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RESUMO 

 O presente TCC tem por objetivo, por meio de uma pesquisa-ação, apresentar os 

conceitos de Leitura de Imagem e Cultura Visual, de forma prática e dialógica, na forma de 

oficina realizada aos integrantes do Projeto de Extensão continuada da Universidade de 

Brasília (UnB) Livros Abertos: Aqui todos contam! Para este fim, foi feita uma entrevista 

semiestruturada com a professora doutora Eileen Pfeiffer Flores, criadora e coordenadora do 

Projeto Livros Abertos, observações participantes com três mediadores de leitura e a 

aplicação de um questionário avaliativo. A avaliação mostrou que a oficina conseguiu ampliar 

a visão dos mediadores quanto ao seu próprio olhar dirigido às imagens. Realizaram não 

apenas uma leitura de imagens formal e crítica, mas compreenderam e incorporaram aspectos 

culturais e simbólicos da obra e de sua história, formando redes de significados entre eles. 

Quanto à leitura de imagens feita no retorno das contações de história, não houve mudanças 

em duas de três mediadoras observadas, tendo como fator provável para este resultado, a curta 

duração da oficina.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tem por objetivo, por meio de 

uma pesquisa-ação, apresentar os conceitos de Leitura de Imagem e  Compreensão da Cultura 

Visual de forma prática e dialógica, na forma de uma oficina realizada com os integrantes do 

Projeto de Extensão continuada da Universidade de Brasília (UnB) Livros Abertos: Aqui 

todos contam!.
1
 O objetivo desta oficina é elucidar os conceitos ditos anteriormente para que 

os mediadores de leitura e integrantes do Projeto Livros Abertos possam agregá-los à sua 

metodologia e ao modo com que já realizam a leitura de imagens nos momentos de mediação 

de leitura com as crianças participantes do mesmo projeto.  Deste modo, ampliam o olhar por 

meio da proposta que a Cultura Visual traz sobre as imagens e ilustrações presentes em livros 

infantis e infanto-juvenis. Essa ampliação do olhar é causada pela inserção dos aspectos 

simbólicos e culturais que a imagem e o intérprete trazem consigo, mantendo sempre uma 

relação de diálogo entre eles, além dos aspectos formais e críticos contidos na proposta da 

leitura de imagens e também na Compreensão para a Cultura Visual.    

O desejo de pesquisar essas duas abordagens surgiu primeiramente no período como 

bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX) da Universidade de Brasília 

e mediadora de leitura do Projeto Livros Abertos. Diante das dificuldades em utilizar as 

imagens e ilustrações contidas nos livros infanto-juvenis aplicados nas mediações de leitura 

com as crianças integrantes do Projeto, comecei a estudar quais eram as alternativas e 

propostas de leitura de imagens, no intuito de realizar uma leitura imagética que promovesse 

uma maior compreensão por parte das crianças quanto aos diferentes aspectos que a imagem 

carrega em si. A leitura de imagens realizada por mim nas mediações se configurava na 

abordagem formalista, não suprindo as indagações, dúvidas e até causos que as crianças 

traziam de sua vida externa ao contexto escolar e do Projeto, ou seja, advindas do seu 

contexto pessoal e sociocultural. Quando traziam suas experiências pessoais sobre os demais 

temas do livro escolhido para a mediação que a leitura tratava, realizando um paralelo entre a 

                                                           
1
 O Projeto Livros Abertos é um projeto de Extensão de ação contínua pelo Instituto de Psicologia da 

Universidade de Brasília, onde os estudantes da mesma universidade atuam como mediadores de leitura entre 

crianças e livros infantis e infanto-juvenis. A atuação acontece em uma escola do Ensino Fundamental da cidade 

de Brasília com alunos na faixa etária de três a onze anos de idade.  Os seus pilares são a dialogicidade proposta 

pela metodologia da Leitura Dialógica de histórias, a voz das crianças participantes do projeto e o incentivo à 

leitura. 
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imagem e sua realidade pessoal, a leitura formalista não conseguia sustentar essas reflexões e 

acabava sempre tendo a sensação de que algo estava faltando. 

Foi na disciplina de estágio supervisionado que obtive o primeiro contato com o 

estudo da Arte para a Compreensão da Cultura Visual. Porém, por julgar que não havia 

explorado esse campo o suficiente para pô-lo em prática, não utilizei esse conceito nas 

práticas em sala de aula, requisito necessário para as disciplinas de estágios dois e três, mas 

via-a como uma resposta para as minhas indagações e dúvidas face a Leitura de Imagens. O 

Ensino pela Cultura Visual trazia exatamente a proposta de não apenas escutar e considerar as 

experiências de alunos, mas torná-los o próprio intérprete da obra inserindo-os na obra para 

que seu olhar seja ampliado. Dessa forma, o olhar sai do que está sendo apenas representado 

na obra para um olhar além, que busca também sua dimensão cultural e simbólica. 

Foi por meio da primeira proposta deste Trabalho de Conclusão de Curso, o qual faria 

apenas um estudo sobre a Leitura de Imagens, culminando numa oficina de capacitação para 

os integrantes do Projeto Livros Abertos, que estudei muito mais a fundo a Educação da 

Cultura Visual como forma de ensino de artes que tem como objetivo a compreensão. O 

presente trabalho busca relacionar essas duas propostas, mostrando suas semelhanças e 

diferenças, a complementariedade entre uma e outra, além de seus desdobramentos 

conceituais sendo postos em prática por meio da oficina, situação não-formal de 

aprendizagem, feita para os mediadores de leitura do Projeto Livros Abertos. 

Para essa pesquisa foram utilizados os escritos de alguns pesquisadores da área de 

arte-educação como Fernando Hernández (2000), Terezinha Sueli Franz (2003), Anamélia 

Bueno Buoro (1998) e Robert William Ott (1997), além de Lúcia Santaella (2012), 

pesquisadora na área de semiótica, e Rudolf Arheim (1980), pesquisador da área da percepção 

visual, os quais me auxiliaram na compreensão e esclarecimento de conceitos, ideias, 

abordagens e métodos referentes à visualidade e empregados no ensino-aprendizagem em 

artes, tanto nos meios formais quanto nos não formais de ensino. 

1. A HISTÓRIA DE UM PROJETO QUE CONTA HISTÓRIAS 

O Projeto Livros Abertos nasceu em 2010 pelas experiências de roda de leitura que a 

professora Eileen Pfeiffer Flores fazia em outra instituição de ensino superior de Brasília, no 
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âmbito da disciplina de Estágio em Psicologia Escolar. Ela conta
2
 que nesta outra instituição, 

não havia uma mediação de leitura de fato, os estudantes apenas liam o livro para as crianças 

de forma livre, focando mais no aspecto de incentivo à leitura. Quando entrou para o 

departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de psicologia, já na UnB, quis 

utilizar a ideia já florescida anteriormente em um projeto de extensão, dando maior solidez e 

continuidade nos trabalhos.  

Nesta mesma época, a professora estudava os contadores de histórias nos hospitais, 

observando que eles dialogavam bastante com as crianças hospitalizadas. O contador não só 

lia a história para cada criança individualmente, mas a convidava a participar da contação por 

meio de sua fala, através das suas experiências, reflexões, pedindo para que elas antecipassem 

o que achavam que iria acontecer na história, etc. Em uma ocasião, ela descobriu que as 

interações realizadas pelos mediadores com as crianças, sem saberem o que estavam fazendo 

de fato, se chamava Leitura Dialógica de histórias, a qual se configura como metodologia 

utilizada pelo Projeto em suas práticas.  Sendo assim, a professora criou um projeto de 

pesquisa e um projeto de extensão – o Livros Abertos – com o intuito de levar a leitura 

dialógica para o contexto escolar, sendo inserida inicialmente por meio de uma mediadora de 

leitura em uma creche do Varjão e no Centro de Ensino Fundamental 415 Norte. Ela relata 

que a escolha do CEF 415 deu-se pela localização próxima à Universidade de Brasília, 

pensando na maior facilidade de deslocamentos dos estudantes para realizarem as práticas de 

leitura dialógica com as crianças. E também como sendo um polo de pesquisa para a 

divulgação da prática da leitura dialógica em outras instituições escolares e em contextos 

informais de leitura, como a contação de histórias dentro da família e rodas de leitura 

diversas, por meio do Blog do Livros Abertos, da Revista Virtual Livros Abertos, de palestras 

e oficinas ministradas por eles. 

Atualmente o projeto conta com trinta e três mediadores de leitura, sendo quatro 

mestrandos desenvolvendo pesquisa na área de contação de histórias por meio da Leitura 

Dialógica. As práticas são realizadas, como descrito anteriormente, no CEF 415, e constitui-se 

de mediações de leitura – contações de histórias – para crianças do 2º período (três e quatro 

anos) ao 5º ano do Ensino Fundamental (nove e dez anos), utilizando literatura infantil e 

infanto-juvenil nacional e internacional nas sessões de mediação de leitura. Essas sessões são 

feitas com dois mediadores por turma, subdividida em pequenos grupos de três a seis 

                                                           
2
 A entrevista semiestruturada feita com a professora doutora Eileen Pfeiffer Flores encontra-se no Anexo A. 
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crianças, no período de três a quatro horas. Cada par de mediadores escolhe o horário da 

contação e os livros que serão utilizados, tendo total liberdade para executar práticas diversas 

em consonância, logicamente, com a proposta e metodologia do Projeto. As mediações são 

obrigatórias para os integrantes do Projeto Livros Abertos, além da reunião semanal de 

programação e convivência com os outros mediadores. 

Quanto à questão da metodologia utilizada, a professora Eileen explica que existem 

dois tipos de leitura: a leitura individual e a leitura compartilhada, sendo que dentro desta 

existe a leitura compartilhada convencional, a leitura compartilhada no contexto familiar e a 

leitura compartilhada dialógica. 

A docente explica na entrevista que na Idade Média toda leitura era compartilhada, em 

voz alta. Com o Renascimento e o Protestantismo, aprofunda-se o individualismo com a ideia 

de ler e interpretar a Bíblia individualmente, surgindo assim, a leitura silenciosa. “As rodas de 

leitura orais, que era onde havia esse compartilhamento, desaparecem com a urbanização, 

com os grandes núcleos urbanos e você perde esse momento da contação de história, da 

conversa, da leitura compartilhada em família”, explicita a professora, a qual fala que a leitura 

compartilhada foi preservada pelas bibliotecas públicas que realizavam/realizam rodas de 

leitura, tendo uma maior força no Brasil a partir dos anos 90. Dentro da leitura compartilhada, 

há a vertente de familiares que leem para as crianças no seu contexto familiar, “onde na 

psicologia tem muita evidência dos benefícios do desenvolvimento na linguagem da criança”. 

Como não é o objetivo desta pesquisa, não será desenvolvida esta vertente nem as  pesquisas 

citadas pela professora Eileen. 

A vertente que interessa a esta pesquisa é a leitura compartilhada dialógica, na qual os 

integrantes do projeto baseiam suas mediações de leitura. “Originalmente surgiu dentro da 

psicologia mesmo, de um grupo de pesquisadores norte-americanos preocupados com 

crianças que tinham linguagem „defasada‟ para a escola”, diz Eileen citando também 

dificuldades das crianças com textos escritos. Assim, os pesquisadores começaram a ensinar 

aos pais/cuidadores das crianças como eles deveriam ler para elas. Os estudos foram feitos 

com crianças na faixa dos três a quatro anos, desta forma os pesquisadores pediam aos pais 

que ao lerem uma história utilizassem perguntas como “o que é isso? Onde é isso? Que 

personagem é esse? Que cor é essa?” e a partir do crescimento desenvolvido no vocabulário e 

na compreensão do texto, os questionamentos se tornavam mais complexos e utilizavam as 

perguntas chamadas de Open Ended, ou seja, perguntas com desfecho aberto, como a 
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professora Eileen explica na entrevista. As perguntas que se configuram nessa categoria são 

aquelas que a criança “terá que falar mais e fazer frases completas para responder. Por 

exemplo, você lê a história toda, volta em uma página e pergunta „tá, o que está acontecendo 

aqui?‟”, ou seja, são perguntas que advém da interpretação que a criança está tendo daquela 

parte da história. Eileen ressalta que na leitura dialógica é muito importante ampliar o que a 

criança fala: se pergunta a ela “O que é isso?” ela responde, por exemplo, “Pato”, a ampliação 

seria a sua fala retornando o que ela já disse e acrescentando mais algum dado: “É verdade, 

isso é um pato. E os patos vivem aonde?”, indo de um menor grau de complexidade até um 

alto grau. 

Como a própria coordenadora ressaltou, esse estudo foi realizado com crianças de três 

a quatro anos. E com crianças de maior idade, é feita a leitura dialógica? Se sim, há sentido 

fazer perguntas com baixa complexidade para eles? 

A professora Eileen explica que o Projeto Livros Abertos é pioneiro na pesquisa da 

Leitura Dialógica, com crianças até o 5º ano do Ensino Fundamental. Com eles, as perguntas 

são mais abstratas e requerem um nível maior de complexidade como: “você acha que o João 

ficou com vergonha quando a mãe dele foi para reunião de pais?”, entre outras  perguntas, que 

fazem com que o aluno se posicione quanto ao que está se passando na história.  

Esse posicionamento é onde o projeto está estruturado, ou seja, na voz de cada criança 

como menciona Eileen. Mesmo com as crianças de idades menores, a questão do 

posicionamento é fundamental para a leitura dialógica e para o próprio Projeto. O livro é o 

propiciador, é aquele que vai levar a discussão de um tema que muitas vezes, o aluno não teria 

a oportunidade de falar no contexto escolar e em seu próprio contexto pessoal. Traz reflexões 

e ajuda o aluno a se colocar no lugar do outro, sendo um espaço de cidadania, de 

posicionamento perante o mundo e a si mesmo. 

Essa busca por um indivíduo mais crítico, capaz de compreender e se posicionar no 

mundo a sua volta e não apenas reproduzir o que é dito para ele, entra em ressonância com o 

objetivo do ensino de artes por meio da Cultura Visual e da abordagem crítica da leitura de 

imagem, conceitos que se utilizou na elaboração da oficina para os próprios mediadores de 

leitura do Livros Abertos. 

Como a própria coordenadora do projeto afirma, as imagens são fundamentais para 

que a criança compreenda o que a história está expressando, mas ela complementa sua 
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afirmação dizendo que com os Álbuns Ilustrados – livros onde a imagem tem um forte papel, 

onde há uma forte articulação entre texto e imagem – a imagem sai da concepção semiótica de 

ser dependente das palavras (Santaella, 2012), ou seja, de serem decorativas e redundantes 

com o texto verbal, e vira peça essencial para a compreensão da narrativa.  A imagem tem o 

papel também de despertar as reflexões pessoais de cada indivíduo, de uma forma que o texto 

verbal talvez não consiga e traz a dialogicidade à contação de histórias na maioria das vezes, 

afirma Eileen. Desta forma, a professora conclui sua fala sobre as imagens, transparecendo a 

extrema importância dos mediadores do Livros Abertos saberem trabalhar com a questão da 

imagem no livro, utilizado nas contações uma forma que vá além do simples reconhecimento 

de elementos visuais na obra, mas utilizando-as como objeto de discussão e reflexão – um 

meio dialógico.  

Quando mediadora, era justamente esse ir além da simples leitura e identificação de 

elementos visuais que eu não conseguia realizar, em correspondência a minha dificuldade 

quanto à leitura de imagens. Primeiro porque não compreendia se a leitura de imagens que 

fazia era certa ou errada, e segundo porque não tinha conhecimento sobre métodos ou 

abordagens que proporcionassem uma visão diferente quanto à imagem e sua leitura. Sabia 

que utilizando as imagens poderia trazer para as contações uma maior reflexão sobre os temas 

tratados no livro, mas não sabia por onde começar. Diante das experiências vivenciadas, e só 

depois de sair do projeto, questionei-me se os demais mediadores compartilhavam da mesma 

dificuldade, ou seja, será que os mediadores de leitura, assim como eu, possuíam dificuldades 

de utilizar as imagens nas contações de história dentro de uma abordagem que vá além da 

simples identificação de elementos visuais? Os mediadores utilizam as imagens de que 

maneira? Leem as imagens numa relação semântica e sintática apenas ou já partem para uma 

abordagem mais crítica de leitura? Os mediadores conhecem as abordagens da leitura de 

imagens? 

Desta forma, tais questionamentos despertaram o interesse em saber quais eram, se 

existia de fato essa dificuldade para os demais mediadores e como eles realizam a leitura de 

imagens em suas contações de histórias: apenas na abordagem formal, apenas na abordagem 

crítica ou olham a imagem buscando também seus aspectos simbólicos e culturais. Neste 

intuito, foi realizado observações participantes com alguns mediadores, para que a partir dos 

dados coletados na observação, fosse estruturada e planejada a oficina. Dessa maneira, a 

oficina seria uma resposta às dificuldades dos mediadores e às minhas próprias indagações.  
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Para entrar de fato no âmbito da oficina, é necessário primeiramente explorar os 

conceitos com que se baseia este Trabalho de Conclusão de Curso: o conceito de Leitura de 

Imagem e Cultura Visual, seus pontos convergentes e divergentes.  

2. LEITURA DE IMAGENS E COMPREENSÃO DA CULTURA VISUAL: EU LEIO 

OU COMPREENDO AS IMAGENS? 

Para iniciar a exposição dos conceitos de Leitura de Imagens e Compreensão da 

Cultura Visual, é necessário entender primeiramente sobre um ponto central, que é a imagem. 

Há várias concepções sobre a imagem, indo do entendimento da iconografia e da semiótica 

para a Compreensão da Cultura Visual, passando pela imagem material e imaterial que 

Mitchell distingue entre image e Picture, chegando à visualidade
3
. 

De acordo com Mitchell (2009), a imagem divide-se em gráfica, ótica, perceptual, 

mental e verbal. Além disso, o autor realiza uma distinção entre image e picture. 

 

Figura 1: diagrama taxionômico da imagem por Mitchell 

No lado esquerdo, há a imagem material chamada de picture, isto é, “imagens que 

podem ser vistas em suportes materiais, que podem ser penduradas na parede, impressas numa 

página ou destruídas” (idem, p. 6). No direito, se encontram as imagens imateriais – images – 

                                                           
3
 Entende-se como visualidade “a percepção como fato social, suas técnicas históricas e determinações 

discursivas” e difere-se da visão, na qual “trata da percepção como operação física, seus mecanismos e dados” 

(SÉRVIO, 2014, p. 197). Assim, a visualidade trata da parte cultural da experiência do olhar, contido o que é 

aprendido socialmente e historicamente (idem, p. 197) 
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que “surgem na mente como fantasias, sonhos, memórias ou as imagens que surgem na mente 

de uma leitora enquanto ela lê um texto, visualizando personagens, cenas e ações ou 

percebendo as figuras (símiles, metáforas) que compõem o domínio das imagens verbais” 

(idem). Na língua portuguesa tal distinção não se aplica à palavra imagem, pois ela abarca 

tanto picture quanto image,  

É importantes ressaltar que, segundo Mitchell, a separação entre material/imaterial é 

uma forma para que se entenda melhor os dois conceitos, pois a imagem imaterial é material 

por necessitar de uma mente/corpo como suporte, assim como a imagem material se torna 

imaterial quando alguém se recorda dela em seus pensamentos (p. 6) Deste modo é “parte da 

ontologia fundamental das imagens que elas sejam tanto materiais quanto imateriais, tanto 

corporificadas em objetos e lugares particulares quanto migrando eternamente através das 

fronteiras e corpos da mídia” (MITCHELL, 2009, p. 6) 

Tendo como base a teoria da imagem de Mitchell, pode-se dizer que as demais 

definições sobre a imagem ditas pela semiótica, pela Gestalt e pelos estudos da visualidade e 

da cultura visual, explicitadas por meio deste trabalho, dizem respeito tanto ao conceito de 

image quanto ao de picture. Um exemplo é a definição semiótica de imagem defendida por 

Lúcia Santaella, onde se perceberá que esta abordagem enfatiza a imagem material, ou seja, a 

picture, assim como os estudos da visualidade focarão na image, de acordo com seus 

argumentos e pensamentos teóricos próprios. 

O fato é que o questionamento referente ao que é a imagem sempre existiu e surge 

todas as vezes que novos meios de reprodução de imagem e tecnologias são inventados, como 

a perspectiva no Renascimento, a pintura de cavalete (MITCHELL, 2008), a invenção da 

imprensa (FABRIS, 1998), entre outros, causando novos paradigmas. Esses paradigmas são 

criados pelas imagens
4
 reaparecem no nosso período histórico por meio “das imagens fugazes 

e instantâneas da televisão, dos vídeos, dos games, do navegar pelo ciberespaço” 

(HERNANDEZ, 2000, p. 28), ou seja, pelas diversas mídias. Assim, ele defende que estamos 

na época das imagens incorpóreas reproduzidas por “espaços que carecem de materialidade, 

pois [elas] não são objetos” (p. 28). 

                                                           
4
 Mitchell nomeia este momento de questionamentos em que a imagem se torna um “ponto peculiar de fricção e 

desconforto” (Mitchell, 2009) de “virada imagética” (pictorial turn). 
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 Chegar à resposta do que seria a imagem não é a pretensão deste trabalho, porém é 

necessário pensar como essas novas formas de reprodução imagética e produção de imagens 

afetam o nosso contexto social e as vidas de cada indivíduo inserido na sociedade. 

Fazendo um recorte deste contexto, focando-se nos espaços de aprendizagem formais 

e não-formais, as imagens vêm sendo inseridas nestes cenários por meio dos próprios alunos, 

portadores de experiências e produtos da sociedade atual. Ana Mae Barbosa (2004, p. 34) diz 

que “este mundo está cada vez mais sendo dominado pela imagem. Há uma pesquisa na 

França mostrando que 82% da nossa aprendizagem informal se faz através da imagem e 55% 

desta aprendizagem é feita inconscientemente.”  

Utilizar a imagem nos contextos formais e informais de aprendizagem é o que visam 

as propostas de ensino em Artes da Leitura de Imagens e do Ensino da Cultura Visual, sendo 

a primeira focada na análise dos elementos visuais da imagem – tendo por objetivo uma 

alfabetização visual para destrinchar a imagem em camadas até que se tenha o conhecimento 

de todas as suas partes constituintes (HERNANDEZ, 2000)  – e a segunda, direcionada ao 

estudo crítico das visualidades, que “constituem as representações que formam a cultura 

(universo de representações que orientam normas, organizam olhares e contribuem para fixar 

valores)”. (HERNANDEZ, 2000, p. 28) 

Assim, neste primeiro capítulo se apresentarão alguns conceitos sobre as propostas já 

citadas, fazendo uma distinção entre as duas, para que haja uma maior compreensão da 

pesquisa prática realizada com base nesses referenciais teóricos. 

2.1 A Leitura de Imagem como proposta no ensino de Artes 

Partindo-se da visão semiótica da Leitura de Imagens, que foca no signo e seus 

significantes, Santaella (2012) explica que a imagem é  

um artefato, bidimensional [...] ou tridimensional [...] que tem a aparência 

similar a algo que está fora delas – usualmente objetos, pessoas ou situações 

e que, de algum modo, elas, as imagens, tornam reconhecíveis, graças às 

relações de semelhança que mantêm com o que representam (p. 15). 

Assim sendo, a imagem numa visão platônica e explicada por Santaella, tem um 

caráter duplo: ela reproduz características reconhecíveis de algo sensível. (idem, p.15)  

A autora cita também que a “fronteira entre a imagem e o mundo é chamada de 

„moldura‟” (p. 15), sendo o meio físico ou simbólico o que delimita a imagem daquilo que é 
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exterior a ela, ou seja, o que está interno à moldura são os códigos que constituem um signo 

chamado de imagem. Este conceito é pautado na teoria semiótica da imagem, porém nos 

mostra algo que é intrínseco ao que a proposta da Leitura de Imagem diz ser próprio dela que 

é o processo perceptivo.  

 Visualizando este quadro com moldura, pensemos no que está contido dentro dele. 

Olhando-o pela primeira vez, o indivíduo captura em seus olhos o que está contido ali: 

formas, cores, linhas, etc.  

Pela Gestalt, o estudo da Leitura de Imagens se configura no “conjunto de princípios 

científicos extraídos principalmente de experimentos de percepção sensorial” (ARNHEIM, 

1980). A imagem é constituída pela percepção, pois toda experiência estética é um processo 

perceptivo. Desta maneira, a imagem é constituída por várias propriedades específicas da 

linguagem visual em um processo perceptivo. Mitchell (2009), em seu diagrama taxionômico 

(figura 1), mostra que um ponto de convergência entre image e picture é a imagem perceptual, 

ou seja, tanto a image quanto picture são perceptuais. 

 Portanto, uma pergunta que pode ser feita é: se a imagem é constituída por 

propriedades visuais – que seriam os códigos incorporados no signo que é a imagem –, como 

se ter o domínio destes códigos e como decifrá-los para que sejam incorporados pelo 

observador e que este a entenda melhor?  

 A partir desta pergunta surge o conceito de Alfabetização Visual, o “ensinar a ler” da 

imagem a qual tem raiz, como Sanderlich (2006) explana, no formalismo fundamentado na 

teoria da Gestalt e na semiótica. Santaella (2012) explica que 

Alfabetização Visual significa aprender a ler imagens, desenvolver a 

observação de seus aspectos e traços constitutivos, detectar o que se produz 

no interior da própria imagem, sem fugir para outros pensamentos que nada 

têm a ver com ela. (p. 13) 

O conceito semiótico de Alfabetização Visual que Santaella traz faz lembrar o 

exemplo do quadro e a sua moldura. Apenas o que está dentro dos limites do quadro será alvo 

da leitura e do “ensinar a ler”, não tendo flexibilidade quanto ao que se encontra externo a ele, 

infiltrando-se e causando uma interferência na leitura. Essa é mais uma característica da 

Leitura de Imagens em sua esfera semiótica: o foco é a imagem e a sua decodificação, não a 

compreensão dos fatores e contextos históricos e socioculturais em que aquela imagem ou 
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obra foi feita, nem a inserção das experiências daquele que olha a imagem e no que aquele 

artefato artístico tem ressonância com ele. 

É importante ressaltar que conforme o avanço dos estudos e por meio das 

contribuições da antropologia, da pedagogia e da arte-educação, essa proposta demasiada 

rígida da Leitura de Imagens se encontra apenas nas áreas da comunicação, semiótica e da 

psicologia da percepção. Esta última se envereda nas Artes pela abordagem formalista da 

Leitura de Imagens, defendida por Arnheim, que será citado no decorrer deste capítulo. Na 

arte-educação, a alfabetização visual será realizada pela Proposta Triangular de Ana Mae 

Barbosa, na qual se utiliza da abordagem crítica da Leitura de Imagens, onde há a inserção da 

contextualização sociocultural e pessoal do indivíduo que observa a imagem. 

 Este processo de “ensinar a ler a imagem” se transportará da área de comunicação, 

design e semiótica para o ensino-aprendizagem na década de 60 – substituindo o programa 

expressivista e tecnicista nos quais se baseavam o ensino de Artes desta época (BARBOSA, 

2004, p. 36). Para compreender as consequências que esta alfabetização visual trouxe ao 

campo da arte-educação, é necessário fazer um breve histórico do currículo de artes no Brasil. 

Após a Segunda Guerra Mundial, com o intuito de contrapor as experiências de 

totalitarismo sofridas pela Europa, surgiu o Expressivismo, corrente de ensino de artes que se 

baseava na liberdade individual do aluno e de sua auto expressão. Hernández diz que  

[…] esta corrente promovia também o favorecimento do ideal de um 

indivíduo democrático, respeitoso dos diferentes pontos de vista e portador 

dos valores que haviam triunfado na guerra. Valores que seriam, sobretudo, 

reflexo do modo de vida estadunidense. (p. 39)  

Estas ideias, baseadas nos estudos psicanalíticos, visavam também o desenvolvimento 

imaginativo e criativo, assim como a autonomia da criança no fazer artístico e a não 

interferência do adulto em sua prática artística, fazendo com que a criança produzisse apenas 

os objetos de seu gosto e interesse (p. 39).  

Na década de 60, esta corrente foi sobreposta por outra com um viés conceitual, o 

cognitivismo, que traz em suas ideias o ensino de artes dividido em disciplinas em 4 âmbitos: 

a estética, a história da Arte, a crítica e a produção artística. Esta proposta curricular, 

fundamentada no DBAE (Discipline-based Art education) e difundida pelo “Getty Center for 

Education in the Arts” (HERNANDEZ, 2000, p. 40) é responsável pela inserção da Arte no 

currículo escolar de vários países, como Espanha e Chile. O expressivismo e o tecnicismo –
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continuaram sendo as correntes metodológicas que dominavam as práticas artísticas nas 

escolas e museus até o final da década de 70, quando Ana Mae Barbosa, utilizando-se dos 

conceitos da DBAE, sistematiza a Metodologia Triangular.  

Terezinha Sueli Franz (2003) afirma que  

é somente a partir da Metodologia Triangular [...] que, aos poucos, o 

professorado resistente se convence de que a arte pode ser o principal objeto 

de estudos também na arte educação escolar (p. 32)  

Assim, a arte-educação entra no currículo escolar brasileiro e permanece até os dias 

de hoje apoiada, em sua grande maioria, nesta metodologia. A Leitura de Imagem entra como 

estratégia desta abordagem, utilizando-se da imagem como meio de ensino estético, crítico e 

da produção artística e do ensino da história da Arte. Desta forma, Ana Mae Barbosa converte 

esses meios em “fazer artístico, apreciação da arte e a história da arte”, onde nenhuma das três 

separadamente pode corresponder à epistemologia da arte, pois esse papel se confere à Arte-

educação (BARBOSA, 2004; p. 32). 

A imagem seria o objeto que faz a relação destes três conhecimentos com o 

apreciador. Deste modo, o papel da arte na escola, segundo Barbosa, “é formar o conhecedor, 

fruidor, decodificador da obra de arte” (p. 32). Esta expectativa faz-nos voltar ao conceito de 

imagem visto anteriormente, como um conjunto de signos, que a Leitura de Imagem tem o 

papel de decodificar para que haja um “ensinar a ler” que se constitui na Alfabetização 

Visual. Esta alfabetização visual tende a ter aspecto formal com o intuito de identificar os 

elementos da linguagem visual. 

Ana Mae Barbosa (2004) diz que depois de um ensino de artes dominado pela prática 

do atelier, ou seja, com foco no fazer artístico, é necessário pautar-se agora pelo 

conhecimento dos códigos que constituem a imagem. 

Temos que alfabetizar para a leitura de imagem. Através da leitura das obras 

de artes plásticas estaremos preparando a criança para a decodificação da 

gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e da 

televisão, a prepararemos para aprender a gramática da imagem em 

movimento (p. 34).  

Nesta declaração, Barbosa cita sua visão de ensino de artes pautado na imagem. Para 

ela, imagem equivale-se a um texto que tem uma sintaxe e uma semântica próprias que 

necessitam ser decodificadas. Essa decodificação acontece tanto com a imagem fixa, por 
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exemplo uma pintura num quadro, quanto na imagem em movimento, ou seja, reproduzidas 

ou feitas por meio audiovisual como o cinema. 

Tendo como base a teoria da imagem de Mitchell, pode-se pensar que Ana Mae 

Barbosa fala sobre picture quando explica a necessidade de uma alfabetização visual. É 

necessário que haja uma imagem material para que se realize essa decodificação. Falando de 

imagens em movimento, ela concretiza essa decodificação da imagem por meio dos exemplos 

do cinema e da televisão, mesmo esses sendo espaços incorpóreos na visão de Hernandez 

(2000). 

É correto afirmar também que Ana Mae Barbosa tem uma visão mais aberta do que 

seja a leitura de imagem, reconhecendo a importância das experiências dos alunos nesta 

leitura e a importância do contexto histórico e social que a imagem carrega. Como diz em seu 

livro A imagem no ensino da Arte, “A metodologia de análise é de escolha do professor, o 

importante é que obras de arte sejam analisadas para que se aprenda a ler imagem e avaliá-la; 

esta leitura é enriquecida pela informação histórica e ambas partem ou desembocam no fazer 

artístico” (BARBOSA, 2004, p. 36). Assim sendo, pode-se aferir que Barbosa, por meio de 

sua Metodologia Triangular, procura proporcionar aos alunos um olhar crítico com relação à 

obra. Porém, há um fator limitante na proposta de Ana Mae Barbosa: a decodificação das 

imagens. Para Hernández, mesmo que haja uma abordagem crítica quanto à leitura de 

imagem, as estratégias de ensino baseadas no DBAE demonstram rigidez, 

reduzindo o processo de aprendizagem a um jogo de perguntas e respostas; e de 

atividades que terminavam em representações visuais à maneira do artista e da obra 

tomada como referente. Além do sentido restrito de interpretação com o que 

operava, pois se concentrava em uma série de referentes quase sempre canônicos 

sobre os quais se aplica a lógica da cebola: despojá-la de capas para encontrar a 

prometida verdade.  (2011, p. 37)  

Deste modo, esse aprender a ler que Ana Mae Barbosa cita, faz com que o olhar 

direcionado à obra ainda esteja limitado ao que está dentro da moldura, pois é por meio do 

que pode se visualizar dentro dela que chego à leitura daquela imagem. É necessário que haja 

a apreciação da imagem, ou seja, é necessário que haja a imagem material.  

 Outra teórica que utiliza uma abordagem crítica da leitura de imagens em suas 

pesquisas e na pràtica escolar é Anamélia Bueno Buoro, cujos estudos esta pesquisa utilizou 

como base para a oficina realizada. 
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 Buoro (1998) elabora seus estudos a partir da construção de um olhar crítico baseando-

se em Ana Mae Barbosa e sua Metodologia Triangular, Robert William Ott com sua 

metodologia pautada na sensibilidade estética em museus (p. 48), e Edmund Feldman, que 

baseia sua teoria pelo olhar crítico e pela construção do crítico de Arte. A professora constrói 

seus argumentos diante de experiências na busca de “abordagens significativas para o ensino 

aprendizagem do aluno voltadas para o desenvolvimento cognitivo deles, surgindo a certeza 

de que o aluno não deve atuar como mero reprodutor de técnicas e comportamentos, 

tampouco entregar-se apenas às suas emoções” (BUORO, 1998). 

Buoro explicita que suas práticas vão além do ensino tecnicista e expressivista,  

acreditando que a Arte faz com que o ser humano entenda o contexto ao seu redor e se 

relacione com ele (1998, p. 20). Por considerar que o contexto em que o indivíduo está 

inserido faz parte da arte e que esta “propicia uma relação mais consciente do ser humano no 

mundo e para o mundo” (idem, p. 33), pode-se ver que Buoro já busca uma leitura de imagem 

que inclua também o que está fora dos limites da moldura, o que está externo à obra – a visão 

de mundo do espectador –, pois reconhece a importância e a inevitável influência que a Arte, 

por meio da obra de arte ou imagem, exerce no observador. Porém o contrário não é dito por 

Buoro: a influência que o observador exerce na obra de arte e a sua relação com ela.  

A relação entre obra de arte e indivíduo é sempre na direção da obra para o indivíduo: 

é a Arte que faz com que amplie o olhar do espectador e não o espectador que contribui, com 

a sua pessoalidade, para que se amplie o olhar quanto àquela obra. Este ponto nos faz lembrar 

de que mesmo tendo uma ideia mais crítica do conceito de Leitura de Imagens, ela se atém à 

obra de arte como um sistema sígnico, que pressupõe uma leitura dependente dos elementos 

visuais – sua forma e propriedades visuais - contidos na obra. Isto é, exemplificada por meio 

da ideia de que “o aluno deve compreender a leitura visual como tradutora da visão de mundo 

de cada leitor, uma vez que o repertório individual também está incluso neste processo de 

tradução, sintonizada com a particularidade de visão do autor” (BUORO 1998; p. 17, grifo 

meu). As palavras “tradutora” e “tradução” deixam claras sua visão de leitura de imagem 

como um processo perceptivo, pois para ela é necessário decodificar e traduzir os signos 

presentes na obra. Vale ressaltar que Buoro considera as experiências do individuo, mas 

sempre em uma relação centrada nos elementos visuais, no sistema signico em direção ao 

espectador.   
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Outro exemplo são os objetivos gerais do projeto feito por ela em escolas, empregando 

uma leitura de imagem propiciadora de um olhar crítico para as imagens, que se encontra em 

seu livro O olhar em construção: 

 Valorizar a expressão singular do aluno, desenvolvendo sua percepção visual e 

imaginação criadora, para que ele se sinta como indivíduo integrante de uma cultura;  

 Ampliar o repertório de leitura e construção de imagem por meio das leituras de 

mundo das imagens da arte; 

 Introduzir o conhecimento da Arte por meio da leitura de obras de arte e de visitas a 

museus, galerias e ateliês de artistas. 

Assim, mesmo com uma abordagem crítica da proposta da Leitura de Imagens, 

apresenta traços tanto do expressivismo quanto do cognitivismo. Mesmo que sejam objetivos 

para que as crianças alcancem, é sempre com relação à obra de arte: sem a obra, sem a 

imagem material, não haveria a possibilidade de realizar nenhum destes objetos, pois é 

necessária que haja a apreciação da obra de arte para promover uma valorização de sua 

expressão artística, uma ampliação do seu repertório de leitura e introdução do conhecimento 

artístico. 

Por meio de base teórica e de suas experiências como professora de artes, Buoro 

esquematizou passos para a leitura visual que consiste em narrar, descrever, analisar 

interpretar e informar (p. 63).  

Um dos teóricos que Buoro baseia seus estudos é Robert Ott. Ele desenvolveu uma 

metodologia em Artes Visuais nos espaços museais e em escolas, com o propósito de 

apresentar o objeto artístico como significante básico da linguagem dos museus como produto 

da relação do homem consigo mesmo, com a cultura e com o mundo. Assim, Estabeleceu 

cinco estágios de apreciação da imagem que consiste em descrever, analisar, interpretar, 

embasar e revelar  (OTT, 1998 apud BUORO, 1998; p. 48). Essa proposta mostra um viés 

mais estético da Leitura de Imagem, valendo-se mais da apreciação da obra de arte.  

Outra proposta pedagógica de base teórica para Buoro é a de Edmund Feldman, que 

constrói seu argumento no conceito de olhar crítico e do crítico de Arte. Para ele, o professor 

é um crítico virtual quando fala do trabalho do aluno e de uma obra de arte, sendo o aluno 

também um crítico, mas em potencial, pois tem padrões de julgamento conforme conceitos já 

adquiridos por ele, inconscientemente ou conscientemente. 
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Dessa forma a Leitura de Imagens se envereda por vários caminhos – abordagem 

formal, semiótica, crítica, estética – mas sempre mantendo seus princípios constituintes: a 

percepção visual e a imagem material, como um objeto pronto para ser decodificado e lido no 

primeiro olhar que um observador lançar. O seu foco será naturalmente os elementos visuais 

constituintes da obra, os signos para serem decodificados sendo possível sair dos limites da 

moldura considerando o observador da obra. Porém, a relação que se dá entre obra e 

observador é unilateral, contendo ainda o limite da moldura que foi expandida por meio desta 

relação, ou seja, a relação entre os dois é focada na obra e seus elementos visuais. Para sair 

desta moldura, é necessário não só considerar o espectador perante a obra de arte, mas realizar 

entre eles uma rede de significados que amplia o olhar do espectador quanto à obra e amplia a 

obra com as experiências e vivências do espectador.   

2.2 A Compreensão da Cultura Visual como proposta no ensino de artes. 

Utilizando-se do exemplo do quadro e da moldura citado acima, será discutida esta 

segunda proposta educativa para Artes. Como visto anteriormente, a Leitura de Imagens 

depende da imagem material (picture) para que haja a decodificação visual quando um 

indivíduo olha para os elementos visuais contidos nela. Dessa forma, é necessário que haja 

essa imagem dependente da moldura.  A Compreensão da Cultura Visual por sua vez, não só 

lida com o que está limitado à moldura, mas extrapola os limites do suporte bidimensional e 

tridimensional, da ideia de picture, e traz o conceito da visualidade.  Franz (2003) afirma que 

“é um olhar para a arte que oferece uma considerável ampliação da visão (p. 35)” e Mitchell 

diz que “afasta-se das problemáticas específicas da história da arte e vai em direção a um 

„campo expandido‟” (MITCHELL, 2008, p. 15). 

Além disso, ela extrapola os limites de conhecimento e da relação da obra com o 

observador, não como a abordagem crítica da leitura de imagem faz, mas invertendo o papel 

do objeto artístico com o observador: “as manifestações e os objetos artísticos se mostram 

para serem compreendidos (em seus significados), mais do que para serem vistos” 

(HERNANDEZ, 2000), ao contrário do que ocorria na outra proposta. 

Assim quando para a Leitura de Imagens era necessário a decodificação da imagem, 

para a Compreensão da Cultura Visual é necessário compreender a imagem e ampliar o olhar 

dirigido a ela. Compreender  
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[…] significa ir além da informação recebida, é ter capacidade de utilizar o 

aprendido para resolver diferentes problemas em novas situações; é aprender 

a problematizar e explicar fenômenos, demonstrando, ao menos em parte, 

características próprias das que desempenham os especialistas nos mais 

variados domínios do conhecimento humano (MANSILLA,1996 apud 

HERNÁNDEZ, 2000). 

E Sueli Franz complementa dizendo que “compreender é ser capaz de pensar e atuar com 

flexibilidade a partir do que alguém sabe. A capacidade de desempenho flexível é a 

compreensão”. (FRANZ, 2003, p. 158) 

Baseando-se em um ensino onde o currículo tem por objetivo fazer com que o aluno 

compreenda o que está sendo proposto a ele, a Educação da Cultura Visual pretende fazer 

com que o indivíduo aprenda para compreender o mundo (HERNÁNDEZ, 2000). Ela é 

dinâmica e não se insere em uma estrutura rígida. É um campo de estudo transdisciplinar ou 

adisciplinar que indaga sobre as práticas culturais do olhar e os efeitos desse olhar sobre quem 

vê (HERNANDEZ, 2004). 

Esta proposta tem inicio nos anos 80 com a corrente de pensamento de Jerome Bruner, 

que propõe a volta do significado, não se preocupando tanto com as regras da linguagem, mas 

sim com a interpretação do discurso que se centra na “compreensão dos fenômenos da cultura 

artística e não só favorecedores de uma experiência estética; dirigidos para a interpretação 

mais do que para a percepção. [...] Uma interpretação que não é só verbal ou visual, mas sim 

que une e vincula esses dois processos” (HERNANDEZ, 2000).  

A Educação da Cultura Visual é apresentada por Hernandez (2004), teórico e defensor 

do ensino de arte pela compreensão, como 

uma trama teórico-metodológica em dívidas com o pós-estruturalismo, os 

estudos culturais, a nova história da arte, os estudos feministas, entre outras 

referências disciplinares que põem a ênfase não tanto na leitura das imagens 

como nas posições subjetivas que produzem imagens (seus efeitos nos 

sujeitos visualizadores). Isso significa considerar que as imagens e outras 

representações visuais são portadoras e mediadoras de significados e 

posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e para pensarmos 

a nós como sujeitos (p. 32-33) 

Portanto, Hernández (2000) objetiva o ensino da arte pela compreensão ao evidenciar 

a trajetória do olhar direcionado para as representações visuais e ao confrontar os alunos por 

meio da crítica, levando em consideração a cultura dessas representações (p. 50). Afirma 

também que a sua importância primordial “é mediar o processo de como olhamos e como nos 

olhamos, e contribuir para a produção de mundos” (p. 52). Boix-Masilla destaca um dos 
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objetivos da Educação da Cultura Visual que é justamente essa produção de mundos, no qual 

os estudantes sejam capazes de transferir o que “aprenderam na aula em outras situações, 

conectando-os para que desenvolvam sua identidade à medida que questionam a sua visão” 

(p. 52). 

Desta forma, os teóricos da Compreensão da Cultura Visual, assim como uma pessoa 

não é constituída de apenas uma esfera vivencial, as representações e artefatos artísticos não 

podem se limitar a uma abordagem formalista e estética sem levar em relevância a pessoa que 

a olha. Por isso, Hernández diz que “não se trata, pois, de aprender a ler uma imagem (como 

identificação de elementos visuais isolados), mas sim de conhecer criticamente as diferentes 

manifestações artísticas de cada cultura”.
5
 (p. 78) Deste modo, ele explica que a cultura visual 

não se foca apenas na imagem material e seus signos constituintes, mas também àquelas que 

carecem de materialidade. Sendo assim, para a Compreensão da Cultura Visual é propicio 

utilizar o conceito de visualidade que abarca o sentido cultural do olhar e “aproxima-se de 

todas as imagens (sem os limites demarcados pelos critérios de um gosto mais ou menos 

oficializado)”. (p. 51)  

Este ponto mostra a segunda diferenciação da Compreensão da Cultura visual com a 

Leitura de Imagens. A imagem aqui é incorpórea, sem materialidade, e por isso transita por 

todos os lugares, além de não se limitar à decodificação dos códigos visuais presentes na 

imagem.  

Logo, Hernández (2000) critica mais uma vez em seus estudos, o ensino de artes 

pautado num currículo que vê nos alunos apenas consumidores de imagens que aprendem a 

decodificar os elementos visuais, como se a imagem fosse um texto que precisa de uma 

análise semântica e sintática dos seus elementos constituintes. (p. 27). Terezinha Franz ainda 

faz crítica às duas outras formas de propostas curriculares no ensino de artes – o 

expressivismo e o cognitivismo – e argumenta que “existe uma maneira de abordar a 

Educação das Artes Visuais que não passa pela identificação pura e simples, mas que vai além 

de uma concepção espontânea de aprender e do essencialismo estético”, sendo a Cultura 

Visual esta maneira.  

Franz (2003), pesquisadora e professora que também se baseia no ensino de arte pela 

compreensão, cita em sua tese de mestrado suas experiências como docente e explicita sua 

                                                           
5
 Para Hernández, o conceito de cultura “define-se como o conjunto de valores, crenças e significações que 

nossos alunos utilizam (quase sempre sem reconhecê-lo) para dar sentido ao mundo em que vivem” (2000, p. 30) 
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impressão de que as propostas do ensino em artes sempre vinham no formato de “receitas” 

aplicadas aos alunos de forma mecânica e simplificada, em que se perguntava como uma obra 

de arte pode ser aprendida pelos alunos por meio de uma abordagem inflexível de leitura de 

imagens, como é orientado pelo currículo de Artes (p. 33).  

Por meio do conceito de racionalidade, Hernández (2000) expõe os argumentos que 

cada proposta curricular defende para expor a importância do ensino de arte e o monopólio da 

aprendizagem na escola. Dentre as onze racionalidades
6
, destaca-se para esse estudo a 

Racionalidade perceptiva, a qual defende o desenvolvimento da percepção visual, para todos 

os alunos, utilizando-se da dimensão estética e do fazer artístico. A outra racionalidade é a 

comunicativa, na qual considera importante que os alunos aprendam a produzir imagem, pelo 

motivo de estarem inseridos em uma cultura dominada por imagens (p. 45). As duas formas 

de racionalidade mencionadas acima – configurando-se a partir dos argumentos cognitivistas 

– são as bases para o currículo atual do ensino de artes, sendo este mesmo currículo causador 

da sensação de desconfiança em relação à qual Franz (2003) pergunta: como é possível haver 

um nível elevado de compreensão por meio da leitura de uma imagem, se a abordagem 

utilizada já limita o ensino aprendizagem do aluno, enquadrando-o em uma estrutura rígida?  

Foi na proposta da Compreensão pela Cultura Visual que Terezinha Franz encontrou 

as respostas para suas necessidades e questionamentos, realizando posteriormente o trabalho 

que seria sua dissertação de mestrado que consistia no estudo pela compreensão da obra A 

primeira missa no Brasil (1859 – 1860), do pintor Vitor Meireles, com alunos de espaços 

formais e não formais de ensino.  

Franz (2003) buscava na utilização do Ensino da Cultura Visual “ir além de „o quê‟ 

(são as coisas, as experiências, as versões) e começar a estabelecer os porquês dessas 

representações, o que as tornou possíveis, aquilo que mostram e o que excluem, os valores 

que consagram, etc.” (p. 49). É expandir as perguntas “o que você vê nesta imagem? Qual 

história conta esta obra?” para novas perguntas como, “o que vejo de mim nesta representação 

visual? O que diz esta imagem de mim? Como essa representação contribui na minha 

construção identitária – como modo de ver-me e ver o mundo?” (HERNANDEZ, 2004, p. 

38). Ao mesmo tempo perguntava-se se seus alunos seriam capazes de ir além da obra e 

começar a vislumbrar conexões com realidades e formas de pensamento que estão fora do 

quadro (FRANZ, 2003, p. 10). Com esta preocupação, Terezinha demonstra como o currículo 

                                                           
6
 As racionalidades que Hernández desenvolve, tem como base o currículo espanhol. 
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que guia o ensino de artes no Brasil hoje, ainda se mostra preocupado com as questões 

referentes à percepção, história da arte e expressão – herança da metodologia cognitivista. 

De fato, o questionamento de Terezinha Franz faz recordar que o ensino de artes pela 

compreensão é contextual, dando margem a utilização dos questionamentos de mundo dos 

alunos para abordar temas como originalidade, autoria, recepção, representação, intenção do 

artista, contexto de produção, de expressão, a criança como artista, identidade, etc. 

(HERNANDEZ, 2011). É conectar o saber com a vida de cada aluno. Essa conexão é feita por 

qualquer meio visual que apresenta características que promovam um nível elevado de 

compreensão.  

É importante ressaltar que dentro do que é entendida a Compreensão da Cultura 

Visual, há vários pensamentos, que em alguns pontos divergem entre si na maneira de 

conceber a teoria. Ao contrário de alguns companheiros teóricos, para Hernandez os Estudos 

da Cultura Visual não se limitam a apenas algumas manifestações e artefatos artísticos, ou 

seja, ele abarca tanto as pinturas históricas, por exemplo, quanto os artefatos artísticos do 

artesanato e da cultura popular.  É a partir das diversas manifestações artísticas que os 

Estudos da Cultura Visual utiliza-se para descentralizar o olhar por meio do questionamento 

do contexto histórico, social, cultural e econômico que o artefato apresenta, e questionar sua 

relação com a vida de cada aluno.  

Outro pensamento com o qual Hernández não comunga é de que haja um currículo de 

arte ou de qualquer disciplina. Ele explica que é “partidário de um currículo integrado, 

organizado a partir de problemas desafiantes que necessitam do conhecimento disciplinar – e 

não disciplinador – para procurar, assim, respostas possíveis e propor novas perguntas” 

(HERNANDEZ, 2004; p.44). 

As artes, a partir de sua consideração de práticas culturais, estariam presentes na 

hora de realizar explorações rizomáticas sobre as problemáticas que os estudantes, a 

escola e a comunidade decidam afrontar com a finalidade de interrogar e expandir os 

sentidos de desejo de aprender sobre si mesmo, os outros e o mundo (p. 44). 

Há teóricos que pensam que a Educação da Cultura Visual veio para mudar as bases 

metodológicas e teóricas do currículo em artes, dando a ela a credibilidade que havia perdido 

no meio acadêmico e docente, por mostrar-se um caminho oposto a ciência. O ensino pela 

compreensão na forma da Cultura Visual para a disciplina de artes procura dar ao aluno a 
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possibilidade de um olhar crítico quanto ao mundo que o rodeia, a si próprio e o que é 

aprendido no contexto escolar. Assim, a Compreensão da Cultura Visual configura-se como 

forma emancipatória do indivíduo que pelo meio visual de sua e de outras culturas, descentra 

seu olhar e integra diversos mundos, para compreender-se e compreender o contexto na qual 

vive. 

Desta forma os dois conceitos, Leitura de Imagens e a Compreensão da Cultura Visual 

apresentam semelhanças e diferenças, sendo uma não mais correta do que a outra: cada uma 

demonstra formas de olhar e perceber o mundo. Adiante, serão expostos a base metodológica 

deste TCC e o método da oficina que demonstrará na prática os conceitos vistos.  

3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada neste TCC foi a pesquisa-ação na ótica do existencialismo de 

René Barbier e na ótica político-social de Michel Thiollent. Essa metodologia de pesquisa 

utilizada primeiramente nos Estados Unidos por Kevin Lewin “propõe uma ação deliberada 

de transformação de realidades, trazendo em seu arcabouço uma dupla proposta de objetivo: a 

transformação da realidade investigada e a produção de conhecimento” (BEZERRA; 

TANAJURA, 2015). 

A pesquisa-ação é a revolta contra a separação dos “fatos” e dos “valores” que dá 

sabor particular à noção de objetividade nas Ciências Sociais. É um protesto contra a 

separação do “pensamento” e da “ação” que é a uma herança do “laisser-faire” do 

século 19. É uma tentativa desesperada de transcender a estéril especialização das 

Ciências Sociais com seu implícito repúdio da responsabilidade humana para com os 

acontecimentos sociais ”. (Dubost apud Barbier, 2007, p. 37– 38) 

  Desta forma a pesquisa-ação caracteriza-se em ser uma metodologia de pesquisa na 

qual não se desmembra a parte teórica da parte prática, mas se utilizam ambos de forma 

conjunta e unificada. Caracteriza-se também por ser feita em pequenos grupos, nas dimensões 

entre o micro e o macro social, além de não ter a postura positivista de afastamento do grupo 

pesquisado com o seu cotidiano, permitindo “que os participantes expressem a percepção que 

têm da realidade do objeto de sua luta ou de sua emancipação” (BARBIER, 2007, p. 57). 

Para Barbier (2007) a pesquisa-ação configura-se em uma metodologia que auxilia a 

compreensão e explicação das práxis dos grupos sociais estudados pelo próprio grupo, com o 

objetivo de melhorar as suas práxis. Isso quer dizer que o grupo social não é passivamente 
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estudado, mas se posiciona e participa ativamente do processo da pesquisa, pois a pesquisa-

ação tem o intuito de transformar a conduta do grupo social no uso de uma ação 

transformadora. (TANAJURA; BEZERRA, 2015) 

 Thiollent (2009) compreende a pesquisa-ação como  

[…] um tipo de pesquisa social com função política, associada a uma ação ou a 

resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, 

em que as pessoas implicadas possuem algo a “dizer” ou “fazer”, além da 

preocupação de que o conhecimento gerado não seja de uso exclusivo do grupo 

investigado  (p. 16).  

O papel do pesquisador neste tipo de metodologia é de um profissional que utiliza da 

dialética para “articular constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a 

racionalidade, o simbólico e o imaginário, a mediação e o desafio, a autoformação e a 

heteroformação, a ciência e a arte” (BARBIER, 2007, p. 18). Assim, o pesquisador na 

pesquisa-ação deve implicar-se, desempenhar um papel ativo quanto aos problemas 

encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações propostas para solucionar os 

problemas, além de ser autônomo e autor de sua prática e de seu discurso. (BARBIER, 2007) 

Quanto à entrevista semiestruturada aplicada à coordenadora Eileen Pfeiffer Flores do 

projeto de extensão já mencionado, parte-se do pressuposto de que as perguntas pré-

estabelecidas são geradoras de outras perguntas, obtendo um caráter mais flexível quanto a 

estrutura e dinâmica da entrevista, características essas próprias da entrevista semiestruturada. 

(FLICK, 2009). A documentação dos dados da entrevista foi feita por meio de gravação de 

voz. 

Além da entrevista foram realizadas observações participantes com os grupos de 

contação de histórias de três mediadoras do Projeto Livros Abertos, sendo uma mediadora 

com tempo inferior a um ano de permanência no projeto e as outras duas mediadoras com 

mais de um ano de permanência.  

Este critério foi utilizado partindo do questionamento de que o mediador de leitura que 

está há mais tempo no projeto tem dificuldade em utilizar as imagens dos livros, semelhante 

ao mediador com menor tempo de permanência no projeto? Por estarem inseridos há mais 
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tempo no projeto e mais familiarizados com os livros infantis/ infanto-juvenis e suas imagens 

ilustradas, a dificuldade em ler a imagem ainda persiste? Ou não é um fator influenciável?  

Importante destacar que esta pergunta foi feita para a professora coordenadora do 

Projeto, no intuito de conhecer sua opinião quanto a esse questionamento por ter convivido 

com os mediadores de leitura desde o nascimento e estruturação dele. Sua resposta foi que é 

fundamental esse tempo de permanência, pois os mediadores, no decorrer do tempo, mudam 

completamente a sua relação com os livros e suas imagens, por motivo de maior contato com 

obras que ocasionam um olhar mais ampliado sobre as imagens, e por meio de oficinas de 

capacitação, oferecido ao projeto nas quais trazem os conceitos e práticas que complementam 

a contação de histórias. Deste modo, esse “medo da imagem” vai se tornando mais ameno, 

porém ela não opinou quanto às dificuldades dos mediadores com maior tempo de 

permanência – se é amenizada, sanada ou ignorada.  

As observações participantes são definidas por Denzin (1989b apud FLICK, 2009) 

como “uma estratégia de campo que combina, simultaneamente, a análise de documentos, a 

entrevista de respondentes e informantes, a participação e observação diretas, e a 

introspecção.” Assim a forma de observação participante requer que o observador atue 

gradativamente, participando do grupo observado para que haja confiança no processo de 

pesquisa por parte dos observados (FLICK, 2009), além de concentrar e estruturar cada vez 

mais, no decorrer da pesquisa, a observação, para que haja um maior sucesso na coleta de 

dados referente ao assunto na qual está sendo explorado. 

O objetivo da observação participante como estratégia metodológica para essa 

pesquisa é averiguar como os mediadores utilizam as imagens em suas contações de história: 

na forma da Leitura de Imagens ou aprofundando o olhar para uma compreensão crítica e 

ampliada desta, como a Compreensão da Cultura Visual propõe? Há dificuldades em realizar 

a Leitura de Imagens ou relutância quanto às ilustrações presentes nos livros? O critério 

mencionado acima quer justamente ver se o grau de permanência no Projeto influencia o 

modo como o mediador lida com as imagens durante a mediação de leitura. Como forma de 

documentação de dados, foram utilizadas as notas de campo por mim feitas.     

É importante salientar que embora essas estratégias sejam da pesquisa qualitativa, a 

pesquisa-ação, em sua metodologia, abarca todos as técnicas em Ciências Sociais 
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(TANAJURA; BEZERRA, 2015), dando margem para que se utilize as estratégias e métodos 

próprias da pesquisa qualitativa. 

Como método de pesquisa, foi realizada uma oficina para os membros do Projeto 

Livros Abertos no intuito de expor os conceitos de Leitura de Imagens e Compreensão da 

Cultura Visual, sendo esse último posto em prática por meio do Picture Book infanto-juvenil 

“A Chegada” do autor australiano Shaun Tan. Esse pôr em prática foi realizado pela leitura do 

livro e depois proposto olhar as imagens novamente, aprofundando na busca de aspectos 

simbólicos e culturais presentes na imagem e que ressoam em cada mediador presente. A 

oficina foi dividida em três momentos: o primeiro foi da discussão de grupo, o segundo 

momento para “Leitura de Imagens e Compreensão da Cultura Visual”, e o terceiro deveu-se 

a um momento conclusivo e avaliativo da oficina. 

Com relação à discussão de grupo, Blumer (1969 apud FLICK 2009) diz que  

um pequeno numero de indivíduos reunidos com um grupo de discussão ou de 

recursos, vale muito mais do que qualquer amostra representativa. Esse grupo 

discutindo coletivamente sua esfera de vida investigando-a assim que um se depara 

com divergências em relação ao outro fará mais para erguer as máscaras que cobrem 

a esfera da vida do que qualquer outro dispositivo do qual eu tenha conhecimento. 

(p.125) 

 É por meio da discussão de grupo que os mediadores foram capazes de começar a 

construir a rede de significados que a Compreensão da Cultura Visual propõe, tecendo as 

experiências de vida de todos os que tomaram voz na oficina com os aspectos culturais da 

obra observada, causando a ampliação de olhar que os estudos culturais propõem. É 

importante observar que tanto a discussão de grupo quanto a oficina por inteiro convergem 

com a metodologia da Leitura Dialógica, por ser um espaço de diálogo e troca de experiências 

que constrói significados, assim, a metodologia utilizada pelo projeto se insere também na 

metodologia, nos métodos e nas estratégias utilizados neste trabalho. 

4. OS CONCEITOS NA PRÁTICA: OBSERVAÇÃO E OFICINA.  

Na ótica da pesquisa-ação, o pesquisador deve “buscar conhecer as percepções dos 

sujeitos sobre a realidade investigada” (BARBIER 2002 apud BEZERRA; TANAJURA, 

2015, p.16) para que os problemas enfrentados por eles sejam observados e avaliados da 

melhor maneira, para que ocorra uma transformação naquela realidade. Deste modo, foi 
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necessária a participação da pesquisadora deste TCC nos encontros semanais do Projeto 

Livros Abertos com o objetivo de adentrar na realidade dos mediadores de leitura – 

experiências nas contações de histórias semanais, problemas enfrentados nas práticas da 

contação, conversas quanto aos livros infantis e infanto-juvenis – para inserir-se em seu 

contexto de trabalho. Além disso, outro objetivo é estabelecer confiança entre a 

pesquisadora e os mediadores, para que na realização das observações e na oficina eles 

consigam participar sem receio quanto à opinião da pesquisadora. 

Vale ressaltar a importância da exposição e de esclarecimentos quanto a pesquisa 

para os mediadores do Livros Abertos. Desde as primeiras reuniões tive a atenção de 

apresentar a proposta de pesquisa, expor as atividades que seriam realizadas com eles, além 

de perguntar se alguém não gostaria de participar. Esta foi acolhida em sua totalidade pelos 

mediadores de leitura, dando confiança e abertura para que pudesse executar a metodologia 

escolhida, suas estratégias e métodos.  

Agregando as experiências vividas como mediadora e bolsista PIBEX do próprio 

Projeto Livros Abertos, com a participação em suas reuniões semanais, a observação 

participante foi realizada com três mediadoras, chamadas de A, B e C, sendo A mediadora 

com menos de um ano de permanência no Projeto, B e C mediadoras com mais de um ano 

de permanência. Foram observados dois grupos de crianças para cada mediadora, sendo 

crianças de cinco a seis anos – 2º ano do Ensino Fundamental – com as mediadoras A e B e 

crianças de dez a doze anos – 5º ano do Ens. Fundamental – com a mediadora C.  

Tendo como base as características para seleção de representações que merecem 

atenção a partir das perspectivas da Compreensão da Cultura Visual de Hernandez (2000,p. 

140), foi escolhida a obra literária “A árvore vermelha” do artista plástico e ilustrador 

australiano Shaun Tan. As características apresentadas por Hernández são 

 Ser inquietante 

 Estar relacionadas com valores compartilhados em diferentes culturas 

 Refletir as vozes da comunidade 

 Estar abertas a múltiplas interpretações 

 Referir-se às vidas das pessoas  

 Expressar valores estéticos 

 Fazer com que o espectador pense 
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 Não ser herméticas 

 Não ser apenas a expressão do narcisismo do artista 

 Olhar para o futuro  

 Não estar obcecada pela ideia de novidade  

  Observando tais critérios chegou-se a conclusão que o livro de Shaun Tan se 

encaixava em todos os requisitos propostos por Hernandez. O livro retrata de uma maneira 

metafórica os sentimentos de uma criança que está tendo um péssimo dia, trazendo no livro 

várias reflexões. Aborda variados sentimentos e questões de identidade, fazendo com que a 

criança leitora reflita nas situações demonstradas pelas figuras e como ela, pessoa única com 

experiências e viveres diferentes das outras pessoas – mas de certa forma parecidas em 

conformidade com os sentimentos expressos no livro – se posiciona diante de cada situação. 

A interpretação é livre, dando margem para que as crianças possam se posicionar e contar 

experiências próprias vividas em cada situação ilustrada.  

É relevante destacar que mesmo que a interpretação das crianças seja livre, é 

importante que o professor – no caso o mediador de leitura – conduza o processo para que 

não se configure em uma interpretação apenas de “achismos” e evolua para uma maior 

complexidade interpretativa
7
. Terezinha Franz afirma que  

para encontrarmos significados coerentes e da mais alta complexidade sobre a obra 

não basta os dados da experiência pessoal que os estudantes possuem. É dever do 

educador conhecer e avaliar, em primeiro lugar, qual é o significado que seu 

estudante está conseguindo extrair da obra com  o marco de conhecimentos pessoais 

que ele já possui, para, a partir dessa primeira compreensão, que pode ser parcial, 

ingênua, equivocada, incoerente, desorganizada ou mesmo parcialmente correta, 

interferir com as estratégias didáticas apropriadas, que levem os estudantes a passar 

de suas concepções simples a outras mais complexas. (p. 153)  

Desta maneira, observou-se que as três mediadoras, durante a contação de histórias, 

realizavam uma Leitura de Imagens com uma abordagem formal: perguntavam “O que é isso? 

Alguém sabe o que é?” Ou “Onde esse objeto/ pessoa está?”. Partindo também do 

entendimento da metodologia da Leitura Dialógica de histórias, essas perguntas são 

                                                           
7
 “Interpretar é, portanto, decifrar. Implica decompor um objeto (a representação) em seu processo produtivo, 

descobrir sua coerência e dar aos elementos e às fases obtidas significados intencionais, sem perder de vista a 

totalidade que se interpreta” (HERNANDEZ, 2000, p. 100).  
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necessárias para que as crianças identifiquem os elementos da história, mas por essa mesma 

metodologia é esperado que as perguntas durante a contação subam de grau de complexidade. 

 

Figura 2: Ilustração do livro “A Árvore Vermelha”  

 Isso ocorreu com as mediadoras B e C. A mediadora B, conseguiu em um dos grupos 

aprofundar mais as perguntas, utilizando as falas das crianças como ganchos para aprofundar 

as perguntas ou citações que elas mesmas falavam. Um exemplo foi a fala de uma das 

crianças, dizendo que nunca havia visto um peixe (figura 2) da maneira como estava 

representado naquela imagem e perguntaram o que era o peixe. A mediadora perguntou a 

opinião deles sobre o que seria o peixe e as crianças falaram que poderia ser um balão, e uma 

delas disse que o peixe estava triste. Porém, a mediadora não foi mais adiante com as 

indagações, podendo ter avançado com as reflexões chegando ao ponto de que o peixe 

representava os sentimentos da menina, expandindo o olhar das crianças para o que a menina 

estava sentindo naquela imagem, e se eles já haviam se sentido daquele jeito e em quais 

momentos.  

 A mediadora C foi a que conseguiu aprofundar com maior frequência as interpretações 

e perguntas das crianças. Ela trazia as situações para o cotidiano de cada um e perguntava em 

como aquilo se inseria na vida deles e na das pessoas em sua volta com perguntas do tipo “E 

vocês já passaram por alguma situação como esta? Já ouviram falar de alguém que já passou 
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por isso? São situações que todo mundo pode passar ou só acontecem com certas pessoas? 

Quando isso acontece o que podemos fazer?”. As crianças interagiram muito e contavam de 

suas experiências e de como aquilo os afetava. 

A mediadora A não conseguiu aprofundar as questões propostas pelo livro, limitando-

se a apontar e perguntar sobre os elementos da ilustração. É importante tomar em conta dois 

aspectos: a mediadora A tem menos de um ano de permanência no Projeto Livros Abertos e 

também que naquele dia as crianças tinham uma atividade atípica em sua rotina escolar, 

tornando-as mais inquietas durante a contação de histórias, influenciando também na forma 

que a mediadora conduziu a leitura.  

Recolhendo os dados obtidos quanto às observações, constatou-se que os mediadores 

observados conduzem o olhar sobre as ilustrações do livro da forma que se configura a 

Leitura de Imagens, ou seja, realizam uma decodificação da imagem analisando e 

identificando os elementos visuais. Quando estas pretendem aprofundar essa leitura, para um 

nível maior de compreensão, saindo apenas do picture, da imagem ótica e gráfica, do que está 

representado materialmente na ilustração, elas não conseguem. Detém-se aos elementos 

visuais representados na ilustração identificando-os apenas, não questionando às crianças 

quanto ao aspecto simbólico destas e muito menos seu aspecto cultural. Durante as 

observações, a postura demonstrada pela mediadora
8
 A era de insegurança, sendo confirmada 

em uma conversa informal depois das observações, onde a mediadora A e B relataram grande 

dificuldade em lidar com a imagem e explorá-la além do óbvio – que seria de certa forma, 

essa leitura formal da imagem – porque elas sentem que estão adentrando em um terreno 

desconhecido.   

Desta maneira tais experiências foram de extrema importância para a elaboração do 

plano da oficina, pois geraram várias inquietações. 

                                                           
8
 Durante a contação, quando a mediadora perguntava algo referente ao texto verbal, ela conseguia mediar o 

diálogo com as crianças normalmente. Porém, quando alguma criança identificava na ilustração algum elemento 

visual – principalmente a pequena folha vermelha ilustrada em cada página do livro –  ela não conseguia fazer 

com que o diálogo fluísse. Depois de algumas páginas, ela parou de tentar  aumentar a complexidade das 

perguntas atentando-se apenas na simples identificação de elementos visuais, ou seja, fazia apenas perguntas 

como “o que é isso? Onde isso está?”. Nos grupos posteriores,  ela utilizou-se apenas desses tipos de perguntas. 



35 
 

 

Figura 3: Ilustração do livro “A árvore Vermelha” 

Uma delas, tendo como base a pergunta geradora de Terezinha Franz (2003) em seus estudos: 

“Que tipo de mediação poderia ser útil para ajudar os alunos a encontrar os significados 

culturais presentes nas obras de arte?”, que no caso dessa pesquisa se transformou em: quais 

seriam as estratégias e atividades que poderiam ser úteis para ajudar os mediadores de leitura 

do Projeto Livros Abertos a encontrarem os significados culturais presentes nas ilustrações 

dos livros infanto-juvenis utilizados por eles?  

Assim, foi escolhida a oficina como método de pesquisa e a discussão de grupo como 

estratégia utilizada dentro da oficina. Para a apresentação dos conceitos de Leitura de Imagem 

e Compreensão da Cultura Visual foi aplicado slides como meio expositivo. Após a 

exposição, projetou-se o livro “A Chegada” para uma leitura de imagens silenciosa e 

posteriormente foi projetada algumas imagens previamente selecionadas do livro, juntamente 

com obras de artistas plásticos brasileiros. Esta segunda “leitura” foi por mim direcionada no 

intuito de possibilitar aos mediadores a experiência do olhar a imagem que a Compreensão da 

Cultura Visual propõe, diferentemente da Leitura de Imagens que eles, de certa forma, já 

realizam em suas mediações de leitura.  
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 A oficina teve o propósito de demonstrar uma forma diferente de interpretar e utilizar 

a imagem contida nos livros saindo do enfoque sígnico e formal da representação, que estão 

acostumados a fazer, para encará-la como uma unidade discursiva aberta que se complementa 

com os olhares de todos (FRANZ, 2003, p. 133). 

Outra pergunta que Terezinha faz tornou-se também outro questionamento 

impulsionador: Serão os mediadores “capazes de ir além da obra e começar a vislumbrar 

conexões com realidades e formas de pensamento que estão fora do quadro” (p. 10), nesse 

caso, fora das ilustrações? 

Essas duas perguntas foram as bases da oficina, pois deveria elaborá-la mostrando o 

ensino de arte por meio da Cultura Visual na forma prática, inserindo-a no contexto 

metodológico e de práxis do Projeto Livros Abertos para que os mediadores de leitura 

pudessem sair de uma mera Leitura de Imagens, pouco aprofundada, para um nível de 

compreensão mais complexo, utilizando aspectos simbólicos e culturais.   

Os desafios enfrentados pela pesquisadora, dentre outros, foram principalmente o 

tempo para a elaboração e realização da oficina, a dúvida de que a oficina seria um meio 

eficaz para demonstrar os conceitos aos mediadores e a participação, e envolvimento destes 

na própria oficina. 

A oficina foi ministrada no horário de uma das reuniões semanais dos mediadores de 

leitura, com duração de duas horas, e dividida em três momentos: o primeiro na discussão de 

grupo, o segundo com o momento destinado a exposição dos conceitos de Leitura de Imagens 

e Compreensão da Cultura Visual, e o terceiro que se configurou nas considerações finais e 

avaliação. 

No primeiro momento a pesquisadora conduziu a discussão de grupo, utilizando 

perguntas para estimular o diálogo entre os integrantes. Foi questionado como eles 

classificariam a sua própria relação com as imagens contidas nos livros utilizados por eles, se 

existem dificuldades quanto à utilização delas nas mediações de leitura e quais seriam essas 

dificuldades. Perguntou-se também se alguém já havia conhecimento sobre os termos Leitura 

de Imagem e Compreensão da Cultura visual, qual é a importância da imagem no contexto da 

mediação de leitura e como eles se sentem com relação aos Álbuns Ilustrados (Picture 

Books): sentem-se confiantes em utilizá-los ou preferem livros que contenham o texto verbal? 
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Foram diversos comentários a respeito do assunto e em um consenso, afirmaram que 

as imagens são importantes no contexto da mediação de histórias, principalmente com 

crianças menores, e que gostam muito de olhar e tentar achar significado nelas. Expuseram 

que sentem uma vontade grande de utilizar os Álbuns Ilustrados nas contações de história, 

mas não têm confiança por não saberem usá-los ao contar a história para as crianças. Dessa 

forma, escolhem livros que tem, mesmo que pequenas frases, o texto verbal. Essa fala dos 

mediadores confirmou o que se pensava ser apenas um “achismo” observado por mim: os 

mediadores se sentem inseguros ao ler um livro com imagens e se sentem seguros quanto ao 

texto verbal. 

Na entrevista feita com a Prof.ª doutora Eileen Pfeiffer, perguntou-se qual era sua 

visão quanto a relação dos medidores com as ilustrações e por quê eles demonstram esse 

receio em utilizar os Álbuns ilustrados. A opinião de Eileen é que “eles chegam [ao Projeto] 

com uma relação mais grafocêntrica. A imagem é só auxiliar. „cadê o texto pra tentar me 

ajudar a entender a história?‟. Acredito ser por isso que eles evitam os livros que só contem as 

imagens, por que eles folheiam-no procurando o texto por aprenderem que a imagem 

acompanha a explicação. Então, a imagem não se basta.” Lúcia Santaella (2012) diz que “ a 

imagem parece não ser suficiente sem o texto” (p. 110), ou seja, a imagem inserida nos livros 

ou em outros contextos verbais é vista como um acessório onde o signo verbal tem maior 

poder quanto a imagem.   

Desse modo, Eileen supõe que essa relação grafocêntrica dos mediadores advém da 

herança escolar dos livros didáticos em que a imagem é redundante e serve apenas para 

afirmar ou deixar mais claro aquilo que está sendo dito no texto verbal. Não se pode afirmar 

nada sem estudos próprios quanto a esse tema no qual a pesquisa não se foca, porém é um 

fator a ser pensado e colocado como pauta para pesquisas posteriores. O fato é que os 

mediadores em sua grande maioria disseram optar pelos livros com textos verbais por se 

sentirem inseguros quanto ao modo de ler um livro só com imagens. 

Com a discussão gerando inquietações quanto ao modo que os mediadores utilizam as 

imagens nas suas contações, seguiu-se para o segundo momento da oficina, onde o conceito 

de Leitura de Imagens e Compreensão da Cultura Visual foram explicados, mostrando 

diferenças e semelhanças entre as duas.  
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Após a exposição dos conceitos, a pesquisadora explicou como aconteceria a parte 

prática da oficina: primeiramente foi projetado por meio audiovisual o livro “A Chegada”, do 

autor Shaun Tan, realizando uma leitura silenciosa do livro inteiro. Este livro, escolhido de 

acordo com as características citadas por Hernández – as mesmas utilizadas na escolha do 

livro na observação participante – tem como tema principal a questão da imigração, 

abordando também questões sobre identidade, origem e nacionalidade, sofrimento e conflito 

cultural. Dentro destes temas e utilizando as imagens do livro como meio de reflexão e 

discussão, propôs-se abordar os imigrantes brasileiros vindos da Europa no século vinte aos 

quais se constituíram parte integrante da origem do povo brasileiro, além de explorar o 

contexto social contemporâneo, por meio da crise dos refugiados na Europa em decorrência 

dos conflitos de guerra no norte da África e nos países do Oriente Médio. Em um contexto 

mais local, abordou-se também a origem da população brasiliense compostas por migrantes.  

 

Figura 4: Capa do livro “A Chegada” 

Estes subtemas têm por objetivo “favorecer a mudança de posicionamento dos sujeitos 

de maneira que passassem a constituir-se de receptores ou leitores a visualizadores críticos” 

(Hernandez, 2011), ou seja, gerar reflexões que vão além da simples identificação dos 

elementos visuais para constituir uma rede de conhecimentos construída por meio das 
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experiências vividas pelos mediadores de leitura e sua visão de mundo, promovendo um olhar 

crítico (FRANZ, 2003). 

Baseando-se em Terezinha Franz (2003), a pesquisadora utilizou também outras 

imagens que complementaram as ilustrações do livro, no objetivo de expandir a discussão e 

aprofundar os temas propostos pelo livro. As obras foram Operários (1933) e Segunda Classe 

(1933), de Tarsila do Amaral, Navio de Imigrantes (1931-41) de Lasar Segall e uma foto de 

imigrantes italianos chegando no Brasil. A escolha das obras e dos artistas deveu-se por serem 

artistas que representam os imigrantes dos anos vinte e fazem ressonância com as ilustrações 

do livro “A Chegada”. 

Após a leitura silenciosa, a pesquisadora promoveu uma discussão dos subtemas por 

meio de perguntas quanto às ilustrações do livro e complementando com as obras dos artistas 

comentados acima. 

4.1 As reflexões 

 As perguntas utilizadas primeiramente foram: quais temas você, mediador, consegue 

ver que o livro aborda? Dentre esses temas, algum tem relação direta com a sua vida? E 

indiretamente? De acordo com o contexto social em que vive, há alguma relação? E em um 

contexto global?  

 Com essas primeiras perguntas os mediadores começaram a falar sobre as questões de 

identidade e diversidade cultural que o livro aborda. Para alimentar mais a discussão foram 

mostradas as figuras 5 e 6, no qual a pesquisadora fez com que se aprofundasse mais as 

reflexões quanto ao tema: os imigrantes fazem parte da história brasileira e as culturas dos 

diversos povos que estavam inseridos nessa condição foram agregando-se com as outras 

culturas já existentes no solo brasileiro, porém quais foram os motivos para que esses 

indivíduos deixam-se sua terra natal para mudarem de pátria? Qual era o contexto sócio-

político que seus países estavam? O que eles deixaram? Como eram as condições dentro dos 

navios que os transportaram? 
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Figura 5: Ilustração do livro “A Chegada”  

 

Figura 6: Navio de imigrantes (1939 - 41) – Lasar Segall 
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 Primeiramente os mediadores ficaram em silêncio e apenas uma mediadora se 

manifestou. Ela é descendente de japoneses e exprimiu que o livro como um todo deixou-a 

muito inquieta por fazer com que ela pensasse e refletisse no que os seus avós sofreram para 

chegar até o Brasil. Também exprimiu que quando visita seus parentes no Japão, acontece 

algo parecido com relação ao choque cultural que o protagonista da história sofre e mesmo 

visitando o Japão anualmente, que para a mediadora é muito, a sensação de pertença a uma 

cultura é muito forte para ela. De um lado ela é brasileira, mas sua família ainda segue muito 

as tradições japonesas, em controversa quando está no Japão, mesmo exercendo a cultura 

local e tendo o biótipo japonês, ela é tratada como brasileira. O depoimento desta mediadora 

fez com que despertasse a reflexão sobre a identidade de cada um, pois após o seu comentário 

e utilizando-se de outras imagens, os mediadores alavancaram várias partilhas de experiências 

pessoais quanto ao tema da identidade. 

 

Figura 7: Ilustração do livro “A Chegada”  

  No livro, quatro personagens contam ao personagem principal o motivo pelo qual 

abandonaram suas terras natais e foram para o país que o livro demonstra. A figura 7 é uma 

das ilustrações que mostra o motivo com que um dos personagens deixa a sua pátria. Nessa 

ilustração, todos os mediadores disseram que tal é uma cena muito forte e causa bastante 

inquietação, por julgarem ser uma cena vivida em um contexto ditatorial. A pesquisadora 
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indagou o porquê de eles acharem que aquela era uma cena da qual remetia a um sistema 

ditatorial e os mediadores expuseram que um regime ditatorial faz exatamente o que os 

sujeitos ilustrados fazem com o povo: se colocam como maiores do que o povo e sugam toda 

a pessoalidade de cada sujeito, realizando uma higienização populacional. 

A partir da imagem surgiram os temas do holocausto e da crise dos refugiados do 

norte da África e do Oriente Médio. As reflexões chegaram a um nível maior de 

complexidade, pois utilizando esses dois subtemas os mediadores começaram a refletir que 

esses dois fatos histórico-políticos, mesmo não estando próximos geograficamente do Brasil, 

afetam a todos como seres humanos. Uma das mediadoras diz: “Essa imagem é muito 

chocante para todos nós, mas é engraçado pensar que tudo isso que essa ilustração está 

mostrando está acontecendo agora lá na Síria e em vários outros países. Ficamos chocados e 

tristes, mas isso realmente está acontecendo com pessoas de verdade. Pessoas deixam suas 

casas que nunca mais vão ver, em busca de algum lugar para viver. Isso é muito triste” 

 

Figura 8: Ilustração do livro “A chegada” 

Tendo como base a fala desta mediadora, a pesquisadora começou a explorar junto aos 

mediadores a questão das proporções entre os personagens gigantes e a população. Um dos 

mediadores observou que em todo o livro todos os prédios têm proporções gigantescas, onde a 
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população quase não é vista como mostra a figura 8. Deste modo, colocou-se a seguinte 

pergunta: será que não é assim que os imigrantes se sentem quando saem de sua pátria e vão 

para outra? Não se sentem pequenos ao redor de um lugar e cultura desconhecida?  

Uma das mediadoras relatou que essa sensação existe sim e não só com os imigrantes, 

mas também em um contexto mais local, como por exemplo, quando alguém que sai de um 

ambiente rural e muda para um centro urbano, e também em situações de mudança de etapas 

de vida, como quando se sai do Ensino Médio e inicia-se no contexto acadêmico de uma 

faculdade. Por meio destes exemplos, perguntei se algum dos mediadores já se sentiu da 

mesma maneira, isto é, pequeno em relação ao novo contexto em que estava se inserindo, e 

como foi essa experiência.  

  

Figura 9 – Segunda Classe (1933) 

Com base nessa pergunta, três mediadoras manifestaram-se. Por motivos de 

organização chamaremos as mediadoras de X, Y e Z. As mediadoras X e Y exprimiram suas 

experiências no que diz respeito à mudança de moradia em várias cidades pelo motivo de seus 

pais serem militares. Elas explicitaram que além de ser uma situação difícil, elas tiveram que 

viver toda a sua infância e adolescência migrando para novas cidades e sentindo-se não 

pertencentes a nenhum lugar. Ao ser projetado a obra Segunda Classe (figura 9) de Tarsila do 

Amaral, a mediadora Y se identificou com os rostos e expressões das pessoas representadas, 

pois disse que “era exatamente esse desânimo que eu sentia toda vez que chegava a uma 

cidade nova. Em nenhuma cidade eu criei vínculos e não sinto que pertenço a nenhum lugar, 

nem mesmo aqui em Brasília que já moro há um tempo. A sensação é que sempre irei embora 

do lugar”. A mediadora Z também explicitou o seu sentimento de não pertencer a nenhum 
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lugar, porém em um contexto mais próximo, no que diz respeito à relação própria do Distrito 

Federal e da região do entorno. 

A referida mediadora conta que “essa questão de migração está muito presente em 

Brasília. O Distrito Federal é formado pela população que migrou de outros lugares do Brasil 

e mesmo as pessoas que nasceram aqui e podem ser chamados de brasilienses, tem a sua 

história em outro lugar. Na minha família tive duas grandes migrações: uma que eu fui saber 

estando mais velha e outra que eu vivi. A primeira quando eu tinha cinco anos e eu morava 

numa fazenda e aí meus pais se separaram e eu tive que morar com meus avós maternos. Eu 

saí deste ambiente rural e fui morar a uns 5km adiante, mas já era um núcleo urbano, e lá eu 

tive uma rotina totalmente diferente porque na fazenda íamos plantar, íamos no jardim (...),e 

lá era uma casa enorme, com muitas pessoas... Tudo era muito imenso e eu não tinha espaço. 

E eu tive que ir me acomodando àquela nova situação e para mim foi muito difícil. Eu sinto 

como uma migração isso. Eu vou nas festas lá, visito lá, mas é um lugar hoje que eu não vou 

falar „vou morar aqui‟, não tem mais como. Eu só fui vivendo e vivendo e eu não consigo 

mais morar nesse lugar. O segundo momento de migração foi quando eu entrei na UnB onde 

eu tenho que vir para cá e ficar o dia inteiro e só voltar a noite para casa, e eu descubro que o 

lugar onde eu moro tem um significado e diz alguma coisa sobre mim. Moro no Novo Gama, 

no entorno do Distrito Federal, e foi na UnB que eu descobri que lá era o „entorno‟. Não fazia 

ideia do que significava isso e foi aqui que descobri o significado, o valor disso para quem é 

daqui, pra quem é da sociedade de Brasília. Isso me marcou muito, estar trazendo isso, de não 

deixar morrer isso, de não deixar – „agora você é da UnB, você não é mais deste lugar [Novo 

Gama] – e eu fiquei tentando não sufocar isso, porque é a minha história. E ao mesmo tempo 

é difícil isso da identidade, esse desconhecimento. Acho que durante o livro todo traz esse 

questionamento de „eu pertenço a esse lugar? Eu não pertenço a esse lugar?‟. Eu tive que 

construir muito isso. Nem posso dizer se foi construído, porque eu não sei se posso dizer que 

eu me sinto de Brasília, eu pertenço a Brasília, meu lugar de pertencimento é a fazenda da 

minha avó.... Eu não sei. Eu tenho essa dificuldade e ao mesmo tempo eu tento resgatar isso 

da minha família, que meus avós maternos vieram do Piauí, dos meus avós paternos que 

vieram de Minas Gerais e culminou todo mundo aqui no Distrito Federal. Eu acho que cada 

um aqui, se observar a sua vida aqui em Brasília, é composto de migrações.”  

Desta forma, a oficina tomou uma direção onde as imagens foram propulsoras para 

reflexões intimas e pessoais que cada mediador traz consigo, de acordo com suas próprias 

experiências de vida, afirmando o que Hernandez fala da Compreensão da Cultura Visual: 
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“Diante da Cultura Visual, não há receptores, nem leitores, mas construtores e intérpretes na 

medida em que a apropriação não é passiva nem dependente, mas interativa e de acordo com 

as experiências que cada indivíduo tenha experimentado fora da escola” (HERNANDEZ, 

2000 apud FRANZ, 2003).  

O tema da identidade que o livro traz por meio da questão da imigração, repercutiu 

com maior força nos mediadores por meio da questão do pertencimento e da não ligação a um 

lugar e a uma cultura. Um mediador falou que “esse tema da imigração e migração é muito 

mais próximo a nós do que parece. Acho que todo mundo já passou por um momento de 

mudança na vida que você sente que está migrando realmente, se sentindo perdido, deslocado 

e confuso com o novo contexto em que se encontra.” 

Todas as reflexões surgidas por meio de um olhar ampliado dirigido à imagem na qual 

a Compreensão da Cultura Visual propõe, fez com que os mediadores se posicionassem 

quanto ao tema por meio de suas experiências de vida e de sua visão de mundo. Assim, os 

objetivos traçados para a oficina foram alcançados fazendo com que os mediadores 

chegassem a partir das indagações quanto às imagens do livro e as reflexões dos colegas, aos 

temas aos quais queria tratar. Além de propiciar, por meio da Compreensão da Cultura Visual, 

o processo de mudança de posicionamento dos mediadores, convertendo o seu olhar em um 

olhar crítico e ampliado, contribuindo para a produção de mundo (HERNANDEZ, 2000). 

Após essas últimas reflexões foi realizado a avaliação da oficina por meio de 

questionário impresso
9
. As perguntas foram: 1) Os conceitos de Leitura de Imagens e 

Compreensão da Cultura Visual foram bem expostos, não gerando dúvidas quanto a sua 

compreensão? Se não, o que faltou para que os conceitos estivessem mais claramente 

expostos? 2) O que você achou sobre a dinâmica da oficina? 3) Você acha que a oficina te 

ajudou quanto mediador de leitura do Projeto Livros Abertos? Você acha que conseguiria 

realizar as abordagens mostradas nesta oficina em suas mediações de leitura? 4) O que mais te 

ajudou na oficina? Houve algo que não estava bem colocado e que prejudicou a sua 

compreensão? O que poderia ser melhor? 

Para os mediadores que quisessem, foi reservado um tempo para que pudessem 

realizar a avaliação em voz alta, trazendo suas considerações ao conhecimento de todos. O 

que se expôs foi que a maneira como a oficina foi conduzida essencialmente dialógica, 

                                                           
9
 Modelo de questionário encontra-se no Anexo B. 
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fazendo com que os mediadores entendessem como poderia se fazer com as crianças nas 

contações, adaptando de acordo com a faixa etária e os livros escolhidos. Por outro lado, 

disseram que realizar uma Leitura de Imagens, no caso utilizando a Compreensão da Cultura 

Visual, é um desafio para os mediadores por estarem habituados em fazer apenas uma Leitura 

de Imagens com uma abordagem formal não ampliando o olhar dirigido às imagens contidas 

na obra literária. Como Terezinha Franz (2003) diz, “a Cultura Visual é um olhar para arte 

que me oferece uma considerável ampliação da visão” (p.35). 

4.2 Retorno às observações 

A fim de obter dados concretos quanto a uma possível mudança na maneira com que 

os mediadores utilizavam as imagens em suas contações de histórias pelo motivo da oficina, 

realizou-se um retorno aos grupos de mediação de leitura das mediadoras A, B e C para 

prática de novas observações. Com exceção da mediadora B, as observações ocorreram na 

semana seguinte à oficina e as três participaram da oficina. A mediadora B foi observada no 

dia seguinte à oficina. As crianças dos grupos anteriormente observados, foram trocadas por 

já terem lido aquela história e se mostrarem relutantes quanto a lê-la novamente, assim 

mantiveram as faixas etárias das crianças, mudando apenas os integrantes do grupo para as 

que não haviam escutado a história ainda.   

Com a mediadora A observou-se uma melhora quanto a tentativa de se aprofundar nas 

questões que as imagens do livro trazem, porém não obteve sucesso quanto às respostas das 

crianças: elas se atentaram aos elementos visuais representados nas imagens. Como a 

observação tem como foco o modo com que o mediador utiliza as imagens, por meio da 

Leitura de Imagens ou pela Compreensão da Cultura Visual, pode-se concluir que a 

mediadora A demonstrou uma pequena mudança. 

As mediadoras B e C não demonstraram mudança. As duas continuaram realizando a 

Leitura de Imagens na sua abordagem crítica, utilizando perguntas básicas como “O que é 

isso? Quem é essa personagem” e elevando o nível de complexidade das perguntas como feito 

na primeira observação. 

O porquê de esta situação ter acontecido, pode dever-se ao tempo de duração da 

oficina. Por ter sido apenas um dia e em um período curto de tempo, os conceitos não foram 

suficientemente trabalhados, além de não ter tido um tempo dentro do cronograma da oficina, 

em que os próprios mediadores pudessem realizar a Leitura de Imagem e depois interpretar a 
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imagem por meio da Compreensão da Cultura Visual, os aspectos simbólicos e culturais 

contidos nela. Com um maior contato entre os dois conceitos, principalmente a Compreensão 

da Cultura Visual, os mediadores possam apresentar um maior domínio e segurança para 

realiza-los.   

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste Trabalho de Conclusão de Curso pude constatar que a Leitura de 

imagens e a Compreensão da Cultura Visual são formas diferentes de olhar a imagem, uma 

não sendo superior a outra, mas como complemento para um olhar completo. A Leitura de 

Imagens seria a parte inicial do olhar: é o que está sendo representado na obra, seus elementos 

visuais e sígnicos. É o “olho bom” que tenta “discernir as propriedades que se supunha já 

existirem nos objetos, e somente necessitava tempo e esforço para desenvolvê-lo” (FRANZ, 

2003, p. 14). A Compreensão da Cultura visual é o “olho curioso” que pode “descobrir algo 

não previamente conhecido, ou que tenha sido concebido anteriormente. Educar o „olho 

curioso‟ implica uma certa inquietude, uma noção das coisas fora do reino do conhecido, das 

coisas não completamente entendidas ou articuladas.” (ROGOFF, 1998 apud FRANZ, 2003, 

p. 17-18). 

Com as observações, percebi que os mediadores tinham o “olho bom” e assim 

necessitavam de um “olho curioso”, e foi exatamente isso que aconteceu durante a oficina. 

Por meio dela, foi mostrada questões contidas na imagem que iam além do conhecido e do 

que estava representado para o desconhecido das experiências contidas em cada um dos 

mediadores, que as juntando produziram reflexões quanto a temas íntimos e existenciais do 

ser humano, como a identidade.    

Por meio da avaliação feita pelos mediadores quanto à oficina, pude constatar que os 

mediadores conseguiram entender que a Compreensão da Cultura Visual proporciona uma 

ampliação do olhar e agrega à Leitura de Imagens os aspectos simbólicos e culturais desta. 

Além de encaixar-se perfeitamente na metodologia da Leitura Dialógica de histórias, os 

mediadores encararam a utilização da Compreensão da Cultura Visual em suas mediações de 

leitura como um desafio, mas que os ajudarão a irem mais profundamente nos temas, 

contextos e aspectos que as ilustrações contidas nos livros querem mostrar. Outra questão 

citada pelos mediadores no questionário avaliativo, foi a necessidade de haver mais tempo de 

oficina para assimilar e praticar ainda mais os conceitos. 
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Através deste trabalho, pode-se concluir que os mediadores do Projeto de Extensão 

“Livros Abertos: Aqui todos contam!” obtiveram um maior conhecimento quanto à utilização 

das imagens em suas mediações de leitura, por meio da educação do olhar pela Compreensão 

da Cultura Visual, e que esta é sim possível fazer com as ilustrações contidas em livros 

infantis e infanto-juvenis. 
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ANEXO A 

O presente anexo configura-se na transcrição da entrevista semiestruturada realizada 

com a professora doutora Eileen Pfeiffer Flores. 

Eu: A entrevista é rápida, são só algumas questões de historia do projeto [...] Algumas 

perguntas já devem ter sido perguntadas trinta milhões de vezes a você, mas algumas são 

relacionadas para a imagem mesmo. Primeiro, gostaria que você desse um breve histórico do 

Projeto, o que os mediadores fazem, quais práticas e as metodologias que se baseia, etc. E no 

que o projeto é estruturado. 

Eileen: Então, o Projeto surgiu em 2010 quando eu entrei na UnB.  Eu já fazia rodas de leitura 

em escolas do DF quando estava no Ceub porque eu orientava o estagio em Psicologia 

Escolar de lá, e no âmbito desse estágio em Psicologia Escolar começamos a levar esse 

projeto pra escola, de rodas de leitura.  Na época eles simplesmente liam as histórias depois 

faziam teatro com as crianças. Era uma coisa bem livre, mas sempre com essa ideia de levar o 

contato da literatura pras crianças de uma forma bem lúdica, bem gostosa. E a gente sempre 

constatou que as bibliotecas, ou não estavam funcionando ou eram sempre restritas, onde as 

crianças não podiam entrar. No Ceub a gente já via isso. Então quando a gente... Eu vim para 

a UnB, quando entrei no departamento de Processos Psicológicos Básicos eu pensei “ o que 

que eu vou fazer de extensão?”, aí decidi continuar esse projeto que eu fazia lá no Ceub.  Só 

que ampliá-lo e fazê-lo funcionar de uma maneira mais regular. Escolhi uma escola da Asa 

Norte que ficava perto [da UnB] para os estudantes irem lá, já pensando que não haveria 

transporte inicialmente. Então pra simplificar, pras pessoas estarem perto do local onde elas 

iriam atuar pensei em fazer uma coisa mais contínua mesmo, com mais consistência mesmo.  

Nessa época eu comecei a estudar os contadores de história no hospital e vi como eles 

contavam. Vi alguns contadores e eles  dialogavam muito com as crianças. Então fizemos um 

estudo, que até foi publicado, com os contadores no hospital. E o que a gente fez? 

Classificamos as interações deles com as crianças: que tipo de coisas que eles faziam que a 

gente viu que eles não sabiam que era maior do que ler histórias; era mais que isso. Vimos 

que eles dramatizavam, que pediam para que a criança contasse uma experiência que tinha 

relação com a história, pediam pra criança antecipar o que ela pensava que iria acontecer.... 

Tudo isso, chamado de leitura dialógica, e outras coisas mais como a dramatização, e a gente 

achou isso muito interessante e publicamos esse estudo. 

 [INTERFERENCIA EXTERNA] 

E aí eu falei: “eu quero estudar esse negócio, quero fazer um projeto de Extensão levando os 

mediadores a trabalharem assim também”. Achei interessante que as crianças mesmo 

acamadas, muitas vezes com dor, muitas vezes amuadas, nessa hora despertavam devido a 

esse convite dos mediadores à participação delas na contação. Um dia encontrando com um 

colega, ele disse: “isso aí se chama leitura dialógica, vai atrás”. Aí eu fui atrás da literatura e 

fiz um projeto de pesquisa e um projeto de extensão que passou a se chamar Livros Abertos, e 

já com essa ideia de levar a leitura dialógica pra escola. Foi muito interessante porque a gente 
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só tinha uma mediadora no inicio. No começo eu continuei na creche do Varjão e na escola 

[CEF 415 Norte], só que ela fechou e não chegou a abrir depois e então ficamos só na escola. 

A ideia sempre foi que a escola fosse um polo de pesquisa onde desenvolvêssemos nossas 

práticas junto da comunidade, a (pratica) da leitura dialógica e que a gente pudesse divulgar 

essas técnicas de ação por meio do blog inicialmente, hoje pela Revista Livros Abertos, e 

através de oficinas, palestras... Essa sempre foi a ideia e que outras escolas pudessem também 

implementar o projeto de forma autônoma, só com o nosso apoio, com o nosso 

acompanhamento inicialmente. Não tivemos muito sucesso nessa parte de ampliação 

enquanto projeto. Sempre fazemos oficinas, somos chamados para dar palestras, mas 

realmente outra escola implementar o projeto, nunca conseguimos porque eles se deparam 

com diversas dificuldades como: que horas a gente vai fazer isso, quando ... Então a gente não 

tem condição de atender pessoalmente porque  é muito trabalhoso. 

São dois mediadores por turma, como você sabe, uma vez por semana, durando de três a 

quatro horas mais ou menos. Então não é uma coisa que consigamos atender diretamente, mas 

a ideia nunca foi essa, a ideia sempre foi multiplicar, que as pessoas começassem a gerar seus 

próprios contextos de roda de leitura nas escolas. 

Então o Projeto surgiu assim, a escola recebeu a gente de braços abertos. A biblioteca na 

época não existia, ela estava fechada, então fizemos um mutirão: limpamos a biblioteca, 

arrumamos os livros, jogamos fora o que não era da biblioteca; tinha muito lixo – até entulho 

- e a gente tirou tudo e foi muito bom esse movimento porque não fizemos  isso sozinhos não 

– a limpeza sim – mas foi o primeiro passo para escola começar a fazer sua parte. A diretora 

fez um projeto de leitura, as crianças começaram a usar a biblioteca levando livros pra casa... 

[...] 

A escola já saiu no noticiário numa reportagem como escola referência, uma escola que faz 

pensar, que tem leitura... Agora, eles têm até a festa literária que já está no seu segundo ano... 

Então nós demos um ponta pé inicial com relação ao papel da leitura na escola. Nós só 

precipitamos o processo, e aí junto com a comunidade, acho que tudo isso foi tomando 

proporções muito bacanas.  

O projeto se estrutura ao redor da voz das crianças, a ideia é q o mediador mostre para a 

criança que ela deve se colocar, que não há uma resposta pronta, certa... Ela tem que pensar 

mesmo, pensar com o grupo, pensar em sua opinião, seu ponto de vista. Eu acho isso super 

importante no projeto. Há a escolha da obra e com o tempo fomos vendo a importância disso, 

e agora é algo central os mediadores conhecerem literatura. No começo dávamos mais ênfase 

à técnica, então vimos que isso não funcionava muito bem, porque eles pegavam qualquer 

livro e iam lá aplicar as técnicas da leitura dialógica. Então hoje, você vê o oposto: 

praticamente eu não falo das técnicas. Eles acabam pegando as técnicas um com outro, 

pegando textos quando querem, mas hoje praticamente enfatizo as obras. 

[...]  

Eu sempre quis isso, uma conversa ao redor de obras realmente bonitas, belas, poéticas, que 

despertassem metáforas, a experiência estética nas crianças, mas também tem esse forte  
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componente – que pode-se chamar de político – do direito à leitura. Porque muitas vezes a 

leitura é vista como luxo, que só pessoas abastadas podem ter. E fico muito feliz que agora é 

obrigatório o ensino de artes visuais, musica e cênicas e eu acho que a gente se insere mesmo 

nisso de levar o direito a leitura, mas não instrumentalizando. Isso a escola já faz. A leitura 

instrumental para se informar, para se capacitar... E não é isso, é a leitura para pensar, pra agir 

no mundo a partir de um pensamento, de uma reflexão, de uma problematização. E isso vem 

muito pela obra literária que traz isso de sair de si para se colocar nesse lugar do outro – você 

num tá mais respondendo apenas a pergunta daquele professor, você tá realmente tentando 

colocar seu pensamento, palavras e tendo esse desafio que as vezes é tão grande de tentar 

colocar em palavras o que você quer dizer sobre aquilo. E na verdade quando você está 

tentando colocar em palavras, você está pondo seu pensamento no meio de todos, está 

compartilhando, contribuindo para isso. Eu acho que o pensamento não deve ficar na cabeça 

da pessoa, deveria estar entre as pessoas.  Acho que é isso que acontece nas rodas de leitura e 

é isso que a gente faz. 

Sobre a estrutura eu não entendi direito. 

Eu: Acho que isso você já respondeu, quando falou dos grupos, quanto tempo dura as 

práticas, etc. 

Eileen: É... a gente trabalha com grupos pequenos, isso já é do método da leitura dialógica 

mesmo, que obviamente tem vários tipos de leitura... 

Eu: Você pode falar um pouco mais sobre a leitura dialógica e no que ela consiste? 

Eileen: Então, a leitura pode ser individual ou compartilhada. Na Idade Média toda leitura era 

compartilhada, em voz alta, e com a questão da renascença, foi se aprofundando o 

individualismo... O protestantismo também... Surge essa ideia de você ler a Bíblia e 

interpretá-la individualmente, e surge a leitura silenciosa: ler se torna tão individual que 

aparece essa ideia de que a leitura é perigosa, que ela te isola dos demais, é egoísta... Tem 

muito esse preconceito que ainda está muito forte [nos dias de hoje]. 

As rodas de leitura orais, que era onde havia esse compartilhamento, desaparecem com a 

urbanização, com os grandes núcleos urbanos e você perde esse momento da contação de 

história, da conversa, da leitura compartilhada em família; vai se perdendo no dia a dia. Ela se 

preserva já não como uma roda de história de causos no meio urbano, mas nas bibliotecas 

publicas surgindo novamente essa prática de leitura. Isso, agora desde os anos 90 mais ou 

menos, tem vindo com maior intensidade no Brasil e em muitas cidades, e em bibliotecas 

publicas vem emergindo essa prática de leitura compartilhada. 

Tem outra vertente, que é a dos familiares que leem pras crianças em casa, onde na psicologia 

tem muita evidência dos benefícios do desenvolvimento da linguagem da criança. Porque 

quando você lê um livro pra uma criança, diferentemente de uma conversa cotidiana – que 

também é importante – você usa mais ou menos as mesmas palavras. No momento da 

contação, com um livro, você pode falar: “eai, você já viu uma girafa? Ah, é? Foi no 

zoológico? E como é que foi?” Você está conversando sobre coisas diferentes do dia a dia, 
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por exemplo, girafas, hipopótamos – no dia a dia, os pais falam “vai escovar os dentes, pega 

sua mochila, o café da manhã tá na mesa... coisas de casa” – e aí você conversa com a criança 

sobre o os elementos do livro, as imagens, sobre a praia, por exemplo, e você descobre que ela 

nunca foi para a praia, e talvez  você nunca iria saber disso se não fosse por meio do livro. Ele 

coloca as oportunidades de conversa. Então isso desenvolve o vocabulário da criança, pois ela 

vai aprender palavras muito além das que aparecem no dia a dia dela. Vai aprender também a 

se expressar, a construção da narrativa, como ela se estrutura... Tem vantagens para a 

escolarização também, pois ela já chega conhecendo muito mais um texto, como a palavra se 

estrutura, se organiza... E pode ser com qualquer texto, pode ser com um jornal por exemplo.  

E aí juntando tudo isso, veio uma série de estudos da Psicologia do Desenvolvimento que 

suscitou essa pergunta: bom, o popular diz que é muito importante ler, mas faz diferença 

mesmo?  

Então começaram a fazer leitura com conversas diárias com crianças e viram que um não 

substitui o outro, e que cada um tem suas peculiaridades. Os estudos também comparam 

crianças que tiveram essas praticas com outras que não tiveram, no desempenho acadêmico, 

nos relacionamentos sociais, no vocabulário, no desempenho em testes verbais... 

Desta forma começaram a comparar a leitura compartilhada simples, que é só ler a história, e 

a leitura compartilhada dialógica. Originalmente surgiu dentro da psicologia mesmo, de um 

grupo de pesquisadores norte- americanos preocupados com crianças que tinham linguagem 

“defasada” – é muito complicado isso de falar do que é defasado do que não é – pra escola. 

Elas se encontravam numa serie de dificuldades com relação a outras crianças que tinham tido 

mais contato com textos escritos e aí começaram a trabalhar com isso: ensinavam aos pais, 

cuidadores das crianças, parentes, a fazer diariamente uma leitura conversando. Então eram 

coisas bem simples: “olha quando você for ler com o seu filho, você deve perguntar „ o que é 

isso? Onde é isso? Que cor é essa?, Onde eles estão? Quem são esses?‟ que isso vai 

desenvolver o vocabulário dessa criança – criança de 2, 3 anos – uma forma de alavancar o 

desenvolvimento do vocabulário da criança. Depois que você perguntar esse tipo de coisa à 

criança, ela vai começar a ampliar o vocabulário e aí pode começar a fazer perguntas 

chamadas de “open ending”, quer dizer, perguntas com desfecho aberto, perguntas que ele 

terá que falar mais e fazer  frases completas. Por exemplo, você lê a história toda e volta em 

uma pagina e pergunta “ tá, o que está acontecendo aqui?”. Mas você não começa com isso. 

Se ele está ainda respondendo quem é esse, o que é isso... Tem que começar de uma maneira 

simples e você vai aumentando as exigências a cada dia, a medida que você vê a criança se 

desenvolvendo. E é importante, na leitura dialógica, ampliar o que a criança fala. Um 

exemplo: 

 - O que você está vendo aqui? 

-Pato.  

- Verdade, tem um pato aqui. E o que mais? 

- Nuvens.  
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- Ahhh verdade, o céu tá cheio de nuvens... Será que vai chover? 

 E por ai vai. Você repete o que a criança falou, mas com uma frase mais complexa.  

Ai, o que acontece: isso foi desenvolvido com crianças de 3 a 4 anos e você deve estar se 

perguntando  “ tá mas vocês trabalham com crianças até o 5º ano... Não tem sentido perguntar 

„onde tá o pato?‟ para elas ‟‟. Então nós começamos a pesquisar e desenvolver a leitura 

dialógica para crianças maiores, para a compreensão de textos mais complexos. O principio é 

o mesmo: você lança perguntas – só que não serão mais perguntas do tipo “ quem é? O que é? 

Onde é?”, mas do tipo “ porque você acha que João ficou com vergonha quando levou a mãe 

dele na reunião da escola?”. Se a criança fizer uma hipótese e você a reconhecê-la, você 

pergunta “ será que vai dar certo? Será que é isso mesmo?”, e assim vai.  

Essas perguntas... Isso já é nosso, nós [Livros Abertos] desenvolvemos. Nós fazemos as 

perguntas a partir de coisas essenciais da narrativa. Perguntamos de acordo com as funções da 

narrativa, coisas que são importantes realmente para poder apreciar a história, não é qualquer 

coisa. Ajudamos ela a entender a história, por isso fazemos uma análise prévia da obra e o que 

é essencial que a criança deva falar sobre. Um exemplo: é essencial nessa página os 

sentimentos do personagem, então vamos perguntar algo sobre como ele está se sentindo. Não 

é para dar a resposta a ela, é para ela chegar as inferências dela; o processo é isso.  

E aí surge a questão das imagens também, que veio muito forte com a questão dos Álbuns 

Ilustrados, desde quase o inicio do Projeto que  aos poucos fui entendendo e intuí a 

importância da leitura de imagens,  dando  a oportunidade também  das crianças fazerem essa 

leitura. 

Eu: Agora entrando no âmbito da imagem, você acha que qualquer imagem consegue suscitar 

um nível elevado de compreensão? Pode-se usar qualquer imagem para que isso ocorra? 

Eileen: Não... Tem algumas imagens que não tem muito para onde ir.  

Eu: Mas em que sentido você diz isso? Por que você diz isso? 

Eileen: Ah... Igual tem texto que não tem muito pra onde ir. Comparo com um texto – não dá 

pra comparar tudo lógico – você pode ter um texto que te leva para muitas direções e tem 

muitas “camadas”. Parece que... “nossa, eu não tinha visto isso antes”. Parece que tanto no 

aspecto formal quanto no semântico, aquele texto te leva pra múltiplos lugares – 

metaforicamente falando. E tem imagens que tem isso, que trazem referências, que cada 

“camada” diz algo, tem um significado. 

[As ilustrações] são verdadeiras obras de arte. Ali tem muito a explorar. E acho também que 

em algumas obras a ilustração é decorativa, um adorno. Às vezes até nas obras do mesmo 

autor. As ilustrações são muito legais, mas são decorativas porque eu posso ler o livro sem 

precisar delas, o livro é autônomo. Aí eu digo que a imagem fez apenas o papel de ilustrar, 

nesse sentido de ser um acessório. E as pessoas se enganam, porque acham que é sempre isso, 

que a figura é sempre decorativa; é para criança aprender a história – como algo redundante 

mesmo. 
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Eu: Desde o inicio já se passaram muitos mediadores no projeto desde o inicio do projeto até 

agora. Este semestre tem 33 mediadores no Projeto, e vendo todo o processo, você poderia 

dizer um pouco quais eram/são as dificuldades dos mediadores quanto às imagens. Falando 

pela minha própria experiência como ex- mediadora e bolsista do Projeto, eu via que às vezes 

muitos mediadores não pegam os Álbuns Ilustrados porque talvez tenham um medo, um 

receio. Queria saber de você: se você já presenciou algum fato que afirme essa hipótese e o 

que você sente quanto a relação dos mediadores com as imagens. 

Eileen: Eu acho que eles chegam [no projeto] com uma relação mais grafocêntrica. A imagem 

é só auxiliar. “cadê o texto pra tentar me ajudar a entender a história?” Eu acho que é por isso 

que eles evitam os livros que só tem as imagens, por que eles folheiam-no  procurando o texto 

por aprenderam que a imagem acompanha a explicação. Então, a imagem não se basta. Tem 

muito também... Vou dar um exemplo: O livro “O Urso que queria ser pai”. Teve um dia que 

fui ler para os mediadores e eu queria mostrar como era legal a questão das imagens. E tinha 

uma “imagenzinha” que ela fazia alusão a algo que não era propriamente da história, mas que 

era importante igual... E os mediadores ficaram fascinados e sempre pedem para eu ler esse 

livro, mas não é por causa do livro que eles ficaram fascinados e sim pela experiência de 

mergulhar na imagem e ver além do obvio, sabe?  

Acho que a grande dificuldade de mediar a leitura de imagens, é que os mediadores ficam 

muito presos – acho que vocês falam assim – ao icônico. “O que vocês estão vendo aqui?”, e 

as crianças começam a listar – o que para elas também é comum no texto. “Isso é o sol. Isso é 

a árvore. Isso é borboleta.” Esse tipo de listagem só não é feita pelo mediador, porque ele está 

lendo o livro para a criança naquele momento, mas provavelmente se não estivesse lendo ele 

faria a mesma coisa. Porque eles perguntam pras crianças apenas “Eai crianças, o que vocês 

estão vendo?”, mas e a relação entre tudo isso, os outros elementos? Há contradição entre a 

imagem e o texto? É proposital ou não? Se eles não fazem essas perguntas, vai passar batido. 

Embora as imagens sejam riquíssimas, quando você está lendo – pelo menos a primeira vez -  

você tem que ter uma impressão mais global primeiramente, porque o texto exige um ritmo, 

que você continue lendo e não pare no meio da leitura pra falar sobre as imagens, senão a 

história perde o sentido. É muito delicado principalmente nos Álbuns Ilustrados em que as 

imagens carregam muito valor. Então é melhor fazer uma segunda leitura que possa atentar 

aos detalhes e as discussões que as imagens suscitam, pois a primeira é mais musical, ritmada 

e que você tem que continuar mesmo. Há realmente um “timing” pra essas discussões. 

Eu: E falando dos mediadores, dessa relação grafocêntrica deles, então poderia dizer que eles 

veem a imagem como um texto a ser lido? 

Eileen: Não, nem isso. Eles veem a imagem como... Porque eu acho que se eles vissem a 

imagem pelo menos como um texto, eles tentariam lê-la , mas eles ficam procurando o 

gabarito - “cadê o texto que acompanha?”  - porque para eles a imagem é só acessório. Não dá 

pra generalizar também, mas tem muito isso na nossa história escolar. A imagem vem pra 

ilustrar, o que importa é o texto. 

Eu: Então talvez seja uma herança mesmo do processo educacional. 
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Eileen: Eu acho. Não tem muita leitura de imagens. Outra coisa que eles falam muito é que é 

igual o que as crianças fazem. Eles falam “que feio esse desenho ai”. É uma reação que não 

sei dar um nome para isso. Aquela reação de não aceitar nada fora do convencional. Eu tenho 

um livro, por exemplo, que as ilustrações são fotografias de bonecos de madeira e é bem fora 

do convencional. E os mediadores falam “ nossa, mas esse cara é bem feio”. Eu acho isso 

tão... Sempre a mesma coisa. 

Outra coisa que os mediadores fazem e muito, igual às crianças: “ é o fulano!”. Esse tipo de 

piada, entendeu?  Eles fazem isso o tempo todo. 

Então ao redor da imagem, ela suscita esses momentos de implicância com o outro sabe? Não 

tanto de... Acho que eles não veem a imagem como texto não,  acho que é antes disso, não sei. 

Tanto que quando vamos mostrar uma imagem e perguntar como ela se relaciona com o texto, 

o porquê de ela estar aí, eles falam “nossa, é mesmo”. Aí eles começam a fazer essa leitura de 

imagens. 

Ou quando também você pede para eles reagirem em termos afetivos -  “ me fala qual imagem 

você gostou mais? Fala algo pra expressar o que você sentiu.” Vem aquele interesse. 

Eu: Então eles teriam a dificuldade também de se colocar no lugar da imagem, nesse sentido 

de “ o que a imagem tem a ver comigo?” ? Ou não? 

Eileen: Não, eu acho que isso só precisaria despertar. Eles só não fazem isso 

espontaneamente, mas é algo fácil de despertar e eu acho que é uma forma legal deles 

interagirem com a imagem, porque eles gostam disso. Porque se você mostra um Shaun Tan 

pela primeira vez e não pergunta nada – aí está a importância da mediação – eles ficam “ 

nossa que imagem borrada... que escuro... que triste ..... não estou entendendo nada” . Mas se 

você dialoga com eles falando “ agora escolha uma imagem que chamou sua atenção”, aí ele 

vai pensar no porque aquela imagem o tocou, o que ela traz para a vida dele, se fugiu dela, o 

porque de fugir. E vêm coisas muito fortes. 

Eu: E assim, você acha que a graduação que cada mediador faz influencia na relação deles 

com imagem? Uma pessoa que é dos cursos de ciências exatas e uma das ciências humanas, 

ciências da saúde, etc. Ou você acha que é mais algo do histórico escolar mesmo, algo que 

vem antes da graduação? 

Eileen:  Eu acho que tem um pouco disso em todo mundo, mas tem alguns que antes de entrar 

no projeto, já tinham a oportunidade de ver por meio de outras maneiras. Mas eu acho que 

isso de vir da escola é pra quase todo mundo. Tem gente que teve sorte, sei lá. Já tivemos 

muitos mediadores que pintavam – que nem eram das artes visuais – gostam muito das artes 

de alguma forma, de poesia, de artes visuais - já tem um olhar diferente. E às vezes você não 

sabe muito bem da onde vem, mas a pessoa é extremamente sensível a isso, mas em geral 

somo grafocêntricos, eu acho. 

Eu: E com relação ao grau de permanência no Projeto, você acha que influencia nessa relação 

do mediador com a imagem? 
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Eileen: Sim, demais. É fundamental. Eles mudam completamente a relação deles com as 

imagens. 

Eu: E você acha que exista mais um outro fator que influencia nessa relação?  

Eileen: Acho que alguém como você, fazendo atividades que despertem essa relação com as 

imagens. Acho que alguém que entenda disso, fazer atividades direcionadas para ensiná-los 

sobre essa leitura de imagens, dar elementos para eles fazerem essa apreciação. Não só dar, 

mas despertar o gosto, é muito importante. Tirar o medo de lidar com a imagem e esse 

preconceito de que o livro com imagens é “coisa de criança” que vem lá do processo de 

alfabetização onde o signo imagético é trocado pelo signo gráfico, fazendo com que a imagem 

só sirva para as crianças que não sabem ler.  

Eu: Eileen, essas foram as perguntas preparadas, muito obrigada pelo seu tempo. A oficina 

que estou preparando abarca um pouco dos assuntos tratados nessa entrevista e ela foi de 

grande ajuda para entender um pouco sobre o projeto, os mediadores e sua relação com as 

imagens. Muito obrigada. 
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ANEXO B 

 Questionário avaliativo realizado ao final da oficina, pelos mediadores do Projeto 

Livros Abertos. Foram preenchidos dez questionários por dez mediadores presentes na 

oficina, sendo este escrito por um dos participantes da oficina e utilizado como exemplo.  

1) Os conceitos de Leitura de Imagens e Cultura Visual foram bem expostos, não 

gerando dúvidas quanto a sua compreensão? Se não, o que faltou para que os 

conceitos estivessem mais claramente expostos?  

R: Os conceitos foram bem expostos e contextualizados com nossas práticas de 

mediação. 

2) O que você achou sobre a dinâmica da oficina? 

R: Adorei! Senti falta de mais tempo para refletirmos. 

3) Você acha que a oficina te ajudou quanto mediador de leitura do Projeto Livros 

Abertos? Você acha que conseguiria realizar as abordagens mostradas nesta oficina 

em suas mediações de leitura?  

R: Sim. Nos ajudou a repensar a forma como tratamos e abordamos a imagem. 

Quanto à aplicação, acho possível e adequada, mas para isso precisaria de mais 

reflexão e estudos acerca do tema. 

4) O que mais te ajudou na oficina? Houve algo que não estava bem colocado e que 

prejudicou a sua compreensão? O que poderia ser melhor? 

R: Me ajudou a repensar minhas práticas de leitura e mediação. Só queria mais 

tempo... 

 

 

 

 

 

 

 

 


