudo dos textos, que são variadas e exploram diversas habilidades de construção de
sentido e possibilidades de letramento dos alunos. Também é destaque a dimensão lúdica
de sua proposta, evidenciada pela inserção de jogos, brincadeiras, curiosidades e
diferentes recursos expressivos disponibilizados ou solicitados às crianças (BRASIL,
2012a, p. 111).

A análise do guia do PNLD (BRASIL, 2012a, p. 111), também ressalta a variedade e diversidade de gêneros
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representativos da cultura que o livro oferece para as crianças, conforme se vê no guia, disponibilizado pelo MEC,
para consulta no programa (PNLD):

Há diversidade de temas, de gêneros textuais, de autores, incluindo os da literatura. As atividades de leitura
contribuem para a reconstrução dos sentidos pelo leitor, na medida em que enfatizam diferentes características
linguísticas e funcionais dos textos. As propostas de produção de textos escritos são claras e contextualizadas
tematicamente, com explicitação das condições de produção, o que permite que as atividades situem a prática da
escrita em diferentes contextos sociais de uso. Destacam-se as propostas lúdicas de reprodução oral de textos, como
parlendas, trava-línguas e quadrinhas, entre outros.

Disponibilizou-se no guia também um quadro esquemático de análise da obra (BRASIL, 2012a, p. 112):

Pontos fortes Ênfase na formação do leitor e no letramento, por meio da
exploração de diferentes gêneros textuais.

Pontos fortes

A coleção trabalha várias capacidades para a aquisição do
sistema de escrita por meio de diferentes estratégias, mas realiza
um trabalho de sistematização aligeirado de algumas
capacidades importantes para a compreensão do funcionamento
do sistema de escrita, especialmente no que se refere às relações
entre unidades fonológicas e unidades gráficas e à exploração e
análise de diferentes estruturas silábicas.

Destaque Boa coletânea de textos.

Programação do ensino

As cinco unidades que compõem o primeiro volume podem ser
distribuídas de forma opcional ao longo do ano letivo. Nos
demais volumes, ambos constituídos de quatro unidades, o
professor poderá optar por trabalhar duas unidades em cada
semestre.

Manual do Professor

É importante que o professor consulte o Manual, pois ele
apresenta os princípios teórico-metodológicos que fundamentam
a coleção, bem como os objetivos de sua proposta
didático-pedagógica e algumas sugestões de atividades
complementares.

Fonte: Guia de Livros Didáticos (BRASIL, 2012a).

O presente Guia disponibilizado pelo MEC (BRASIL, 2012a, p. 104) descreve a coletânea textual como diversificada
por reunir textos autênticos e representativos em gêneros (poema, letra de música; tira; receita; informativo; fábula;
biografia e autobiografia; reportagem; partitura; instrução; conto; verbete de dicionário; quadrinha; cantiga;
trava-língua; bilhete; propaganda; anúncio; parlenda; história em quadrinhos, dentre outros) e temas pertinentes para
o aluno desse nível de ensino e com diferentes extensões e graus de complexidade.

Há presença significativa de textos literários e alguns autores representativos podem ser
encontrados, tais como: Pedro Bandeira, Língua Portuguesa, Elias José, Charles Perrault,
Ruth Rocha, Grimm, Eva Furnari, Vinicius de Moraes, Sonia Junqueira, Fernanda Lopes de
Almeida, Sylvia Orthof, Ana Maria Machado, dentre outros. O eixo da leitura é trabalhado,
sobretudo, nas seções: “Roda de conversa”, “Entendendo o texto”, “Ler e aprender”, que
amplia as temáticas dos textos explorando informações em fotografias, ilustrações e telas
de pintura (BRASIL, 2012a, p. 105).

No manual do professor do livro “Novo bem me quer”, encontramos algumas das orientações que nortearam a
organização da coleção, uma delas é a inserção no percurso das mudanças que vem ocorrendo desde que foi
instituída a entrada de alunos de 6 anos na Alfabetização com a criação no Pacto Nacional pela Alfabetização na
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Idade Certa/PNAIC (BRASIL, 2012b), outra orientação foi a adequação Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa/PNAIC cujos princípios são os direitos que as crianças têm de efetivamente aprender a ler e a escrever até os 8
anos de idade.

A obra proposta pelas autoras se apoia, portanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de
9 (nove) anos, conforme Resolução n. 7, de 14 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), além de outros documentos
oficiais do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Educação Básica. Tais princípios se sustentam nas
condições necessárias para que as crianças desenvolvam capacidades e competências que lhes garantam progredir
para os anos ou séries subsequentes de escolaridade, de modo que esses direitos sejam consolidados.

4 EXERCITANDO A LEITURA DA IMAGEM NO LIVRO DIDÁTICO

Após a análise da obra, selecionamos três atividades do LDP para serem realizadas com os alunos em três sessões
de trinta minutos. Na primeira sessão, realizamos a leitura da Fábula da Borboleta; na segunda, a fábula do Leão e o
Rato; e na terceira, uma história de Maurício de Sousa.

Antes de ler a história, pedimos aos alunos que observassem atentamente a imagem, e depois pedimos que eles
imaginassem do quê a história tratava e dissessem. Eles prontamente atenderam e trouxeram elementos importantes
da história: “eles estão conversando”; “em cima da folha da bananeira”; “uns estão nervosos, e outros não”.

Iniciamos então a leitura dramatizada do texto. E ao final, distribuímos as folhas e lápis coloridos, para que
desenhassem a borboleta da história. Conversamos sobre o desenvolvimento dos seres vivos, e que assim como a
borboleta, nós também temos fases, isto é, nascemos bêbês, depois começamos a andar, a falar, a ler, e sempre
estamos aprendendo uma coisa nova, e que passa a fazer parte de nós. Tudo se transforma, mas, não perde a sua
essência, isto é, não deixamos de ser nós mesmos.

A sessão de 30 minutos chegou ao fim. Pedimos que na próxima semana os alunos fizessem um desenho, com a
ajuda dos pais, de com eram quando crianças e como estavam agora, ou trouxessem fotos em que aparecessem em
diversas fases de suas vidas.

Na semana seguinte, eles apresentaram seus desenhos para os colegas, fotos e informações que compartilharam
com a turma. Levamos algumas fotos e mostramos a eles. Foi um momento muito enriquecedor e permeado de
discursos animados: “olha, eu não tinha cabelo, agora tenho esse cabelão”; e “eu era bem pequenino, hoje “tô
grande”; “Eu nasci de olho fechado e só sabia chorar” – “foi minha mãe que disse”. “ Eu era bem bonitinha, minhas
roupinhas eram rosa” “Eu não gosto de rosa mais não”. Depois solicitamos que eles abrissem o livro na página da
Fábula do Leão.

Perguntamos o que eles viam. Responderam: “é um leão grande e um rato”. “E eles estão conversando”. “O rato
parece assustado”. “O leão está bravo”. “O rato fez algo errado, por isso o leão está brigando com ele”. “O rato está
suando de medo”. Em seguida, começamos a ler a história. Ao final eles disseram que gostaram muito. Perguntamos
a eles se a imagem trazida no LDP “conta” a história como de fato ocorre na narrativa escrita. E eles disseram que
não. Como então deveria ser As “crianças disseram que o “leão deveria estar “contente na figura, porque o rato o
salvou”. “O rato também deveria aparecer na figura “muito mais feliz”, por que provou estar certo”; pois, mesmo ele
sendo pequeno, foi capaz de ajudar o leão, comentaram ainda que, “o ratinho deveria aparecer roendo a armadilha e
as cordas” nas quais o leão estava preso. Após esse momento, pedimos que eles desenhassem, no caderno, o rato e
leão e sua história. E pedimos também que na semana seguinte os desenhos fossem trazidos.

Na semana subsequente, fizemos um momento de exposição dos desenhos, e todos puderam compartilhar suas
produções. Alguns não trouxeram porque disseram que não sabiam fazê-lo, afirmando “Eu não sei desenhar nada,
tia”.

Iniciamos a atividade da terceira semana, apresentando a história “Franjinha em: Ganhar ou perder”, de Maurício de
Sousa, presente no LDP que no seu enunciado, solicita ao aluno análise das imagens. Desta vez não lemos a história.
Pedimos aos alunos que verificassem o que tinha acontecido em cada quadrinho. Eles trouxeram as seguintes falas
representando suas leituras: “O menino chamou o outro para brincar, mas, ele não quis ir porque estava vendo
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televisão”; “O menino que chamou é o Cascão, ele chamou o amigo dele, mas ele “tava” no videogame e não quis
sair”; ” E então, ele chamou outro amigo, o Cebolinha e eles brincaram de um monte de coisa: bola, pipa, bola de
gude, pula-pula...”; “E ele, só ficou jogando, o dia todo”. “E depois, ele quis brincar, mas já “tava” já escuro e os
amigos já tinham ido”. “Ele ficou triste, por que todos tinham ido embora”.

Perguntamos se eles já tinham visto ou vivido histórias assim, e eles responderam afirmativamente, através das
seguintes falas “às vezes a gente deixa coisas pra fazer depois, e quando vai ver, não tem mais aquela coisa”; “eu já
fiquei o dia todo no videogame e esqueci de almoçar”. “Eu também fiquei jogando uma vez o dia todo e meu dedo
ficou doendo”.

Ao final da história, Franjinha, que ficou jogando videogame sai à porta e exclama: “Bolas!! Perdi...” Perguntamos o
que isso significava e eles disseram: “ele perdeu as brincadeiras”. “Perdeu de fazer muita coisa legal, com os amigos”.
“Perdeu o dia”.

O quarto e último encontro, foi de despedida. Inspirada na abertura da unidade um do livro, levamos tintas e uma
cartolina branca, para fazermos junto com eles um mural com os nomes dos alunos e suas mãos impressas em tinta
colorida:

Em nosso ver, as linguagens visuais podem levar à reflexão. Por isso, o contato com a leitura e a compreensão de
imagens, extrapola o mundo da escrita tal qual é concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir
formalmente os sujeitos no mundo da escrita.

Assim, o professor não pode (ou não deveria) desconsiderar, por exemplo, que no cotidiano dos alunos estão
inseridas, em menor ou maior grau, mídias que envolvem uma profusão de signos imagéticos. Ou seja, as crianças e
adolescentes convivem com imagens da cultura visual em seu cotidiano e, naturalmente, levam estas referências para
a escola, pois refletem aspectos dos seus contextos socioculturais e da época em que vivem (RODRIGUES, 2009).

Quanto às atividades realizadas com a turma, na quais a professora foi observadora e colaboradora, ela relatou que
percebeu grande animação da turma em relação às atividades, “foi gerada entre os alunos, uma enorme expectativa
por parte deles acerca do que seria proposto, e de antecipar as atividades solicitadas pela pesquisadora no LD”. “A
forma lúdica na condução das atividades foi o grande diferencial”.

Perguntada sobre a experiência feita pela pesquisadora com as imagens contidas no LDP, a professora Janice
revelou que permanecia a mesma opinião sobre o LD, como se pode perceber em suas palavras “o livro didático é tido
como mais um aliado do meu trabalho pedagógico”; e “eu utilizo apenas as informações que considero relevantes e
incremento as mesmas com outras fontes de pesquisa”, e não como “Bíblia”.

5 ANÁLISES E CONCLUSÕES

A discussão sobre letramento imagético no currículo escolar desencadeia a necessidade de pensar nos instrumentos
utilizados para produzir o conhecimento, pois a imagem contribui de forma acentuada para o processo de
aprendizagem do aluno, habilitando-o para uma leitura multimodal, presente na sociedade na qual a velocidade das
informações é, gradativamente, maior assim como os meios para transmitir essas informações. A partir das imagens, o
professor, pode, em conjunto com os alunos, reelaborar representações como forma de resposta e diálogo com as
representações existentes.

A comunicação visual pode ser expressa e recebida a partir de diferentes níveis: o representacional, o abstrato e o
simbólico. Assim, tal como se ensina a escrever e a ler (decodificar e compreender), é possível ensinar a “ver”, o que
representa “a necessidade de um novo enfoque da função do processo educativo daquele que visualiza a sociedade,
a si mesmo e aos outros” (DONDIS, 2007, p. 67).

De acordo com Dondis (2007, p. 85), o nível representacional diz respeito àquilo “que vemos e identificamos com base
no meio ambiente e na experiência” independendo dos detalhes, da forma como se representa o objeto, ou mesmo da
técnica empregada. Portanto, a leitura de um texto imagético que se atém ao nível representacional será aquela que
identifica apenas os aspectos ligados à realidade, ou seja, categorias que nos permitem identificar ou fazer relações
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diretas da representação com a coisa representada. Porém, o leitor indo mais além em sua observação, pode captar
outras ideias, as quais vão desde um caráter mais abstrato a um mais simbólico.

Assim, da interação entre a imagem e as palavras criam-se mensagens. Isso ficou evidente no discurso trazido pelas
crianças diante da imagem da história do leão e do rato. “O rato parece assustado”. “O leão está bravo”. “O rato fez
algo errado, por isso o leão está brigando com ele”. “O rato está suando de medo”. Percebe-se quem são os sujeitos
sociais ideologicamente constituídos, e a naturalização dos pensamentos e convicções que permeiem as relações em
sociedade, independente de onde elas se estabeleçam. Desse modo, podemos inferir que, para a criança, ser
pequeno, é o rato, é quem apronta, quem erra, é quem precisa correção. O leão (a autoridade) se aborrece por
precisar “corrigir, orientar”.

Logo, se em textos verbais é possível ler nas entrelinhas, em textos imagéticos é possível “ver” nas entrelinhas
também. Tal como os demais, o nível abstrato é bastante variável, o que é natural e está em conformidade com as
experiências de quem vê. O importante é ter clareza que, por mais que as compreensões de qualquer mensagem
variem, elas normalmente estarão inseridas em um campo semântico de possibilidades que, embora seja elástico, é
delimitado pela pessoa que vê (DONDIS, 2007, p.67).

Outra atividade desenvolvida com a turma ilustra o que Dondis (2007, p.67) chama de “campo semântico de
possibilidades” oferecidas pela imagem, quando pedi às crianças por ocasião do desenho da borboleta e de si
mesmas. Nesse dia, elas trouxeram relatos visuais relacionados com a própria identidade e contexto sociocultural que
lhes ajudaram a elas a construir uma autoimagem e um posicionamento sobre as práticas de cunho social,
pensamentos e convicções que permeiam as relações humanas e culturais a que estão submetidos. Inclusive relações
de gêneros, como se pode ler nas entrelinhas do discurso da aluna Jéssika: “eu não gosto mais de rosa, não”. E o do
Luiz: “eu chorava, só porque eu era bebê”. “Eu quero pintar a minha borboleta de azul”, disse o Fábio, “porque sou
menino”.

De acordo com Amaral e Fisher (2013) quanto mais simples for o símbolo, mais eficaz ele se mostra; essa eficácia,
porém, depende do conhecimento de quem observa uma mensagem visual, o que configura o caráter do símbolo
como uma mensagem visual socialmente determinada.

Logo, o entendimento de um texto imagético composto por símbolos requer que esses sejam distinguidos por quem o
observa, o que não é difícil, ao se pensar que em nossa sociedade há inúmeras simbologias as quais, inúmeras
vezes, determinam nossa comunicação.

A esse respeito, corroboramos com Rojo (2009), que um dos principais objetivos da escola é o de proporcionar ao
aluno a possibilidade de participação, sem ignorar ou apagar os letramentos das culturas locais de seus agentes, e
considerando o contexto atual, isso implica repensar o currículo escolar e, consequentemente, outras ações
didático-pedagógicas que dê suporte a essa participação.

Nesse sentido, como vimos, há uma necessidade de se dar mais atenção à leitura da imagem na escola, de modo que
todos possam produzir e ler textos imagéticos com mais fluência. Isso ficou evidente durante a realização da
experiência didática levada a efeito por ocasião da pesquisa de campo relativa a este artigo.

Diante disso, a formação do professor precisa também comtemplar a educação para a leitura e o manuseio de
imagens, uma vez que elas enriquecem o aprendizado além de serem veículos de ideologias e significados culturais,
elementos esses essenciais ao diálogo, à participação, à convivência humana e à compreensão de mundo.
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