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RESUMO_______________________________________________________________ 

O estudo investiga o potencial pedagógico do Livro Ilustrado de Literatura Infantil (LILI) 

no processo de ensino - aprendizagem das artes visuais em ambiente escolar.  Sua 

relevância consiste em pesquisar os recursos expressivos dos LILIs e sistematizar sua 

mediação em sala de aula, como forma de contribuir para o desenvolvimento da 

linguagem visual, tanto em suas formas comunicativas e expressivas, quanto perceptivas. 

Além disso, neste trabalho, buscou-se incentivar a formação de leitores por meio da 

ampliação do repertório estético dos sujeitos. O presente estudo se reconhece como uma 

atividade sistemática de caráter qualitativo, realizada para a compreensão dos fenômenos 

pedagógicos e a transformação qualitativa de práticas educacionais aplicadas, 

direcionadas aos mediadores de literatura infantil (e.g., professores, pais, bibliotecários). 

Ressalta-se a importância da ampliação perceptiva e da formação do olhar do mediador 

de LILI como base para a prática de leitura de imagem em sala de aula. O percurso para 

alcançar os objetivos aqui propostos, incluíram a análise formal das ilustrações e dos 

elementos editoriais presentes em seis LILIs distribuídos pelo Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE), associado a seis intervenções pedagógicas (uma para cada 

LILI), seguida da análise das produções artísticas dos sujeitos após a intervenção. As 

sessões de campo ocorreram na escola de aplicação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Núcleo de Educação da Infância (NEI/Cap). A turma de 1º ano 

matutino do ensino fundamental que participou da pesquisa era composta por 21 sujeitos 

na faixa etária entre 6 e 7 anos. Os instrumentos utilizados nas sessões para a aquisição 

de dados foram: gravação de áudio/vídeo, diário de campo e fotografia.  Cada 

intervenção pedagógica foi marcada por três etapas: leitura guiada (verbal e visual), 

produção artística e apreciação das obras produzidas pelos sujeitos. As sessões de leitura 

foram desenvolvidas conforme os moldes da metodologia de scaffolding (andaimagem)  

descritos  por  Graves  e  Graves  (1995) e a metodologia de leitura de imagem Image 

watching descrita por Ott (2013). Como aporte teórico metodológico para o 

desenvolvimento do estudo e desenho desta pesquisa os seguintes autores foram 

utilizados: Amarilha (2002; 2013), Arheim (2005), Barbosa (1982; 2002), Dondis (1997), 

Iavelberg (2006; 2012), Nikolajeva e Scott (2011), Ostrower (1987), Van der Linden 

(2011), Vygotsky (2003) e Zilberman (2005). Em conjunto, nossos resultados sugerem 

que os LILIs merecem um olhar mais atento quanto às suas potencialidades didáticas na 

mediação de conhecimentos pertinentes às linguagens (verbal e visual). Especificamente, 

as intervenções pedagógicas mostraram-se como uma atividade lúdica, coletiva, capaz de 

enriquecer o repertório visual e artístico (teórico e prático) dos sujeitos. Ampliando seus 

conceitos formais, procedimentais, poéticos sobre a linguagem visual e diversificando 

seus recursos expressivos.  

PALAVRAS-CHAVE: livro ilustrado de literatura infantil, artes visuais, linguagem visual, educação. 



 
 

 

ABSTRACT_____________________________________________________________  
 

The present study investigates the pedagogical potential of the Picture Book of Children's 

Literature (PBCL) in the teaching-learning process of visual arts in schools. The main 

goal is to explore the expressive resources of PBCLs and their use in the classroom as a 

way of contributing to the development of visual language, both in its communicative and 

perceptual forms. In addition, we sought to work on the training of readers by expanding 

the aesthetic repertoire of the subjects. The study design can be recognized as a 

systematic activity carried out for the understanding of the pedagogical phenomena and 

the qualitative transformation of applied educational practices directed to mediators of 

children's literature (eg, teachers, parents, librarians). To reach these objectives we first 

conducted a formal analysis of the illustrations and the editorial elements present in six 

PBCLs part of the National Library Program of the School (PNBE). Next, we conducted 

six pedagogical interventions (one for each PBCL) where a particular type of graphical 

element or artistic technique was introduced. We closed the activity by analyzing 

children’s production after the mediated-reading. The field sessions took place at the 

application school of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Núcleo de 

Educação Infantil (NEI/Cap). Twenty-one, first-grade elementary school students, aged 6 

to 7 years took part in the study. Data acquisition included audio and video recordings, 

field diary and photography. Each pedagogical intervention was characterized by three 

moments: guided reading (verbal and visual), artistic production and appreciation of the 

works produced by the subjects. The reading sessions were developed according to the 

scaffolding methodology described by Graves and Graves (1995) and the image reading 

methodology described by Ott (2013). As a theoretical and methodological contribution 

to the study and design of this research, the following authors were used: Amarilha 

(2002; 2013), Arheim (2005), Barbosa (1982; 2002), Dondis (1997), Iavelberg (2006; 

2012), Nikolajeva e Scott (2011), Ostrower (1987), Van der Linden (2011), Vygotsky 

(2003) and   Zilberman  (2005).Together, our results suggest that PBCLs deserve a closer 

look at their didactic potential in mediation of knowledge relevant to languages (verbal 

and visual). Specifically, pedagogical interventions were shown as a playful, collective 

activity, capable of enriching the visual and artistic repertoire (theoretical and practical) 

by broadening the formal, procedural and poetic concepts of visual language, diversifying 

the expressive resources of the subjects. It is vital to emphasize the importance of the 

teacher or mediator's qualification for the practice of image reading in class as a relevant 

instrument for visual literacy, the training of readers and the critical exercise of the 

current imagery culture in which the student is inserted.  

                                              

KEYWORDS: picture book, children's literature, visual arts, visual language, education. 
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PRÓLOGO_____________________________________________________________ 

 

Pedagogos, arte-educadores e artistas já devem ter se deparado ao menos uma vez 

com a pergunta, feita por alunos ou pais: “Para que serve a arte?” Essa foi uma questão 

que me acompanhou durante minha graduação em Artes Visuais - Licenciatura. Porém, 

este não é um questionamento novo em nossa sociedade. Filósofos antigos e modernos 

como Platão, Kant, Deleuze e Huberman discutiram, e ainda discutem sobre o que é, e 

qual a relevância da arte para a vida humana.  

Apesar de tanta reflexão, não existe uma resposta definitiva para essa pergunta, 

mesmo porque, ao longo da história, a “função” da arte sofreu adaptações, 

transformações, ressignificações... Seja ela decorativa, religiosa, educativa, política, ou 

ainda uma necessidade cognitiva, o fato é que a arte, do período das cavernas até os dias 

atuais, reflete a maneira de viver e pensar de um povo. Portanto, conhecer, fazer e pensar 

sobre a arte é entender um pouco a humanidade, o mundo, o tempo em que vivemos e nós 

mesmos.  

Talvez, por essa razão, as artes visuais, a dança, o teatro, a música, a literatura e a 

poesia vêm sendo praticadas e disseminadas em espaços informais (famílias, tribos, 

bares, salões) e formais de ensino (escolas, ateliês, liceus, conservatórios) há centenas de 

anos e são compreendidas como um conjunto de saberes essenciais para a expressão, 

comunicação e a construção global do indivíduo e cidadão. Nesse sentido, o educador 

Lowelfeld defende 

A arte desempenha um papel potencialmente vital na educação das crianças. 

Desenhar, pintar ou construir constituem um processo complexo em que a 

criança reúne diversos elementos de sua experiência para formar um novo e 

significativo todo. No processo de selecionar, interpretar e reformar esses 

elementos, a criança proporciona mais do que um quadro ou uma escultura; 

proporciona parte de si própria: como pensa, como sente e como vê. Para ela, a 

arte é atividade dinâmica e unificadora (BRITTAIN; LOWENFELD, 1977, 

pág.13). 

 

Apesar da sua história centenária e de seu reconhecimento social sobre sua 

importância para o desenvolvimento dos alunos, o ensino de artes só passou a ser 

obrigatório nas escolas brasileiras a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) no ano de 1996 - “componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (LDB n. 



 

 
11 

 

9.394/96).  Atualmente, no Brasil, o ensino de artes visuais em escolas públicas é restrito 

a uma aula semanal de 50 min. Nesse cenário, às vezes desmotivante, cabe ao professor 

encontrar estratégias para, nesse curto período de tempo, “promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos”.   

Assim como as artes visuais, a literatura é fundamental ao ser humano. Por meio 

dela, somos apresentados ao mundo por meio do olhar do outro, possibilitando o contato 

com diferentes pontos de vista, e nos dando ferramentas para a construção de nosso 

próprio olhar, cerne do pensamento crítico individual e do desenvolvimento da 

criatividade. A literatura transporta o espectador/leitor para situações desconhecidas, 

surpreendentes e inimagináveis, ampliando, assim, não apenas o repertório estrutural da 

linguagem, mas também suas múltiplas significações semânticas. A esse respeito, 

comenta Amarilha:  

A literatura é educativa em aspectos fundamentais; destacarei alguns. O 

primeiro é que ela contribui para o acesso à língua em articulações próprias da 

linguagem escrita. A linguagem literária organiza os fatos em forma diferente 

da linguagem oral do cotidiano. Como essa roupagem tem bossa, ritmo, humor, 

o leitor mirim percebe que está diante de uma maneira diferente de ser da 

língua. É por essa razão que muitas vezes a criança solicita a repetição de uma 

mesma história, principalmente crianças pré-escolares. Visto que não dominam 

ainda os esquemas e convenções da escrita, elas precisam de um apoio para 

aprenderem as novidades da linguagem literária - o ritmo das frases, o jogo de 

sonoridade, a arrumação das palavras são para elas pontos de referência no 

acesso à escrita (AMARILHA, 1997, p. 49). 

 

Tanto as artes visuais quanto a literatura buscam sua valorização no espaço/tempo 

escolar enquanto linguagem. Nesse sentido, podemos pensar que essas duas modalidades 

artísticas (literatura e artes visuais), com distintas plataformas comunicativas, se 

encontram no Livro Ilustrado de Literatura Infantil (LILI) e podem ser um meio para essa 

valorização em sala de aula.  

O LILI, objeto cultural produzido há séculos e em diversas sociedades, também 

sofreu transformações ao longo de sua história. Desde sua primeira aparição, em 1580 

(SALISBURY, 2004), a literatura infantil teve uma importante função pedagógica, seja 

pelo seu papel na alfabetização e no letramento, seja por transmitir ensinamentos de 

cunho religioso ou moral por meio de palavras e imagens.  
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A literatura infantil passou mais ou menos por etapas semelhantes em todos os países 

e áreas linguísticas. Em primeiro lugar, a literatura adulta existente, bem como 

folclore (contos populares, mitos, fábulas), adaptada ao que se acredita ser as 

necessidades e interesses das crianças, de acordo com visões aceitas e dominantes 

sobre a educação das crianças. Em seguida, surgiram as histórias didáticas e 

educativas escritas diretamente para as crianças. Na maioria das vezes, estes dois 

períodos se sobrepõem (NIKOLAJEVA, 1995 ,p.  xi, tradução livre). 

 

Nos 400 anos que se seguiram, o livro infantil se transformou. Enquanto em seus 

primórdios a palavra era predominante (livro com ilustração), hoje existe uma grande 

valorização da imagem e das soluções gráficas empregadas na elaboração da história. Em 

muitas obras contemporâneas, a palavra e a imagem, em parceria, constroem a narrativa 

da obra (livro ilustrado). A valorização da linguagem visual fica ainda mais evidente em 

obras baseadas exclusivamente em imagens (livro de imagem). Mas será que, nesse 

processo, o leitor e seus mediadores, modificaram seu modo de ler e ver o LILI?  

Tradicionalmente, as linguagens verbal e escrita detiveram o papel central para a 

transmissão de conhecimento nos sistemas educacionais. Porém, com o desenvolvimento 

de novas tecnologias e novas maneiras de pensar, a educação se apropriou de outras 

linguagens, como a linguagem visual estática (livros e impressões) e a linguagem visual 

móvel (animações, filmes) em seus processos de ensino aprendizagem nas escolas.  

Hoje, mais que nunca, imagens fixas ou em movimento compartilham os espaços 

de saber com a linguagem verbal. Imagens, inclusive em movimento, estão 

definitivamente incorporadas à rotina dos estudantes, aos seus afazeres na escola, em casa 

ou em outros ambientes sociais. Os desafios do professor nessa nova arena são 

sintetizados por Panozzo, quando afirma que:  

na atualidade, fala-se em hibridização, simbiose multimídia ou sincretismo, de 

hipertexto, de novas linguagens. Tudo isso requer atenção sobre os processos 

de leitura. Por isso, diante de manifestações que misturam o verbal e o não-

verbal, na vida diária e no interior da escola, é indispensável criar respostas que 

visem a alcançar competências de leitura que deem conta da produção da 

significação nesse tipo de discurso. (PANOZZO, 2007, p. 18).  

 

Convergindo com o pensamento de Panozzo, e no intuito de criar respostas para 

essas questões que se apresentam no cenário educacional, no que se refere às artes visuais 

e à literatura, hipotetizamos neste estudo a prática da análise e leitura de imagens do LILI 

em sala de aula, como um caminho para ampliar a compreensão e expressão dos alunos 

sobre a linguagem visual e para a formação de um indivíduo capaz de interagir com a 
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multimodalidade de linguagens de seu tempo. Compartilharemos, portanto, nesta 

dissertação, nossas escolhas teórico-metodológicas e os resultados práticos de nossas 

intervenções pedagógicas como uma maneira de contribuir com a reflexão e 

transformação dessa realidade. 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

O conteúdo e resultados apresentados nesta dissertação estão organizados em 

sessões, que têm o intuito de auxiliar e facilitar a leitura, agrupando assuntos cognatos.  

Na justificativa, abordaremos as razões que delineiam a importância da leitura de 

LILIs na escola. Ressaltaremos a bimodalidade (palavras e imagens), a qualidade estética, 

a proximidade física, afetiva e lúdica do LILI com a criança, além de sua versatilidade 

que permite transitar em mais de uma disciplina do currículo escolar. Finalizaremos 

discutindo o potencial pedagógico do LILI e sua presença no acervo das bibliotecas de 

escolas públicas de todo o país. 

Uma vez apresentada a motivação para a realização da pesquisa, delimitaremos os  

parâmetros do estudo, seus objetivos, a ecologia da instituição de ensino escolhida para a 

intervenção pedagógica (lócus) e o perfil dos sujeitos participantes. 

Em seguida, mostraremos um levantamento bibliográfico de trabalhos 

relacionados ao tema da pesquisa e os fundamentos teóricos do estudo. 

Em nossas experiências profissionais, percebemos a dificuldade dos alunos em 

falar sobre ou se expressar por meio da linguagem visual. Focando na necessidade de 

traçar estratégias didáticas pedagógicas que convirjam para o desenvolvimento dessas 

habilidades, trataremos na seção 3.2 da leitura de imagens na escola, da compreensão de 

seus mediadores sobre os níveis de recepção estética dos alunos, além da importância da 

estruturação e do planejamento de atividades adequadas para cada objetivo. 

Assim como para aprender a escrever é necessário não apenas "ver as letras", mas 

conhecer e compreender a relação dos signos na produção de sentido, o aprendizado da 

linguagem visual também pode ser compreendido através do entendimento do percurso 

formativo da imagem. Essa trajetória pode ser vista apenas como uma casualidade, mas 

faz parte de um processo de criação e construção ativa, que envolve escolhas de seu 
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produtor, responsável por organizar sintática e semanticamente os recursos expressivos 

dentro de um campo visual específico (OSTROWER, 1987).  

Percebendo a necessidade de uma abordagem sistemática direcionada à prática, e 

que auxilie o professor mediador em sala de aula, a seção 3.3 mostrará, de maneira geral, 

as partes estruturais do objeto livro, realçando nuances do projeto gráfico e dos recursos 

expressivos de LILIs (elementos visuais, procedimentos e materiais empregados) que 

podem ser explorados nas atividades em sala de aula.   

Visando à reprodutibilidade dos achados aqui discutidos, detalharemos os 

caminhos metodológicos utilizados nesta dissertação no Capítulo 4. Nele, mostraremos a 

estrutura metodológica da pesquisa realizada, que inclui o corpus da pesquisa, o desenho 

da intervenção pedagógica e os procedimentos acionados para a análise das produções 

artísticas dos sujeitos. 

Esses procedimentos, alinhados com o conceito da pesquisa qualitativa aplicada, 

que segundo Merriam e Tisdell (2009) são atividades que localizam o observador no 

mundo em um conjunto de ações interpretativas e práticas que têm como objetivo 

melhorar a qualidade da prática de uma determinada disciplina e tornar o mundo visível, 

deram suporte aos capítulos 5 e 6.  Sucessivamente, eles apresentam a análise dos seis 

LILIs selecionados para compor o corpus (capítulo 5), seguida da análise das produções 

artísticas dos alunos realizadas depois da mediação do LILI (capítulo 6). 

A discussão dos resultados, bem como nossas considerações finais, compõem o 

capítulo 7. Nele, traremos uma avaliação crítica sobre o caminho percorrido e os 

resultados obtidos, à luz dos objetivos propostos. Considerando a realidade do mundo 

contemporâneo e seu forte apelo imagético, fica mais premente a necessidade da 

formação de indivíduos capazes de ler e se expressar por meio da linguagem visual.  

CAPÍTULO 1| JUSTIFICATIVA  

O interesse em realizar este estudo, surgiu primeiramente da observação da 

relação dos alunos (adultos e crianças) com as artes visuais em sala de aula. A dificuldade 

que eles relatavam experimentar ao ler e se expressar através da linguagem visual me 

levaram, como mediadora, a refletir sobre caminhos que poderiam modificar essa 

realidade. 
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Já no exercício do ofício de ilustradora de livros, como professora de artes visuais, 

e como mãe, tive a oportunidade de conhecer uma grande diversidade de LILI de 

excelente qualidade textual e visual, destinados à infância, disponíveis no mercado 

editorial brasileiro. Muitas dessas obras foram selecionadas pelo Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE) e hoje fazem parte do acervo das bibliotecas de escolas 

públicas do Brasil.  

  O aprofundamento do olhar sobre o LILI, sua bimodalidade, seu caráter lúdico-

afetivo e artístico, e sua presença em instituições públicas de ensino, foram fatores 

determinantes para a escolha do LILI como parte do objeto de estudo e meio didático 

para a realização desta dissertação. 

A presença do LILI em sala de aula não é uma novidade, seu papel como meio 

para a aquisição da linguagem verbal e escrita já é uma realidade em muitas escolas. Em 

contrapartida, acreditamos que o LILI possui atributos visuais muitas vezes 

despercebidos por seus mediadores, que poderiam ser trabalhados, juntamente com a 

linguagem verbal, no processo de ensino aprendizagem da linguagem visual na escola.  

Afinal, somos seres visuais. Usamos o sentido da visão o tempo todo para ler, 

para nos situarmos no espaço, para identificarmos objetos, para nos movermos e 

interagirmos com o mundo. Porém, nem sempre colocamos atenção naquilo que olhamos. 

Para o exercício perceptivo da leitura de imagem é necessário outro olhar, outro tempo e 

conscientização. É preciso aprender a ver, olhar e observar novamente, deixar a imagem 

se mostrar em sua complexidade de detalhes e de nuances.   

Apesar do momento histórico atual, em que crianças e adultos têm contato diário 

com a linguagem visual através das redes sociais, mídias impressas, televisão, internet e 

outras mídias, muitos alunos, de diferentes idades, se dizem inaptos a ler e se expressar 

através da produção visual durante as aulas de artes visuais.  

Por quê? Qual a razão de diferentes gerações sentirem dificuldade de se 

expressarem por meio da linguagem visual, paradoxalmente vivendo em uma era 

dominada pela imagem? Será que as pessoas conhecem processos de produção de 

imagens? Será que ao verem imagens elas são capazes de reconhecer sua constituição 

formal (elementos visuais, materiais e técnicas)? E cogitar a possibilidade de elas 

próprias produzirem obras utilizando recursos expressivos semelhantes? Os mediadores 
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se sentem aptos a realizar a leitura imagética dos LILI? Será que o sistema formal de 

ensino desenvolve a habilidade da leitura de imagem? E será que é feita a relação desta 

leitura imagética com a produção artística dos próprios sujeitos?  

Com o olhar de professora e pesquisadora em artes visuais, essas indagações 

despertaram o meu interesse em compreender mais sobre a relação entre a produção 

imagética do LILI e a sua mediação em sala de aula para crianças em fase de 

alfabetização. Esse processo culminou no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) “O 

Livro ilustrado e o Ensino de Artes Visuais na Escola” (SANTOS, 2017).  

Nele, apresentamos um recorte histórico sobre o LILI, sua relação com a educação 

formal e com as artes visuais, além de uma breve revisão bibliográfica que apontava 

possibilidades de mediação das imagens. No trabalho, relatamos também a experiência 

vivenciada na disciplina de estágio supervisionado obrigatório III (UFRN), utilizando o 

LILI como recurso didático para o ensino das artes visuais. 

Percebendo a riqueza e complexidade dos resultados obtidos no TCC, 

reformulamos e expandimos a proposta do uso do LILI como recurso didático para o 

ensino das artes visuais na escola como tema desta dissertação. Com isso, pretendemos 

colaborar para a diversificação de práticas pedagógicas associadas às artes visuais nos 

anos iniciais do ensino fundamental por meio da leitura imagética e produção artística 

utilizando como recurso didático o livro ilustrado de literatura infantil e, assim, contribuir 

para o desenvolvimento da qualidade do ensino das artes visuais e da leitura do livro 

ilustrado de literatura infantil na escola. 
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1.1|POR QUE LIVROS ILUSTRADOS? 

 

Quando aprendi a ler,  

                                   : 

a                                               

                                       [...] 

                                                      

                                                        

                                           . 

(CALVINO, 1990). 

 

Além de uma história com mais de 400 anos de conhecimento acumulado, a 

natureza bimodal (verbal e visual) do LILI cativa diversas gerações. Não é à toa que 

crianças e adultos ficam fascinados frente às possibilidades temáticas e estéticas desse 

objeto cultural e, por repetidas vezes, passeiam o olhar pelas mesmas páginas, deleitando-

se com as imagens e viajando em suas histórias.  Mas o livro ilustrado transcende sua 

aparência. Frequentemente, ele marca o início da vida literária do indivíduo, e por meio 

dela se desenvolverão aspectos cognitivos fundamentais, como a compreensão 

linguística, imaginação, memória, o raciocínio e as emoções.   

A seguir, levantaremos alguns aspectos que ilustram a relevância da escolha do 

LILI como objeto de estudo e possível recurso didático para fins pedagógicos. Os 

exemplos aqui citados compõem o acervo distribuído pelo PNBE. 

 

1.1.1| Bimodalidade  

A qualidade estética (formal, procedimental e poética) da linguagem visual 

presente nas produções de LILI foi um fator motivador para a realização desta pesquisa. 

Percebendo o potencial artístico do acervo do PNBE, e observando as práticas de leitura 

em sala de aula (marcadamente baseada na leitura do texto verbal), levantamos a hipótese 

de que a análise das ilustrações poderia chamar a atenção do professor mediador sobre a 

bimodalidade linguística presente no livro (Fig. 1), além de contribuir com a variedade 

metodológica de sua mediação.  
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Figura 1 | 

 

Imagem (p. 24-25) do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007. PNBE 
2012). 
 

Analisar as ilustrações para compreender sua estrutura formal como linguagem 

visual não significa enquadrá-las nos mesmos moldes analíticos estruturais da linguagem 

verbal. As linguagens visuais e verbais possuem naturezas distintas “[...] podemos dizer 

que os livros ilustrados comunicam por dois conjuntos distintos de signos, o icônico e o 

convencional [verbal]” (NIKOLAJEVA E SCOTT, 2011, p.13).  

Entende-se a comunicação icônica como aquela em que o signo é a representação 

direta de seu significado. Por exemplo, quando vemos o desenho de uma maçã, não 

precisamos de mais nenhum elemento para decodificar aquele signo, além de nosso 

repertório visual prévio. Enquanto que na comunicação verbal, não se observa uma 

relação direta entre o signo e seu significado: “temos que saber o que as letras 

representam, juntá-las para produzir palavras e compreender o que as palavras 

representam” (NIKOLAJEVA; SCOTT, p.13, 2011). Ainda no exemplo da maçã, de 

acordo com o signo convencional, se apresentarmos apenas a letra “M”, o leitor não 

saberá que se trata da fruta. É necessária a junção das letras M+A+Ç+Ã para que o leitor 

compreenda seu significado. 

Assim como a comunicação verbal envolve o aprendizado das unidades básicas da 

linguagem (as letras), a linguagem visual também pode explorar de maneira análoga os 

elementos básicos, os materiais, as técnicas e procedimentos que compõem a imagem. 

Porém, neste caso, não existe uma junção única e correta de se apresentar uma maçã. 

Existe, sim, uma infinidade de possibilidades e combinações que dão origem a tipos 
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diversos de maçãs (Fig.2). Todas essas imagens podem ser reconhecidas com maçãs, mas 

cada uma possui atributos (elementos visuais, materiais, técnicas, dimensões) individuais 

que as diferenciam. 

Figura 2 | 

 
Imagens de maçãs produzidas pela pesquisadora com recursos expressivos diferentes.  
 

A proposta de analisar coletivamente esses diferentes processos criativos e 

escolhas compositivas em sala de aula busca ampliar o referencial artístico e visual do 

aluno, no que se refere à compreensão e materialização da imagem.  

No que concerne ao LILI, entendemos que sua bimodalidade faz dele um 

potencial formador de repertório linguístico e visual. Em geral, em obras de qualidade, as 

ilustrações e o texto trabalham em conjunto e harmonia para contar uma história, o que a 

torna mais repleta de possibilidades interpretativas: 

Em um bom livro ilustrado, o todo é maior que a soma de suas partes, isto é, as 

imagens fazem mais do que refletir o texto, mas servem para mover a história 

para frente de uma forma que o texto não pode fazer sozinho. A interação de 

textos e imagem em um bom livro ilustrado envolve o leitor em um nível mais 

profundo tanto intelectual como emocional (HUCK, 1997, p.199, livre 

tradução).  

Por exemplo, o livro “Os elefantes nunca esquecem!” (RAVISHANKAR; 

PIEPER, 2009) conta a história de um elefantinho que se perdeu de sua manada durante 

um temporal. O momento da perda, desenvolvido na narrativa, é representado com 

desenhos em preto e azul sobre o fundo de cor bege. O tom sóbrio e frio da palheta 

ressalta o sentimento de solidão do filhote. As ilustrações em que  o animal está com 
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medo são escuras e vão clareando à medida em que o bichinho adquire confiança, até 

finalmente a ilustração se iluminar quando ele encontra os búfalos, brinca com eles e a 

tensão se dissipa (Fig. 3).  

Figura 3 | 

 
Imagem da página dupla (p.14 e 15) do livro "Os Elefantes nunca esquecem!" (RAVISHANKAR; 
PIEPER, 2012) 
 

Essa breve análise, enfocando o campo simbólico da imagem criado pelas 

escolhas formais do artista, poderia ser somada a uma análise estutural de como as 

ilustrações foram produzidas. O traço grosso do desenho e o contraste marcado entre 

figura e fundo, similar ao estilo da xilogravura, podem ser uma oportunidade de 

desenvolver a própria técnica com os alunos, ou contextuaizar históricamente esta técnica 

de impressão, pioneira na disseminação de imagens pelo mundo.  

A obra ainda possibilita abordar questões geográficas sobre a África, além de 

refletir sobre o comportamento do personagem, uma vez que o elefantinho, ao final da 

narrativa, ao contrário do que se poderia supor, encontra uma manada de elefantes, mas 

escolhe permanecer na companhia dos búfalos. 

Para enriquecer e diversificar a expressão através da linguagem visual é 

necessário ampliar o repertório visual estético para que possamos acessar durante nossos 

processos criativos artísticos (desenhos, pinturas, colagens, gravuras) ou funcionais 

(gráficos, mapas, diagramas). Mesmo não sendo o objetivo principal do mediador de 

leitura apresentar conceitos artísticos, a observação das ilustrações pode contribuir com a 

ampliação deste repertório.  
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A bimodalidade dos livros ilustrados também favorece a iniciação do leitor em 

formação na profundidade da experiência da leitura. Esses livros não só nos "contam" 

uma história, como também "nos mostram" uma história, o que faz com que sua 

compreensão seja facilitada, ampliada, aprofundada. Nessa lógica, 

proporcionar às nossas crianças o sucesso na relação com a linguagem deve ser 

uma meta pedagógica maior. Nos primeiros anos escolares, a auto-estima da 

criança depende em grande parte de sua relação com a leitura” (TUTTLE; 

PAQUETTE, 1993, p. 20).  

Essa relação de sucesso citada por Tuttle e Paquette (1993) não se limita à 

linguagem verbal, mas aquelas que a criança tem contato em sua interação sócio cultural, 

como a linguagem visual, a música, a dança, etc. Portanto, o LILI possui a qualidade de 

conter as duas linguagens em um mesmo objeto. 

1.1.2| Qualidade estética do LILI 

 

Desde sua criação, muitas imagens de livros infantis foram produzidas por artistas 

renomados da história da arte. No Brasil, podemos citar os trabalhos de Anita Malfati e 

Portinari para os livros “Cafundó da infância” (1936) e “No país dos Quadratins” (1928), 

respectivamente, ambos do autor Carlos Lebéis (1899-1943). Apesar desse fato não 

garantir a qualidade estética dos livros, revela uma preocupação editorial com a qualidade 

artística da produção. 

De lá pra cá, a profissão de ilustrador se consolidou no mercado editorial. Foram 

desenvolvidos recursos expressivos voltados especificamente para o LILI, levando em 

conta suas dimensões e características editoriais como, por exemplo, o uso de soluções 

envolvendo a página dupla. “A dobra é um eixo físico que divide o livro aberto em duas 

partes iguais” (VAN DER LINDEN, 2011), oferecendo-se como potencial estético e 

semântico no desenvolvimento do conteúdo da obra.  As ilustrações podem respeitar essa 

fronteira e usar dois espaços separados em sua narrativa, ou optar por transbordar a 

imagem de um espaço para outro transformando a página dupla em um campo visual 

único (Fig. 4). 
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Figura 4 | 

 
Imagem de página dupla (p. 28 e 29) do livro “Isto é um poema que cura peixes” 
(SIMÉON;TALLEC, 2007). 
 

Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de impressão permitiu 

modificações estéticas importantes nos livros de literatura infantil, desde a introdução das 

cores até a superação constante da qualidade da impressão. Esses aprimoramentos 

contínuos na qualidade técnica e estética são notórios em muitos LILIs contemporâneos.   

Como exemplo, podemos citar o livro de Anne Herbauts, “De que cor é o vento?” 

(2012).  A obra possui ilustrações produzidas a partir de técnicas variadas (pintura, 

monotipia, colagem e desenho). Seu projeto gráfico inclui impressão em alto relevo e 

páginas vazadas (corte) que permitem mais de uma composição (Fig.5). A poética de seu 

texto e de suas imagens faz desse livro uma obra de arte, fruto da combinação entre a 

criatividade da autora, da editora e da tecnologia gráfica disponível. 

Figura 5 | 

 
Imagem de página dupla do livro “De que cor é o vento?” (HERBAUTS, 2012).  
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Hoje, o mercado editorial de livros infantis é bastante diversificado e podemos 

dizer que suas produções levam para o dia a dia, de crianças e adultos, referenciais 

estéticos de qualidade capazes de compor um repertório visual significativo. Afinal, 

nosso repertório visual é composto das imagens às quais estamos expostos 

cotidianamente, desde as propagandas nos outdoors e as mensagens recebidas por 

whatsapp, até aos LILI que lemos na escola. 

1.1.3| Proximidade com o universo da criança e diversidade cultural 

A relação do LILI com o universo da criança se materializa em duas dimensões. A 

primeira pela proximidade física do objeto na rotina da criança na escola, na biblioteca ou 

em sua própria casa. E a segunda na relação afetiva deste sujeito com o objeto, na qual o 

pequeno leitor desenvolve, ou não, empatia pelo enredo e pelas ilustrações da obra. Ao 

identificar-se com a narrativa, o leitor/ouvinte vive as aventuras, dilemas, alegrias e 

medos dos personagens da história. 

Ao identificar-se com um personagem de ficção, o leitor entra em sintonia com 

os valores, ideias e formas da comunidade em que o personagem se situa. Ao 

mesmo tempo em que o processo catártico ocorre, o leitor, responde, em 

contrapartida, com seus valores e os seus sentimentos, naquele momento, a 

todo o conjunto de valores sociais representados pelo personagem, pela 

história, pelo narrador da ficção (AMARILHA, 2002, p. 85). 

 No livro “A visita”, de Lucia Hiratsuka, podemos acompanhar a história de um 

menino que vivencia a excitação e o medo com a chegada de um visitante desconhecido 

em sua casa (Fig.6). A experiência de estranhamento frente ao novo é comum ao ser 

humano, e por essa razão pode causar empatia e identificação do leitor com o 

personagem.  Porém, como argumenta Amarilha em seu livro “Estão mortas as fadas?”, 

Convém lembrar que o processo de identificação não se dá de forma simétrica, 

com a projeção no espelho. Isto é, o leitor poderá identificar-se com um 

personagem ou situação que é bem diferente de si próprio. Essa possibilidade é 

desencadeada, justamente, pelo jogo de máscara (AMARILHA, 2002, p. 85) 
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Figura 6 |  

 

Imagem da página dupla do livro “A visita” (HIRATSUKA, 2011). 
 

Além da relação direta do LILI com a criança, esse objeto se configura como um 

material de valor particular não só para a infância, mas para sociedade em geral, como 

diz Baktin (1996): 

A cada etapa do desenvolvimento da sociedade, encontram-se grupos de 

objetos particulares e limitados que se tornam objeto da atenção do corpo 

social e que, por causa disso, tomam um valor particular (BAHKTIN, 1986, 

p.44). 

O LILI é um objeto de valor afetivo que transcendente a infância. É comum 

encontrar relatos de pessoas que guardam na memória (ou mesmos os próprios 

exemplares) histórias e imagens de livros de sua infância, passando o mesmo livro de 

geração em geração. 

A literatura, enquanto produção humana, reflete as questões e anseios da 

sociedade que a produz e oferece uma oportunidade para o leitor pensar criticamente 

sobre ele mesmo e seu meio. 

Outro assunto que dá continuidade ao pensamento abordado acima é a diversidade 

cultural que nos cerca. Muitos livros ilustrados abordam temas sobre países e culturas 

distantes, mostrando sua geografia, retratando sua história antiga ou presente. Em um 

tempo cada vez mais globalizado, os LILIs podem ser uma das portas de entrada para o 

conhecimento de outros contextos sociais, culturais e históricos ao redor do mundo.  

Por exemplo, grande parte de nós pode nunca chegar à África, mas, certamente, 

poderemos experimentar um pouco da atmosfera deste continente por meio de um livro 
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ilustrado da literatura infantil, como por exemplo, “Obax” de André Neves (2010). O 

contato com esse tipo de obra amplia a percepção do eu e do outro, do conhecimento de 

outros modos de vida, exercitando a alteridade do indivíduo. 

Figura 7| 

 
Imagem da página dupla do livro Obax (NEVES, 2010). 

 

1.1.4| Estímulo à imaginação e ao lúdico 

Por meio da ficção, o texto, as imagens e as associações que o leitor constrói 

oferecem repertório imaginativo para a criação e extrapolação do real. A ficção fornece 

ao leitor uma “nova voz”, um novo ponto de vista, desenvolvendo a imaginação e a 

criatividade. 

a imaginação adquire uma função de suma importância na conduta e 

desenvolvimento humano, como forma de ampliar as experiências do homem, 

por ser ele capaz de imaginar o que não viu, baseando-se em relatos e 

descrições alheias de coisas que não experimentou pessoal ou diretamente, não 

está fechado no seu estreito círculo de suas próprias experiências [...] dessa 

forma, a imaginação constitui uma condição absolutamente necessária para 

quase toda função cerebral do ser humano (VIGOTSKY, 2003, p. 20). 

Os LILIs podem despertar a criança em cada um de nós. Há muitas vezes um 

elemento "surpresa" na literatura, que pode levar a momentos de formação. 

Oportunidades espontâneas e inesperadas de desenvolvimento do pensamento.  

Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem para o 

enriquecimento intelectual das crianças. Sendo esse gênero objeto da cultura, a 

criança tem um encontro significativo de suas histórias com o mundo 

imaginativo próprio. A criança tem a capacidade de colocar seus próprios 

significados nos textos que lê, isso quando o adulto permite e não impõe os 

seus próprios significados, visto estar em constante busca de uma utilidade que 

o cerca (OLIVEIRA, 2005, p. 125). 
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Além do natural movimento cognitivo desencadeado pela leitura, a apropriação do 

LILI pode ser uma forma possível, criativa e imaginativa na abordagem de qualquer 

assunto. Não como Olivera (2005) sugere no fragmento acima, atribuindo significados 

prontos à narrativa visual e verbal, mas como um caminho que viabiliza o 

compartilhamento das diferentes impressões geradas pela leitura em grupo (pensamento 

espontâneo do sujeito) e a relação destas impressões com questões conceituais 

socialmente aceitas, possibilitando o desenvolvimento do pensamento crítico do sujeito. 

A ludicidade presente nas duas formas de comunicação (verbal e visual) cria uma 

história de várias camadas promovendo o exercício de descoberta e reflexão do leitor. 

a leitura de literatura, a leitura de ficção é a que melhor realiza e preenche as 

condições lúdicas, pois o texto literário, seja narrativo ou poético, é uma 

proposta de jogo (AMARILHA, 2002, p.83). 

Esse “jogo” mencionado por Amarilha (2002) está presente em diversas produções 

de LILI e convida o sujeito a extrapolar o real, estimulando sua criatividade e a 

imaginação. 

1.1.5| Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) 

Na contemporaneidade, nas escolas brasileiras, os LILIs são especialmente 

requisitados durante os primeiros anos do ensino fundamental quando, nessa fase, 

auxiliam no processo de alfabetização e letramento das crianças. 

A escolha desse produto cultural bimodal, afetivo, estético e multicultural como 

suporte para o ensino de artes visuais, objeto deste estudo, também se apoia nos 

documentos orientadores da educação como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Proposta Pedagógica (PP) da 

instituição participante da pesquisa (NEI/Cap). Esses documentos trazem indicações 

importantes, tanto para o trabalho com a leitura de literatura (linguagem verbal), quanto 

com o ensino de artes visuais (linguagem visual), as duas presentes nos LILIs. 

Desde os anos 90 do sec. XX, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

sugerem a utilização do livro como recurso didático no ensino da língua portuguesa. 

Nesse documento podemos encontrar as seguintes orientações:  

Uso de acervos e bibliotecas: 

• busca de informações e consulta a fontes de diferentes tipos (jornais, revistas, 

enciclopédias, etc.), com ajuda; 
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• manuseio e leitura de livros na classe, na biblioteca e, quando 

possível,empréstimo de materiais  para  leitura  em  casa  (com  supervisão  do 

professor); 

• socialização das experiências de leitura (BRASIL, PCN-Artes, 1998). 

Mais recentemente, outro documento aprovado como referência curricular, o 

BNCC (2017), apresenta orientações sobre o uso do livro e da leitura na escola: 

no eixo Leitura, amplia-se o letramento, por meio da progressiva incorporação 

de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade crescente, assim 

como no eixo Escrita, pela progressiva incorporação de estratégias de produção 

de textos de diferentes gêneros textuais; no eixo Educação literária, 

desenvolve-se a formação do aluno para conhecer e apreciar textos literários, 

orais e escritos, com textos e livros de crescente grau de literalidade. (BRASIL, 

BNCC, 2017) 

Assim como na língua Portuguesa, os livros ilustrados também foram sugeridos 

como recurso didático para o aprendizado da linguagem artística. Esse veículo 

comunicativo, passível de leitura (verbal e visual) e constituído de recursos expressivos 

que compõem suas imagens, pode propiciar o reconhecimento estrutural da arte, o 

estímulo à comunicação e imaginação dos alunos, conforme se lê: 

contato sensível, reconhecimento, observação e experimentação de leitura das 

formas visuais em diversos meios de comunicação da imagem: fotografia, 

cartaz, televisão, vídeo, histórias em quadrinhos, telas de computador, 

publicações, publicidade, desenho industrial, desenho animado. (BRASIL, 

BNCC, 2017) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Artes Visuais ainda destacam as 

seguintes referências que também nortearam a escolha do corpus e o desenho da 

pesquisa: 

[...] elementos básicos das linguagens artísticas, modos de articulação formal, 

técnicas, materiais e procedimentos na criação em arte; (BRASIL, PCN-Artes, 

1998) 

[...] Observação, análise, utilização dos elementos da linguagem visual e suas 

articulações nas imagens produzidas (BRASIL, PCN-Artes,1998, p.66). 

[...] Observação da presença e transformação dos elementos básicos da 

linguagem visual, em suas articulações nas imagens produzidas, na dos colegas 

e nas apresentadas em diferentes culturas e épocas (BRASIL, PCN-Artes,1998, 

p.67). 

Já a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em relação ao ensino das Artes 

visuais na escola, nos orientou por meio dos seguintes critérios elencados pelo 

documento: 
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[...] Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas 

das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.  

[...] Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento 

etc.).  

[...] Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a 

influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas 

manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

[...] Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais 

(BRASIL, BNCC, 2017). 

 

E, finalmente, essas orientações aparecem em última instância na Proposta 

Pedagógica (PP) da instituição locus da pesquisa, o NEI/Cap. Lá podemos observar  

aspectos fundamentais para este estudo. O primeiro é o entendimento da escola sobre a 

arte como uma área de conhecimento e uma linguagem formadora do sujeito, conforme 

observamos no trecho abaixo: 

refletir sobre o lugar das Artes no Ensino Fundamental é pensar em uma 

construção de linguagens mediada pelo acesso às produções culturais, 

percebendo as artes enquanto área de conhecimento com objeto, metodologia e 

conteúdos próprios. Portanto tratar de artes no Ensino Fundamental é observar 

essa área tanto como linguagem, que constitui o sujeito e é forma de expressão 

e comunicação, quanto como um conhecimento construído historicamente 

(Proposta Pedagógica do Núcleo de Educação da Infância/NEI1, Colégio de 

Aplicação/CAp da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, 2016, 

caderno 2). 

Destacamos os conhecimentos propostos pelo Projeto Pedagógico de artes visuais, 

para o 1º ano do ensino fundamental, relacionados com a aprendizagem dos elementos 

básicos das artes visuais para nortear a escolha do corpus da pesquisa (Quadro 1). Entre 

eles foram: 

Quadro 1| Habilidades e conhecimentos presentes na proposta pedagógica para o ensino de 
artes visuais da escola de aplicação da UFRN (NEI/Cap). 
 

 

- Produzir desenhos, pinturas, colagens, modelagens e instalações a partir de seu próprio 

repertório e da utilização de elementos constituintes da linguagem das artes visuais: 

ponto, linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, espaço, textura, ritmo, movimento, 

equilíbrio, etc.  

 

 

- Expressar sensações por meio de marcas gráficas, demonstrando conhecimento do 

corpo e de si mesma, com a representação da sua própria imagem, dos seus sentimentos 

e de suas experiências.  
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- Conhecer as cores do círculo cromático: cores primárias, secundárias e terciárias.  

 

 

- Ampliar possibilidades de usos oferecidas pelos diversos materiais, instrumentos e 

suportes para o fazer artístico.   

 

 

- Pesquisar fontes vivas (artistas) e obras para reconhecimento e reflexão sobre a arte. 

 

 

Nos três documentos, PCN artes, BNCC e PP NEI/Cap, podemos observar a 

presença dos elementos constituintes da linguagem visual como conteúdo curricular. Eles 

aparecem como conhecimento teórico a ser observado (identificado, analisado, 

reconhecido) em produções culturais por meio da leitura imagética e um conhecimento 

prático a ser (explorado) utilizado em produções artísticas.  

As indicações curriculares acima apresentadas não apenas evidenciam a 

relevância do presente estudo, mas também mostram que a preocupação com o 

aprendizado das linguagens é um fato há bastante tempo defendido pelos educadores, 

sem que, contudo, seja facilmente implantado na prática. Estudar o conteúdo desses 

documentos foi apenas um dos pontos motivadores para o desenvolvimento das 

atividades realizadas nas intervenções pedagógicas deste estudo. 

apesar dos progressos das técnicas de reprodução da imagem e de seus meios 

de transmissão, as práticas educacionais ainda demonstram uma certa 

desconfiança, insegurança, ou mesmo deixam de considerar a visualidade 

como parte ativa do processo de aprendizagem. Por outro lado, há interesses 

teóricos convergentes sobre o tema e um grande distanciamento dessas 

contribuições nas situações concretas do cotidiano escolar (PANOZZO, 2001 

p.23). 

 

O cenário educacional e suas práticas educativas são delineados por diversas 

demandas: sociais, educacionais e políticas. Assim como os documentos referenciais da 

educação, os programas governamentais, como o PNBE (desativado em 2017), 

influenciaram nas dinâmicas educativas e tiveram seu papel na delimitação dos objetivos 

aqui propostos. 
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1.1.6| Programa Nacional da Biblioteca na Escola (PNBE) 

Outro fator decisivo para a escolha do LILI como suporte educacional para a 

elaboração desta dissertação foi o aumento significativo de obras infantis de qualidade 

nas escolas públicas de todo país. De 1997 a 2017, o Programa Nacional da Biblioteca na 

Escola (PNBE), executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), foi responsável pela 

distribuição de milhões de livros infantis e infanto-juvenis para todos os níveis da 

Educação Básica, incluindo a Educação de Jovens Adultos (EJA). Hoje, esses livros 

compõem o acervo permanente das bibliotecas de escolas públicas brasileiras, facilitando 

sua utilização como recurso didático. 

No contexto do Brasil, o acesso ao livro ainda é limitado, seja pelos índices de 

analfabetismo constatados no país, seja pela condição sócio econômica da maioria da 

população, pelo alto preço das obras, seja pela falta de bibliotecas e de espaços públicos 

que aproximem o leitor do livro (FAILLA, 2016). 

Mesmo com a publicação da lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que prevê que 

todas as escolas, públicas e privadas tenham uma biblioteca que contenha no mínimo um 

exemplar para cada aluno matriculado, os dados do censo de 2015 mostraram que, em 

2014, só 45% das escolas públicas brasileiras possuíam uma biblioteca ou sala de leitura. 

Um grande impulso foi dado com a implantação do PNBE, por meio do qual o 

governo federal, desde 1997, atendeu 123.775 escolas e 21.120.092 alunos, distribuindo 

entre 2006 e 2013, 7.426.531 milhões de exemplares de livros para escolas públicas na 

cidade e do campo.  

o programa divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as 

obras literárias, cujos acervos literários são compostos por textos em prosa 

(novelas, contos, crônica, memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, 

cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de história em 

quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e distribui periódicos de conteúdo 

didático e metodológico para as escolas da educação infantil, ensino 

fundamental e médio e o PNBE do Professor, que tem por objetivo  apoiar  a 

prática pedagógica dos professores da educação básica e também da Educação 

de Jovens e Adultos por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho 

teórico e metodológico (http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-

da-escola) 
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O critério de escolha e de distribuição dos livros é feito a partir da divisão das 

seguintes categorias criadas por idade e estágio escolar da criança: 0 a 3 anos Educação 

infantil, 4 e 5 anos Educação infantil, anos inicias do ensino fundamental, anos finais do 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos. O programa teve 

caráter binário, ou seja, em um ano eram selecionas e enviadas obras voltadas para a 

educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental e educação de jovens e adultos 

(EJA), e no ano seguinte, anos finais do ensino fundamental e o ensino médio e, assim, 

sucessivamente.  

Para a seleção desses livros, o PNBE instituiu que as obras deveriam se enquadrar 

em três (3) critérios avaliativos: qualidade textual, qualidade temática e qualidade gráfica. 

Poderiam ser títulos nacionais e internacionais editados no país. 

No contexto editorial nacional são encontrados livros ilustrados de grande valor 

artístico, cultural e social, já reconhecidos através de premiações anuais, tais como os 

prêmios nacionais Jabuti e da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FLINJ), e 

internacionais, como o Prêmio Hans Christian Andersen. Muitos desses livros foram 

selecionados para fazer parte do acervo do PNBE, como é o caso do livro 

“Carvoeirinhos”, do autor e ilustrador Roger Mello. Ele foi um dos brasileiros a ganhar o 

prestigiado prêmio “Nobel” da literatura infantil, o Prêmio Hans Christian Andersen, 

concedido durante um dos eventos mais importantes da área da literatura infantil no 

mundo, a feira do livro de Bologna na Itália. 

Figura 8 | 

 
Imagem da capa do livro “Carvoeirinhos” (MELLO, 2009). 
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Outro exemplo que ilustra a qualidade do acervo distribuído pelo PNBE é o livro 

“Lampião & Lancelote” (VILELA, 2006), editado pela editora Cosac Naify. Esse foi um 

dos livros mais premiados do Brasil. Recebeu dois prêmios Jabuti, quatro prêmios FNLIJ 

e menção Honrosa na feira de Bolonha (Itália). Ele foi selecionado para compor o acervo 

distribuído pelo PNBE no ano de 2008. 

Figura 9 | 

  
Imagem da capa e página dupla do livro Lampião e Lancelote (VILELA, 2006).  

 

 A constituição de um acervo bibliográfico com grandes escritores e ilustradores 

(brasileiros e estrangeiros) nas bibliotecas escolares de todo Brasil por si só é fato 

importante para a educação. Este bem, conquistado pela sociedade, propicia a reflexão 

sobre os caminhos de sua apropriação.  Apesar dos 20 anos de vigência do PNBE, foram 

encontradas poucas pesquisas acadêmicas direcionadas ao estudo da linguagem visual 

presente nesse acervo com enfoque para o ensino de artes visuais no contexto escolar.  

 Além disso, foi constatado, após mapeamento do acervo do PNBE nos Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da cidade do Natal- RN, pela pesquisadora 

Silva (2015), que, apesar de os livros chegarem às escolas, estes nem sempre encontram 

um espaço (biblioteca ou uma sala de leitura) à sua disposição. Em muitos casos, os 

livros foram encontrados em salas trancadas ou ainda em caixas fechadas. A 

pesquisadora ainda afirma: 

professores desconhecem o PNBE, como também o acervo que o compõe, pois 

lhes falta acesso ao material enviado pelo MEC; em algumas escolas, o 

material enviado por meio do programa fica guardado em armários fechados, 

longe de professores e alunos, devido à centralização de poder das gestões ou 

pela errônea concepção de que os livros manuseados pelas crianças pequenas 

serão danificados  (SILVA, 2015, p. 237). 
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 Silva (2015) alerta que apenas a chegada e a presença destes livros na escola não é 

o suficiente. O acervo do PNBE precisa ser descoberto, explorado, apropriado e utilizado 

como patrimônio dos atores que compõem a comunidade escolar. Este trabalho pretende 

colaborar nessa direção, ao propor a análise de possibilidades didáticas pedagógicas desse 

material. 

 

CAPÍTULO 2| PARÂMETROS DO ESTUDO  

 

As reflexões apresentadas acima resultaram em questionamentos a respeito da 

utilização do LILI como recurso pedagógico no ensino de Artes Visuais nos anos iniciais 

do E.F. Nesse processo foram delimitadas perguntas norteadoras, o objetivo geral e os 

objetivos específicos desta pesquisa que apresentaremos a seguir. 

 

2.1|Questões e Objetivos 

 

1. Quais relações podem ser estabelecidas entre elementos da linguagem 

visual presentes nos LILIs do PNBE e o conteúdo curricular sugerido para o ensino de 

Artes Visuais na Educação Básica? 

2. Os LILIs possuem potencial didático-pedagógico capaz de expandir os 

recursos expressivos de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental? Se sim, como? 

A busca por respostas para ambas às questões nos levou a problematizar a relação 

entre o LILI e o ensino de artes visuais e resultaram na formulação dos seguintes objetivo 

geral e objetivos específicos: 

 

Objetivo geral:  

 Identificar e analisar recursos expressivos utilizados na produção das 

ilustrações de seis LILI distribuídos pelo PNBE e suas potencialidades 

como recurso didático para o processo de ensino aprendizagem das artes 

visuais em intervenções de campo no 1º ano do ensino fundamental. 

Objetivos Específicos: 

 selecionar LILIs do acervo do PNBE com potencial didático para o ensino 

da linguagem visual na escola; 
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 caracterizar elementos visuais predominantes em cada uma das obras 

selecionadas;  

 elaborar e realizar intervenções de mediação leitora utilizando os LILIs 

selecionados como recurso didático primário na introdução de conteúdos 

curriculares de Artes Visuais no 1º ano do ensino fundamental em uma 

escola pública do município de Natal; 

 analisar as produções realizadas pelos sujeitos da pesquisa durante a 

intervenção pedagógica, avaliando seus possíveis paralelos com o LILI 

empregado na atividade. 

 

2.2| Locus 

O locus da pesquisa, onde realizamos a intervenção pedagógica, foi o Núcleo de 

Educação da Infância (NEI-Cap), colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). A instituição de ensino atende crianças do berçário até o 

quinto ano do ensino fundamental em dois prédios separados.  No primeiro estão 

localizadas as salas do berçário e do ensino infantil, a secretaria, a biblioteca, a 

brinquedoteca e a cozinha. O parque esta localizado ao redor da área aberta deste local. 

No segundo prédio, onde realizamos nossa pesquisa, funcionam cinco salas do 

Ensino fundamental (1º ao 5º ano), além da cozinha, sala de teatro e artes e o laboratório 

de ciências. No espaço externo, o parque e a quadra estão em áreas independentes. 

Semanalmente, as crianças do E.F. visitam a biblioteca da escola, podendo realizar 

empréstimos de livros para a leitura em casa. 

A sala de aula é ampla e bem equipada. Possui cadeiras individuais e cinco mesas 

modulares que podem ser usadas por até cinco crianças.  No cantinho da leitura, dentro 

das salas de aula, os alunos têm acesso a livros do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE) e do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), bem como livros 

adquiridos pela escola e doados pela comunidade.  

2.3| Sujeitos 

A clientela atendida pela instituição é selecionada através de sorteio público. 

Desse processo pode participar qualquer pessoa da sociedade, não havendo cotas 

especiais destinadas aos professores universitários ou servidores públicos da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Esse sistema de seleção permite 

a configuração de grupos socialmente e economicamente heterogêneos.  

A turma do 1º ano do ensino fundamental foi escolhida para o desenvolvimento 

da pesquisa por se encontrar em um período de transição, em que a criança está no 

processo de aprendizado da leitura e na aquisição da escrita, mas não os domina 

completamente. Nessa fase, a linguagem visual ainda é bastante utilizada como auxílio de 

inferências sobre o texto verbal. 

O grupo era formado por vinte e uma crianças entre meninas e meninos de seis e 

sete anos, sendo que uma delas possui deficiência visual leve (baixa visão). A sala era 

conduzida diariamente por duas pedagogas formadas e um auxiliar de creche. 

A dinâmica da classe, de maneira geral, era tranquila e organizada. Os alunos já 

possuíam familiaridade com a professora pesquisadora, uma vez que a docente realizou 

no semestre anterior a pesquisa do estágio curricular obrigatório III do curso de 

licenciatura em Artes Visuais da UFRN. Esse fato permitiu uma rápida aproximação e 

estabelecimento de vínculo com os alunos. Durante as atividades, a classe apresentou 

interesse pelas atividades propostas, participando ativamente com contribuições orais e 

produções artísticas.  

Do mesmo modo as professoras e o auxiliar de classe estabeleceram uma parceria 

com a professora pesquisadora, contribuindo significantemente para o desenvolvimento 

das intervenções pedagógicas. Além de ajudar com a organização dos sujeitos na sala e 

com a logística das atividades práticas (distribuição de materiais, recolher atividades, 

organização do ambiente), os três profissionais participaram das leituras guiadas, 

adicionando suas impressões e motivando o grupo a se expressar. 

CAPÍTULO 3| FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1| Levantamento bibliográfico 

 

Entendendo que a construção de uma pesquisa científica está fundamentada em 

escolhas epistemológicas e teóricas que constituem as estruturas paradigmáticas do 

trabalho, apresentaremos os pensadores e teorias da área que auxiliaram na construção 

desse estudo, bem como delimitaremos as áreas de conhecimento do mesmo. 
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Esta pesquisa envolve três principais áreas do conhecimento: a Educação, a 

Literatura infantil e as Artes Visuais. Por isso foram levantados trabalhos por meio do 

portal de periódicos da CAPES nos seguintes bancos de dados acadêmicos: SciELO, 

PubMed e Google Scholar. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves, nos idiomas 

português e inglês: literatura infantil, linguagem visual, alfabetização visual, livro 

ilustrado e artes visuais.   Os trabalhos selecionados deveriam abordar os conteúdos das 

palavras chave, individual ou simultâneamente e ter relação correlação com o objetivo da 

pesquisa. 

Nas áreas da Educação e Literatura, diversas pesquisadoras contribuíram para a 

compreensão da inserção da literatura infantil em sala de aula. Entre elas destacamos 

Amarilha (1997), Faria (2004) e Zilberman (2005) como autoras que colaboraram para a 

ampliação do conhecimento sobre o tema desta pesquisa. Ainda que o foco de suas 

publicações não seja prioritariamente a narrativa visual do LILI, a relevância de suas 

contribuições é notória.  Por exemplo, Amarilha afirma que: 

A ilustração além de deter o enredo da história, também sinaliza sobre o 

significado das palavras. Assim sendo, a ilustração é instrumento do processo 

de ler, ainda que a escola a esse repeito tenha pouca clareza. Com certeza 

reconhecer e interpretar ilustrações faz parte da gênese da alfabetização 

(AMARILHA, 1997, p.41). 

Em seu livro “Como usar a literatura infantil na sala de aula”, Maria Alice Faria 

(2004) ressalta aspectos pedagógicos da leitura verbo-visual em sala de aula que 

contribuem para a formação do leitor, estimulando a capacidade imaginativa e analítica 

dos alunos. 

Em principio, a relação entre a imagem e o texto, no livro infantil, pode ser de 

repetição e/ou de complementaridade, segundo objetivos do livro e da própria 

concepção do artista sobre a ilustração do livro infantil (FARIA, 2004, p.48). 

 

No capítulo “Articulação entre o texto e a imagem”, Faria analisa ilustrações 

presentes em livros infantis interpretando os planos e as perspectivas escolhidas pelo 

ilustrador, quanto à apresentação dos personagens e seus ambientes. A autora traça um 

paralelo desta análise com a narrativa verbal, como no exemplo abaixo: 

Na página 4, estamos do outro lado da janela. No quarto do menino no alto à 

esquerda, a janela nos mostra o que o menino via através da vidraça: uma 

cidade cheia de prédios iguais, sem arvores e escurecida pela poluição. Dentro 
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do quarto a autora reduziu ao mínimo os elementos significativos, pois o vazio 

do cômodo enfatiza o vazio da vida do menino. (FARIA, 2004, p.47). 

Esse estudo se aproxima do objetivo desta dissertação no tocante à análise da 

imagem, mas difere pelo fato da autora se ater a aspectos psicológicos (semânticos) da 

imagem, enquanto a presente pesquisa pretende observar os aspectos formais das imagens 

(sintático). 

Para mediar a linguagem visual presente no LILI, é importante que o mediador 

observe atentamente as possibilidades formais, semânticas e contextuais da imagem 

escolhida.   Nesse sentido, encontramos estudos que abordaram o tema da análise formal 

de imagens em suporte impresso. 

A tese de doutorado “A Construção da Linguagem Gráfica na Criação de 

Ilustrações Jornalísticas”, da pesquisadora Laís Guaraldo (2007), se dedicou a apresentar 

os procedimentos formais encontrados nas imagens jornalísticas analisadas.  

O termo “textura” (1982, p.26) é proveniente de “tecitura”. Configura a ação 

de tecer informações gráficas. Massironi explica que a textura se dá “quando o 

traço sobre o plano (sinal) se repete sempre igual a si mesmo, ou mudando em 

progressão sistemática, com intervalos regulares, ou ainda irregulares, mas 

sempre muito pequenos”. Como recurso comunicativo, esses sinais gráficos 

repetidos informam a respeito daquilo que se intenciona representar: a matéria, 

a luz, a localização espacial, a profundidade de campo (Guaraldo,2007, p.70). 

As ações descritas pela autora em sua tese apontaram as escolhas procedimentais 

dos ilustradores em suas criações e, nesse sentido, serviram como referência de análise e 

exemplo para a elaboração de categorias analíticas do corpus deste estudo. 

Toda a imagem que comunica uma ideia ou um estado mental utiliza símbolos e 

signos cujos significados são compartilhados pela coletividade. Dessa forma, pode-se 

dizer que toda a imagem é um conjunto inter-relacionado de elementos visuais, que 

juntos formam a linguagem visual.  A quantidade e classificação desses elementos variam 

de acordo com seu autor. Dondis (1997), em seu livro “Sintaxe da linguagem visual”, 

apresenta os elementos visuais da seguinte maneira: 

sempre que alguma coisa é projetada e feita, esboçada e pintada, desenhada, 

rabiscada, construída, esculpida ou gesticulada, a substância visual da obra é 

composta a partir de uma lista básica de elementos. Não se devem confundir os 

elementos visuais com os materiais ou o meio de expressão, a madeira ou a 

argila, a tinta ou o filme. Os elementos visuais constituem a substância básica 

daquilo que vemos, e seu número é reduzido: o ponto, a linha, a forma, a 
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direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento (DONDIS, 

1997, p. 51). 

 

Entretanto, os dez elementos de Dondis superam, em número, os elementos 

apresentados por Fayga Ostrower, que em seu livro “Universos da Arte” (1987), resumiu 

os elementos da seguinte maneira: 

 

Há um dado deveras surpreendente! Se fossemos perguntar quantos vocábulos 

se constitui a linguagem visual, de quantos elementos expressivos, a resposta 

seria: de cinco. São cinco apenas: a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. 

Com tão poucos elementos, nem sempre reunidos, formulam-se todas as obras 

de arte, na imensa variedade de técnicas e estilos (OSTROWER, 1987, 

pag.65). 

Para a autora, a partir desses cinco elementos expressivos, suas variações e 

configurações, materializam-se todas as obras de arte. Ostrower (1987) ilustra as 

diferentes possibilidades configurativas dos elementos e seus significados se valendo, por 

exemplo, de uma linha pontilhada que pode causar a impressão de movimento mais lento, 

enquanto que uma linha contínua confere velocidade. 

Já o livro “Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora” de Arnheim 

(2005), apoiado na teoria da Gestalt do início do século XX, apresenta um enfoque menos 

estrutural e mais analítico dos elementos visuais. Para o autor, a percepção emerge da 

relação das combinações e configurações dos elementos visuais e do sistema sensorial de 

cada um de nós. Dentro desse panorama, Arnheim elenca 10 categorias: equilíbrio, 

configuração, forma, desenvolvimento, espaço, luz, cor, movimento, dinâmica e 

expressão.   

Tanto o enfoque da sintaxe
1
, quanto o semântico

2
 da imagem são necessários para 

o ensino de artes visuais, uma vez que esses configuram as composições da linguagem 

                                                           
1
 Aqui, utilizaremos o termo Sintaxe como: Qualquer organização, combinação ou sistematização de 

partes. Possibilidade de combinar signos com base baseado em regras pré-determináveis. (LOTMAN, 
p.35,1978). 
2
 Por Semântica, entendemos como: ling num sistema linguístico, o componente do sentido das palavras e 

da interpretação das sentenças e dos enunciados em um sistema linguístico, fil lóg teoria abstrata da 
significação ou da relação entre os signos e seus referentes (em oposição à sintaxe e à pragmática), e 
constituindo com estas uma semiótica. filol ciência que estuda a evolução do significado das palavras e de 
outros símbolos que servem à comunicação humana. 
 Os dois termos, emprestados dos estudos linguísticos verbais serão utilizados nesta dissertação para 
diferenciar na análise das imagens o aspecto da organização estrutural das partes (sintaxe), do  aspecto 
de seu significado (semântica). 
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visual. Convergindo ao pensamento de Ostrower sobre a importância de conhecer a 

natureza dos elementos básicos da linguagem visual no auxilio da criação da arte, 

optamos por adotar a análise sintática dos elementos visuais na leitura de imagens do 

LILI. 

Como mencionado, no Brasil encontramos apenas alguns trabalhos acadêmicos 

que pesquisassem especificamente a utilização do LILI como recurso didático para o 

ensino da linguagem visual para crianças na escola. Essa escassez talvez se justifique pela 

desconfiança de arte-educadores sobre a ideia da “alfabetização visual” e da didatização 

do LILI. 

A criação do termo “alfabetização visual” foi atribuída ao co-fundador da 

Associação Internacional de Alfabetização Visual, John Debes, em 1969, em que 

juntamente com Fransecky (1972) definiu: 

A alfabetização visual, tal como definida pela Associação Internacional de 

Alfabetização Visual, é "um grupo de competências da visão que um ser 

humano pode desenvolver ao ver e ao mesmo tempo integrando a outras 

experiências sensoriais”. O desenvolvimento dessas competências é 

fundamental para a aprendizagem humana normal. Eles permitem que uma 

pessoa visualmente letrada discrimine e interprete as ações visuais, objetos e / 

ou símbolos, naturais ou artificiais, que são [encontrados] no [ambiente]. 

Através do uso criativo dessas competências, somos capazes de nos comunicar 

uns com os outros Através do uso apreciativo dessas competências, [somos] 

capazes de compreender e apreciar as obras-primas das comunicações visuais 

(Fransecky & Debes, 1972, p. 7). 

 

O escritor, ilustrador e pesquisador Luís Camargo, que desde os anos 80 se dedica 

ao estudo da relação da criança com o LILI, diz que, assim como o texto verbal, o texto 

visual exige uma espécie de alfabetização, ou “letramento visual". A leitura da imagem, 

como a leitura das palavras, dependeria de um conjunto de conhecimentos específicos 

associadas ao objeto da linguagem e da sua relação com um repertório (visual) adquirido 

pela relação da criança com a cultura em que está inserida. Ele defende a ideia que “não é 

suficiente ver, mas é necessário aprender a ver” (CAMARGO, 2006). 

Acompanhando a ideia de “ler” e “interpretar” imagens utilizando livros 

ilustrados, a pesquisadora Anelise Zimmermann (2006), autora de artigos sobre o livro 

ilustrado de literatura infantil no ensino de artes visuais, nos apresenta a seguinte 

reflexão: 
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 Conforme já vem sendo proposto por pesquisadores da área, a escola deve 

oferecer às crianças uma educação visual formal, preparando-as para "ler" e 

interpretar esse mundo de imagens que as cercam de forma crítica e consciente. 

Para tanto, uma alternativa é o livro infantil, através da leitura de "textos" 

visuais, atribuindo assim, um maior valor à ilustração, desvinculando-a do 

caráter meramente decorativo e consequentemente, valorizando também o 

profissional responsável: o ilustrador (ZIMMERMANN; RAMALHO; 

OLIVEIRA, 2006). 

Em seus trabalhos, Zimmermann utiliza a interpretação simbólica da imagem 

proposta pela semiótica de Algirdas Julien Greimas, adaptada por Oliveira (2005), para a 

leitura das imagens dos livros ilustrados: 

o modelo de leitura da Oliveira (2005) baseia-se na decomposição da imagem e 

sua recomposição, passando pelas formas e significações mais amplas às mais 

específicas e complexas; fazendo, por fim, o que a autora chama de "trânsito 

incansável entre os elementos" e seus "procedimentos relacionais", numa busca 

exaustiva dos efeitos de sentido gerados pelas relações entre as partes e na 

composição do todo (ZIMMERMANN, 2007, p.7) 

Essa ideia de decomposição e recomposição da imagem que a autora cita foi 

amplamente utilizada na análise dos elementos visuais contidos no corpus deste trabalho, 

além de servir para a elaboração de categorias capazes de classificar as obras. Oliveira, 

em seu livro “A imagem também se lê” (2005), apresenta a importância da leitura de 

imagens no desenvolvimento da capacidade de ver. 

considerando a diversidade visual que nos cerca, esse exercício do "olhar" 

permite uma modificação em nossa "capacidade de ver " e especializa "o 

potencial de extrair das imagens seus significados (OLIVEIRA, 2005 p. 184).  

 

Na dissertação de Marília Forgearini Nunes, “Leitura mediada do livro de imagem 

no ensino fundamental: letramento visual, interação e sentido” (2013), a autora 

selecionou três livros distribuídos pelo PNBE para refletir sobre a leitura mediada do 

livro de imagens e a construção de sentido. Após analisar as obras, a autora trabalhou o 

livro com professoras do E.F. Posteriormente, elas mediaram o mesmo para seus alunos 

em sala de aula. A partir dessa intervenção, Nunes apresenta princípios para uma 

abordagem de letramento visual na escola. Sua pesquisa se direciona mais para a 

semântica do que para a estrutura sintática das imagens.  

Em língua estrangeira, encontramos trabalhos cuja temática é, o ensino dos 

elementos visuais por meio do LILI. O livro “Teaching Visual Literacy in the Primary 

Classroom” (Ensinando Alfabetização Visual em Classes Primárias; STAFFORD, 2010) 

funciona como um manual para o ensino de artes na escola. Estão contidos planos de aula 
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e explicações passo a passo da mediação de diferentes mídias em sala de aula. No 

capítulo “livro Ilustrado”, o autor destaca: 

As sessões seguintes destinam-se a ajudar os alunos a desenvolverem as suas 

respostas aos livros ilustrados em termos tanto do aspecto visual como do 

aspecto narrativo do meio (STAFFORD, 2010, p. 39 nossa tradução). 

O livro de Debi Englebaugh, “Art Through Children's Literature- Creative Art 

Lessons for Caldecott” (Arte através da literatura para crianças: lições de arte criativas 

para livros de Caldecott, ENGLEBAUGH, 1994) também possui o formato de manual, 

com sugestões de aulas e dos livros a serem utilizados. A autora escolheu livros de um 

dos prêmios de literatura infantil mais importantes dos Estados Unidos, o Caldecott 

Medal (Medalha Caldecott), para o ensino dos elementos visuais.  

Os elementos da arte são os ingredientes principais que um artista usa ao criar 

uma obra de arte. Os elementos consistem em cor, valor, linha, forma, textura e 

espaço (ENGLEBAUGH,1994, p.xiii, tradução livre) 

Os LILIs escolhidos pela autora foram divididos a partir da classicação dos 

elementos visuais citados acima e as aulas de artes propunham o aprendizado do 

conteúdo por meio da experiência prática com as técnicas e materiais sugeridos nos 

planos de aulas. Como exemplo são separados por  capítulos os materiais lápis grafite, giz 

de cera, caneta colorida hidrocor, carvão e por técnicas; estêncil, aquarela, monotipia 

entre outros.  

Outro trabalho interessante, semelhante ao citado acima e que se aproxima 

bastante da proposta desta pesquisa, foi um documento elaborado pela Biblioteca da 

Universidade de Lethbrigde (USA, 2013) chamado “Curriculum Laboratory – Teaching 

Ideas Showcase: Teaching Art With Picture Books” (Laboratório Curricular – Mostruário 

de idéias de Ensino: Ensino de Arte com Livros ilustrados). 

Esse documento, como o próprio título indica, é um mostruário de livros 

encontrados na biblioteca da Universidade de Lethbrigde, em que professores de arte 

podem usar os livros sugeridos pelo documento como recurso pedagógico para ensinar 

seus conteúdos de arte. O diferencial deste para os demais trabalhos encontrados é que a 

análise dos recursos visuais expressivos e dos elementos constituintes do livro ilustrado 

foi realizada pelos alunos por meio do método de decomposição. Essa decomposição é 

sistematizada através de perguntas/ respostas e de um gráfico organizador destas 
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respostas preenchido pelos alunos.  Portanto, a partir da sistematização dos recursos e 

elementos visuais encontrados no volume sugerido, o próximo passo da aula é a 

experimentação de técnicas e materiais para a produção de recursos e elementos visuais 

similares.  

Identificamos nestes últimos estudos uma relação direta com os objetivos desta 

dissertação. A visão do LILI como um suporte que apresenta diversos assuntos e 

linguagens, e que pode ser utilizado em nossas salas de aula. Outros trabalhos poderiam 

contribuir para a realização desta pesquisa. Porém, os aqui citados neste estadoda arte 

mostram algumas das produções das áreas de interesse para esta dissertação e que 

nortearam o planejamento e o desenvolvimento deste estudo.  

 

3.2| Leitura de imagem e mediação  
O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa 

através de outra pessoa (Vygotsky) 

 

Definir a palavra imagem com todas as possibilidades que ela carrega é uma 

pretensão que não temos, mas para melhor entendermos onde está circunscrito nosso 

campo teórico, iremos mostrar alguns de seus papeis na sociedade. 

 John Berger (1972), em seu livro “Modos de ver”, nos ajuda a delinear a ideia do 

uso da palavra imagem no âmbito da arte: "É uma aparência, ou conjunto de aparências, 

destacada do lugar e do tempo em que primeiramente fez sua aparição e a preservou por 

alguns momentos ou séculos" (BERGER, 1972, p.10). 

Existem vários tipos de produção de imagens, às quais são atribuídas diferentes 

funções. A imagem científica, que serve para representar da maneira mais fidedigna 

possível a natureza e suas manifestações, criar modelos, compartilhar informações. A 

imagem publicitária criada para exaltar as qualidades de determinado produto, 

potencializando sua venda. A imagem matemática, com seus gráficos e diagramas que 

surgem para auxiliar na compreensão de conceitos complexos. A imagem mental, que 

criamos a partir de um estímulo externo (texto, ambiente, situação) e a imagem artística 

que, ao longo de sua história, teve seu uso modificado para fins religiosos, informativos, 

decorativos, de entretenimento, etc. 
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Podemos dizer, então, que a imagem produzida é a representação (naturalista, 

ficcional ou abstrata) de algo visto ou imaginado por alguém. Ela carrega em si o modo 

de ver e pensar de quem a produziu, bem como suas referências e vivências de um tempo 

e espaço específicos. Portanto, as imagens possuem um caráter universal e individual 

simultaneamente. 

Pelo fato dessa natureza complexa das imagens e de sua constituição a partir de 

diversos modos de assimilação do mundo, não é raro encontrar relações criativas, 

inusitadas até mesmo alternativas à nossa própria percepção. Essa capacidade de 

fomentar e articular novas possibilidades relacionais de mundo, estimulando a 

imaginação e ampliando a capacidade criativa do indivíduo, não apenas no que concerne 

à fruição e produção artística, mas à elaboração de soluções criativas para questões que se 

apresentam em nossos cotidianos, é uma das razões para que a realização de sua leitura 

esteja presente dentro e fora de instituições de ensino. (MARTINE, 2007) 

Não questionamos, neste trabalho, a relevância da recepção estética individual 

como um caminho fundamental para a construção do olhar do espectador, mas apontamos 

para a desmistificação da impossibilidade de fazê-la sistemática e coletivamente. A esse 

respeito Martine (2007) comenta: 

[...] temos o hábito de considerar o domínio da arte como sendo oposto ao da 

ciência e de pensar que a experiência estética sobressai de um pensamento 

particular, irredutível ao pensamento verbal.  Este preconceito faz acompanhar 

toda a pretensão de método de análise das obras (assim como da própria 

instituição artística) de uma série de reservas e de precauções tendentes a 

sublinhar a inesgotável complexidade e a riqueza concreta dos fenômenos 

estéticos. Em última instância e sobre espécies teóricas mais ou menos 

sofisticadas, ele procura preservar algo do seu segredo, se não mesmo do seu 

(inefável?) mistério (MARTINE, 2007, p.51). 

Apesar de todo esforço de arte-educadores em desmistificar a natureza divina da 

criação de arte, ainda não é possível encontrar em nossas salas de aula professores e 

alunos que atribuem a execução artística a um dom, ou a uma característica inata do 

artista. 

Esse tipo de pensamento se torna um obstáculo quando vamos estudar as imagens. 

Se a produção artística se deve a algo divino, ou apenas à inspiração individual de um 

artista, sua análise ficaria restrita a um amontoado de opiniões ou juízo de gosto. Mas se 
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entendermos a produção de imagem como ação humana intencional em um tempo e 

espaço, sua análise ganha um caráter científico. 

Científico no que concerne à elaboração de métodos de análise de imagem que 

visem compreender o caráter universal, estrutural, semântico e sintático dessas obras, 

uma vez que para sua produção são utilizados materiais e técnicas já explorados no 

universo da arte.   

Outra questão imposta à leitura de imagens sistematizada é a perda da 

espontaneidade do olhar e do prazer de apenas fruir uma obra. Na visão de Martine 

(2007), esse procedimento pode ampliar as possibilidades de leitura. 

Entretanto, é errado pensar que o hábito da análise mata o prazer estético ou 

bloqueia a espontaneidade da recepção da obra. É preciso recordar que a 

análise é sempre um trabalho, que exige tempo e não pode ser feito 

espontaneamente. Pelo contrário, a sua prática pode, a posteriori, aumentar a 

fruição estética e comunicativa das obras, uma vez que agudiza o sentido da 

observação e o olhar aumentam os conhecimentos e permite deste modo 

alcançar mais informações (no sentido lato do termo) na recepção espontânea 

das obras (MARTINE, 2007, p.52). 

Segundo Martine (2007), o estímulo à leitura de imagens amplia a atenção e a 

percepção sensória geral. Ela pode ser feita por meio de visitas de campo a museus, 

parques, cidades ou por meio de imagens digitais ou impressas em livros, filmes e 

propagandas. Neste trabalho, nossa escolha se dá pelo LILI como uma galeria de arte a 

ser atentamente explorada. 

Compreendendo a importância da imagem na sociedade contemporânea e, 

principalmente, nas instituições de ensino, uma pergunta se forma na mente do professor: 

Como podemos mediar a leitura de imagem em nossas salas de aula? Como podemos 

fazer a mediação de LILIs para o ensino da linguagem visual na escola? 

Primeiramente é necessário conceituar o que entendermos como mediação nesse 

trabalho. A pesquisadora Fontana nos recorda em seu livro “Mediação pedagógica na sala 

de aula” (2000) que a criança está inserida em um contexto cultural e historicamente 

constituído, em que está presente um sistema de significações sociais. 

na mediação do/pelo outro revestida de gestos, atos e palavras (signos) a 

criança vai integrando-se, ativamente, as formas de atividade consolidadas (e 

emergentes) de sua cultura, num processo em que pensamento e linguagem 

articulam-se dinamicamente  (FONTANA,2000, pág.15). 
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A partir desta perspectiva, entendemos mediação como o encontro planejado pelo 

professor/mediador (sistematização do conhecimento) e às experiências prévias da 

criança, com o intuito de possibilitar funções que, embora a criança não domine 

autonomamente, pode realizar em conjunto, de forma compartilhada (Vygotsky,1994).  

A respeito da importância que o outro (professor/mediador) tem nesse processo, 

Fontana (2000) explica: 

a mediação do outro desperta na mente da criança um sistema de processos 

complexos de compreensão ativa e responsiva, sujeitos as experiências e 

habilidades que ela já domina. Mesmo que ela não elabore ou não apreenda 

conceitualmente a palavra do adulto, é na margem dessas palavras que passa a 

organizar seu processo de elaboração mental, seja para assumi-las ou para 

recusá-las (FONTANA,2000, pág.15). 

 

Desde a década de 80 do século XX, a mediação de leitura de imagens vem sendo 

uma prática pedagógica bastante difundida para o processo de ensino aprendizagem das 

artes visuais na escola. Dentre as profissionais que contribuíram para o desenvolvimento 

e sistematização dessa área, destacamos as pesquisadoras brasileiras, Ana Mae Barbosa e 

Rosa Iaveberg.  

Ana Mae Barbosa (2002), a partir de seus estudos sobre a “Escola ao Ar livre” 

(México), A “Critical Studies” (Inglaterra) e o “Discipline-Based Art Education” 

(Estados Unidos), desenvolveu a “Metodologia triangular do ensino de arte” rebatizada 

posteriormente de “Abordagem Triangular do Ensino da Arte”. Resumidamente, essa 

abordagem está fundamentada no tripé - Apreciação, Produção, Contextualização da arte. 

A “Apreciação” se refere à crítica e à reflexão sobre conceitos estéticos, é feita por meio 

da leitura das obras. A produção ou “Fazer” está relacionada à experimentação da prática 

artistíca e a “Contextualização” se insere no conhecimento das informações pertinentes à 

obra apreciada, como seu período histórico-social, seu autor e as referências que carrega. 

a proposta triangular considera que para haver construção de conhecimento em 

Artes, é preciso haver intersecção do Fazer Artístico com a História da Arte e a 

Apreciação (RIZZI, 1994, pág.25).  

 

Barbosa também escreveu e organizou diversos livros sobre arte educação.  Em 

sua obra, “A imagem no ensino da arte” (2002), a autora discute a importância da leitura 

de imagens para a o ensino de artes visuais na escola. Para o desenvolvimento didático 

metodológico da leitura das imagens do corpus deste estudo foi utilizada como referência 
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a abordagem triangular elaborada pela autora. Ela serviu de embasamento teórico e 

ponto de partida para o desenvolvimento da mediação de LILIs nas intervenções 

pedagógicas desta pesquisa.  

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

artes plásticas estaremos preparando o público para a decodificação da 

gramática visual fixa [...] (BARBOSA, 2002, p.36). 

Outra pesquisadora brasileira da arte educação e leitura de imagem que deu 

subsídios para a realização deste estudo foi Rosa Iavelberg (2003). Em seu livro “Para 

gostar de aprender arte: Sala de aula e formação de professores” (IAVELBERG, 2003), a 

autora aborda de modo prático possibilidades do ensino de artes por meio da leitura de 

imagens (obras de arte, ilustrações, propaganda, etc.).   

Iavelberg ressalta a importância da leitura de imagens em sala de aula como uma 

situação de aprendizagem compartilhada: “cada aluno lê de forma diferente, porque tanto 

a obra de arte como os objetos da cultura visual são abertos a múltiplas interpretações” 

(IAVELBERG, 2012, p.282). E acrescenta: 

Essa polissemia enriquece a leitura compartilhada, pois cada recepção posta em 

palavras, texto escrito, imagens ou outra modalidade de interpretação, ao ser 

analisada comparativamente, expande o universo de cada leitor, colocando-o 

frente à diversidade das interpretações, educando-o para o confronto com 

outros pontos de vista e leituras sobre o mesmo trabalho (Iavelberg, 2012, 

p.283). 

 

As múltiplas interpretações sugeridas por Iavelberg estão associadas com o 

repertório prévio do sujeito e seus níveis perceptivos diversos. A análise de uma imagem 

pode ser descritiva, analítica, interpretativa, contextual... A partir desta compreensão, 

pesquisadores se debruçaram e sistematizaram seus estudos sobre níveis de 

desenvolvimento da compreensão estética de crianças e adolescentes.  

Observando o Quadro 2, podemos ver a classificação elaborada por diferentes 

autores sobre do processo de recepção estética na infância apresentado por Iavelberg 

(2012) no artigo “Para criar ao ler imagens na educação básica” e perceber  que existem 

diferentes maneiras de percepção das imagens. Essa sistematização apresentada pela 

autora serviu de ponto de partida para a escolha do referencial teórico para a realização 

da leitura de imagem em sala de aula. 
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Quadro 2| Níveis de desenvolvimento da compreensão estética descrito por diferentes autores.  
Edmund Feldman 

(1970) 

Abgail Housenn (1983) Robert Willian Ott 

(1984) 

Michael Parson (1987) 

Descrição  Narrativo Descrevendo Preferência  

Análise Construtivo Analisando Beleza e realiso 

Interpretação Classificatório Interpretando Expressividade 

Julgamento Interpretativo Fundamentando Estilo e forma 

 Recreativo  Revelando  Autonomia  

Fonte: Iavelberg, 2003. (NUNES (org.) 2012) 

 

Buscando o aprofundamento do tema, encontramos no livro “Ensino de arte” 

(ARSLAN; IAVELBERG, 2013) a descrição das fases de compreensão estética dos 

autores Abigail Housen, Fernando Hernández, Robert Ott e Michael Parsons. O texto 

sobre as diferentes etapas de leitura dos aprendizes nos permitiu comparar e escolher de 

acordo com nossos objetivos a metodologia de leitura de imagem elaborada por Robert 

Willian Ott.  

O  I     W       ” foi desenvolvido a partir da apreciação de obras de arte 

como a pintura. Neste trabalho, adaptamos esse sistema de estudo para a multiplicidade 

de imagens do livro ilustrado de literatura infantil. 

As teorias e referenciais teóricos são fundamentais como ponto de partida para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos. Porém o encontro pedagógico é um processo 

dinâmico, orgânico e plural, que precisa readequar suas práticas cotidianamente. A esse 

respeito Fontana (2000) comenta: 

Apesar das diferenças existentes entre os conceitos espontâneos (dominados 

pela criança) e os conceitos sistematizados (propostos na escola), no processo 

de elaboração da criança eles articulam-se dialeticamente. (FONTANA, 2000, 

p. 22). 

Devido a bimodalidade do LILI, a mediação da leitura da obra foi baseada em 

duas metodologias: a metodologia  I     W         (OTT, 2013), para a leitura das 

imagens, e o método da“Andaimagem” (GRAVES; GRAVES, 1995), para a leitura do 

texto verbal. 

 Apesar de criadas para linguagens diferentes, as duas metodologias se 

assemelham em diversos pontos. Elas exploram o conhecimento prévio 

dos receptores para ampliar a habilidade de observação e compreensão da 
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linguagem. E, por meio de atividades coletivas, estimulam o 

compartilhamento do conhecimento, valendo-se da reflexão e prática de 

atividades de pós-leitura como um caminho para a consolidação da 

experiência. 

Para contextualizar a utilização desses dois caminhos metodológicos da pesquisa 

falaremos brevemente sobre cada um deles. As informações aqui apresentadas se 

encontram em três textos que serviram de base para a delineação do desenho da pesquisa 

“A experiência de leitura com andaimes: uma referência flexível para ajudar os 

estudantes a obter o máximo do texto.” (GRAVES; GRAVES, 1995). “Ensinando crítica 

nos museus” (OTT, 2013), texto encontrado no livro organizado por Ana Mae Barbosa –

Arte Educação leitura no subsolo (BARBOSA, 2013). E, no capítulo 2, do livro “Ensino 

de Arte” (IAVELBERG; MOURÃO, 2006). 

A metodologia de leitura de imagem“Image Watching apresenta cinco níveis de 

compreensão estética. No primeiro nível - descrevendo - os alunos observam os aspectos 

formais da imagem e seus elementos visuais. No segundo - analisando - a atenção se 

volta aos aspectos conceituais da imagem e às articulações da composição, da técnica e 

da temática da imagem. Já em uma terceira leitura - interpretando - os sujeitos 

percebem os aspectos pessoais da imagem, ou seja, as impressões que a imagem causa 

neles mesmos. No quarto nível - fundamentando- são requisitados conhecimentos sobre 

os aspectos sócio-históricos da imagem ou conhecimento adicional. O que o aluno sabe 

sobre aquele autor ou época em que a obra foi produzida, por exemplo. E na última etapa 

da leitura- revelando -  o sujeito é convidado a realizar uma criação artística baseada na 

experiência da leitura daquela obra. (IAVELBERG; MOURÃO, 2013). 

Já a experiência de leitura com Andaimes foi desenvolvida pelos pesquisadores 

Michael F. Graves e Bonnie B. Graves (1994) a partir de suas práticas em sala de aula. A 

metodologia consiste em uma proposta que ajuda os estudantes a aprofundar a 

compreensão do texto lido.  Ela possui duas fases. A primeira, de planejamento, prevê 

que o professor identifique as necessidades e interesses dos alunos, selecione um texto 

literário de acordo com os parâmetros encontrados e reflita sobre os benefícios do texto 

selecionado para a prática pedagógica que irá propor. A segunda fase, de implementação, 

possui três momentos distintos: a pré-leitura, leitura e pós-leitura.  
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A pré-leitura pode conter diferentes atividades, de acordo com as necessidades do 

grupo e escolhas do mediador. Entre as sugestões dos autores estão: atividades 

motivadoras, ativação de conhecimento prévio, construção do conhecimento específico 

do texto, relação da leitura com a vida dos estudantes, pré-ensino do vocabulário, pré-

ensino de conceitos, pré-questionamento, predição e sugestão de estratégias de 

compreensão. 

Dependendo do objetivo da prática, a leitura propriamente dita pode ser 

silenciosa, leitura do estudante, leitura guiada, leitura oral, leitura oral para os estudantes 

e modificação do texto.  

Para o desenho desta pesquisa escolhemos dois tipos de leitura citados acima, a 

leitura oral para os estudantes e a leitura guiada. Como o grupo se encontrava no processo 

de alfabetização e porque o objetivo da prática era trabalhar atividades coletivas em que 

os pares compartilhassem conhecimentos, a leitura oral para os estudantes foi 

selecionada. Já a leitura guiada foi escolhida por ser definida como 

qualquer atividade que os professores usam para focalizar a atenção dos 

estudantes sobre aspectos particulares do texto enquanto eles leêm. 

Frequentemente com a leitura guiada, o objetivo do estudante é aprender 

alguma coisa com a leitura. Então, as atividades guiadas são frequentemente 

usadas com material de exposição (GRAVES; GRAVES, 1995, p.10).   

No caso de nossa pesquisa, utilizamos a projeção do livro ilustrado em sua íntegra 

e slides produzidos pela pesquisadora para exemplificar conceitos a serem explorados.  

As atividades de pós-leitura, última parte desta metodologia, permitem que 

mediador e aluno avaliem como foi a compreensão do livro, trazendo aos alunos a 

oportunidade de organizarem informações decorrentes da leitura do texto por meio de 

uma variedade de linguagens. Os autores sugerem algumas possíveis atividades a serem 

realizadas: questionários, discussões, escrita, encenação (drama), atividades artísticas 

(gráficas e não verbais), aplicação e revisão de conteúdo. 

Com frequência, os alunos fazem registros em sala de aula sobre livros, 

atividades, passeios ou conteúdos trabalhados, sejam eles verbais (escritos) ou visuais. 

Em relação aos objetivos desta pesquisa, os registros foram fundamentais para a 

observação da potencialidade do LILI como recurso didático para o ensino das artes 

visuais. Além de estarem alinhados epistemologicamente com a ideologia de que o 
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conhecimento em artes visuais é sedimentado na medida de sua experimentação 

(BARBOSA, 2002). 

Os dois sistemas de leitura escolhidos para a leitura dos LILIs se assemelham 

bastante, pois estão divididos em etapas que valorizam a percepção, reflexão e expressão 

de seus leitores. Ao elaborar o desenho da pesquisa poderíamos ter elegido apenas uma 

das metodologias expostas, mas julgamos necessário amparar o procedimento a ser 

realizado com autores específicos das duas linguagens (verbal e escrita), uma vez que 

haveria a mediação de ambas na leitura do livro ilustrado de literatura infantil. 

Acabamos de apresentar um modo de como pode ser feita a leitura do LILI em 

sala de aula. Agora abordaremos o que podemos observar no projeto gráfico LILI e 

definiremos teoricamente os elementos visuais escolhidos como conteúdo da intervenção 

pedagógica desta pesquisa. 

 

3.3| LILIs: um olhar sobre o objeto livro 

Neste estudo chamamos a atenção para a importância de o mediador conhecer os 

recursos visuais presentes em diferentes livros ilustrados, ampliando assim suas 

possibilidades didáticas e de formação de leitores. Como discutido no capítulo anterior, a 

leitura dos livros foi mediada segundo orientações dos seguintes autores: Barbosa (2002), 

Iavelberg (2012), Graves e Graves (1994), Ott (2013). 

Neste capítulo, exploraremos conteúdos observados nos projeto gráficos e nas 

ilustrações de LILIs que podem ser mediados durante a leitura de imagens em sala de 

aula, usando como referência as autoras Van der Linden (2011) e Nikolajeva; Scott 

(2011).  

 Entendemos como projeto gráfico um conjunto de especificações definidas que 

caracterizam a edição daquela obra, como o formato, a tipografia, o tipo do papel, a 

diagramação das páginas e o acabamento da obra. Essas definições sobre a materialização 

do livro podem ser elaboradas pelos editores, pelos ilustradores ou conjuntamente.     O 

Livro ilustrado de literatura infantil, como uma produção humana atrelada a um tempo 

histórico, está sempre se transformando. Essa mudança contínua do suporte solicita de 

seus mediadores a atualização de seus modos de análises, leituras e mediações.  
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Os livros, de maneira geral, possuem partes estruturais que caracterizam esse 

objeto do modo que o conhecemos. Podemos dizer que em sua maioria encontraremos: 

capa, segunda capa ou guarda inicial (dependendo do tipo de encadernação), terceira capa 

ou guarda final, contracapa ou quarta capa, folha de rosto ou frontispício e ficha 

catalográfica.  Agora falaremos um pouco sobre cada uma delas. 

Figura 10 | 

 
Imagem esquemática que apresenta partes estruturais dos livros, usando como exemplo o livro 
“Comilança” (VILELA, 2008). 

 

Um dos primeiros contatos do leitor com a obra é a capa. Ela é muitas vezes o que 

motiva a aproximação com a obra e apresenta seus autores e linguagens. O título, a 

tipografia e a ilustração da capa fornecem pistas sobre o que iremos encontrar no livro. 

Essas inferências sobre a narrativa podem realmente mostrar o que se passará na história, 

ou confundir o leitor para surpreendê-lo. 

 

[...] a capa constitui antes de mais nada um dos espaços determinantes em que 

se estabelece o pacto com a leitura. Ela transmite informações que permitem 

apreender o tipo de discurso, o estilo da ilustração, o gênero...situando assim o 

leitor numa certa expectativa (LINDEN, 2011, p. 57). 
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Olhando a parte de trás do objeto livro encontraremos a quarta capa ou 

contracapa. Ela pode conter informações visuais e verbais adicionais sobre a obra, trazer 

a sinopse da narrativa ou mesmo uma breve biografia de seus autores.  

Diversos projetos gráficos de LILIs utilizam esse espaço como uma 

continuação da capa, formando uma imagem única (Fig.11).  Esse aspecto pode ser 

bastante interessante para adicionar elementos sobre as inferências da narrativa, ampliar a 

percepção sobre a linguagem visual, uma vez que, deste modo, o campo visual é 

duplicado. Bem como apresentar conceitos sobre as artes visuais, por exemplo, a 

bidimensional das páginas impressas do livro versus a tridimensionalidade do suporte, 

enquanto um objeto manipulável. 

A prática de apresentar o livro aberto (capa e quarta capa) para os alunos é 

pouco utilizada nas sessões de leitura, mesmo porque ela também pode antecipar 

informações que gostaríamos de guardar para o momento da leitura da história, mas essa 

pode ser uma estratégia de mediação sobre linguagens visuais e verbais que podemos 

realizar no momento da pós-leitura. 

Figura 11| 

 

Capa e quarta capa do livro “Comilança” (VILELA, 2008).  

 

                 Ao abrir o livro, dependendo do tipo de encadernação da obra, podemos nos 

deparar com a guarda inicial ou segunda capa, que, assim como a terceira capa, podem 

conter elementos narrativos retirados do texto, imagens repetidas e padrões que se 

relacionam com a história (Fig.12). Ou ainda imagens que configuram uma pequena 

narrativa que se resolve em apenas dois atos. A respeito das guardas a autora Van der 
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Linden comenta - “embora mantenham uma ligação com a história, a primeira e última 

página de guarda o fazem de maneira diferente. A primeira antecipa a história, enquanto a 

última remete de volta a ela” (VAN DER LINDEN, 2011, p.60). 

Figura 12 |  

 

Segunda capa do livro “Comilança” (VILELA, 2008). 

 

A folha de rosto ou frontispício, página subsequente à segunda capa, atende a 

convenções editoriais (VAN DER LINDEN 2011). “Em geral elas apresentam o título, 

autor, ilustrador e tradutor, se houver. Também podem conter ilustrações retiradas do 

miolo do livro ou inéditas, que tenham relação com a narrativa” (SANTOS, 2017, p.20). 

Nesse espaço, também é possível encontrar a ficha catalográfica da obra.  Ela 

apresenta informações editoriais e de ordem legal das publicações. Dar visibilidade para 

esse componente do livro pode ser uma oportunidade para o mediador apresentar aos 

alunos os processos e os profissionais envolvidos na produção editorial. 

Figura 13 | 

 

Imagem página dupla ficha catalográfica e folha de rosto do livro “Comilança” (VILELA, 2008).
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Além das partes mencionadas acima, alguns projetos de LILI exploram a 

numeração das páginas, chamadas de fólio, e a tipografia, como elemento gráfico visual 

da obra. Os números e as letras têm como função marcar a quantidade de páginas do livro 

e escrever a história, mas seu formato e materialidade, em muitos casos distintos do 

usual, pode ser inspirador. Muitas vezes, sendo composta por técnicas artísticas como a 

colagem, a assemblagem, a pintura (fig.13). “O projeto gráfico e seus elementos 

constitutivos, como capa, fólio, guardas atribuem personalidade ao livro” (SANTOS, 

2017, p. 21). 

Imergindo no miolo da obra, na narrativa, em sua cadência e linguagens (verbais e 

visuais), podemos observar outro atributo fundamental da materialidade do livro: a 

página dupla. “A possibilidade que os criadores têm de se expressarem nela faz da página 

dupla um campo fundamental e privilegiado de registro” (VAN DER LINDEN, 2011, p. 

65). 

As duas páginas separadas pela dobra central do livro, que constituem o objeto, 

podem ser utilizadas por ilustradores e editores em seus projetos gráficos de diversas 

maneiras. Van der Linden (2011) classifica alguns tipos de diagramação do livro como de 

dissociação, em que a página dupla pode ser vista como dois campos visuais, em que as 

duas linguagens estão separadas pela dobra.  “Nesse tipo de organização, a imagem 

costuma ocupar aquilo que os tipógrafos chamam de “página nobre”, a da direita - aquela 

em que o olhar se detém na abertura do livro, ao passo que o texto fica na página da 

esquerda” (VAN DER LINDEN, 2011, p. 65). 

Nesse caso, imagens sem contiguidade visual são mostradas, em alguns casos até 

mesmo em separadas molduras. Outro tipo de diagramação apresentado pela autora é o de 

associação: 

Essa diagramação “associativa” pode se apresentar de diversas maneiras. Num 

nível elementar, uma linha pode separar o espaço do texto do espaço da 

imagem. Os fundos são diferentes. É comum a imagem ocupar o espaço 

principal da página e o texto se situar acima ou abaixo delas (VAN DER 

LINDEN, 2011, p. 68). 

 

 Outros dois tipos de diagramação são apresentados em seu livro “Para ler o livro 

ilustrado” (2011): o da compartimentação, em que o espaço das páginas é dividido em 

várias imagens emolduradas similares aos das histórias em quadrinhos. E a diagramação 
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da conjunção, bastante observada nas produções de LILI contemporâneas - as duas 

páginas aparecem como um único campo visual no qual imagem e texto se expandem. 

[...] ocorre uma organização que mescla diferentes enunciados sobre o suporte. 

Textos e imagens já não se encontram dispostos em espaços reservados, e sim 

articulados numa composição geral, na maioria das vezes realizada na página 

dupla (VAN DER LINDEN, 2011, p. 69). 

 

No que concerne a esse estudo, é importante ressaltar que a compreensão dos 

mediadores sobre os diversos modos de apresentação da imagem em LILIs podem 

enriquecer o processo de leitura de imagens durante mediação coletiva da obra, bem 

como, desenvolver e ampliar a percepção dos alunos sobre a linguagem visual e suas 

possibilidades. 

a maneira como as imagens se inserem na página não deixa de ter implicações 

para a percepção que temos delas. Uma imagem que se insere numa moldura 

bem definida, uma imagem emoldurada mas sem contorno, ou ainda uma 

imagem que ocupa toda a superfície da página, sangrando a folha, resultam de 

projetos sensivelmente distintos [...] (VAN DER LINDEN, 2011, p. 71). 

 

Nesse sentido, apresentamos até aqui alguns aspectos estruturais do LILI. 

Partes constituintes de seus projetos gráficos que podem ser um caminho para a leitura de 

imagem em sala de aula, relacionando-os com conceitos da linguagem visual como 

campo visual, enquadramento, diagramação, tipografia... 

Como contribuição, este estudo pretende ampliar a percepção do mediador 

sobre a linguagem visual presente em LILIs, e por isso agora entraremos em alguns 

aspectos estruturais da própria ilustração.

Os elementos visuais são a base da estrutura da imagem, porém não há uma 

definição única que apresente a quantidade e nomenclatura dos mesmos. Autores como 

Donis (1997), Ostrower (2004) e Wong (1998) foram selecionados para apresentar 

diferentes modos de ver esses elementos e como suporte teórico para a escolha dos três 

elementos visuais trabalhados nesta dissertação. 

Dondis A. Donis (1997), em seus estudos, classificou treze elementos visuais 

existentes na imagem: ponto, linha, forma, textura, contorno, tonalidade, direção,  escala,  

volume, sombra, negativo, contraste e movimento. Fayga Ostrower (2004) limita essa 

classificação a apenas cinco elementos: a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. E 

para Wucius Wong (2001) existem quatro categorias de elementos dentro do desenho. 
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Conceituais, visuais, relacionais e práticos. Os elementos visuais se resumiriam em 

formato, tamanho, cor e textura, que formam a parte mais proeminente do desenho. 

Adaptando os conceitos dos três teóricos aos conteúdos curriculares sugeridos 

pelo PNCs e BNCC, e ao nível de maturidade dos sujeitos da pesquisa, elegemos três 

elementos visuais para desenvolver na intervenção pedagógica: LINHA, COR e FORMA. 

Para melhor compreendermos o significado destas categorias, buscamos 

definições sobre cada uma delas. Portanto, entendemos linha como: 

linha: o caminho de um ponto que se move através do espaço. A linha pode ser 

descrita em termos de largura, direção, movimento, comprimento, curvatura e 

até cor (Glossário Moma “http://www.moma.org.”, tradução livre). 

Ainda a respeito de sua conceitualização, a linha pode ser configurada de diversas 

maneiras, de acordo com a escolha de seu produtor, adquirindo diferentes resultados 

sintáticos e semânticos: 

linhas visíveis são usadas para criar contornos, modelagem tonal, um sinal para 

um movimento. Além disso, as linhas têm um caráter e vida próprias: inquieta, 

hesitante, instável, ousada, rápida, confiante, sinuosa, e assim por diante. 

(DOONAN, 1993, p.86 tradução livre) 

Em relação ao assunto cor, poderíamos abordá-lo em seus aspectos, “cor 

pigmento” e “cor luz”, mas para fins deste estudo falaremos somente sobre a cor 

pigmento. A cor pigmento tem a habilidade de absorver, transmitir e refletir luz. As cores 

primárias são vermelho/magenta, azul e amarelo. A mistura de duas cores primárias dá 

origem a uma cor secundária. O elemento visual cor possui matiz, saturação e valor tonal. 

matiz: indica as cores diferentes encontradas em uma escala que varia através 

de vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, violeta e índigo e é uma maneira de 

distinguir uma cor de outra. Enquanto um artista pode se referir a um matiz 

como significando o nome de um pigmento, para o resto de nós, o matiz e a cor 

são intercambiáveis. Valor tonal: indica a medida ou grau de luminosidade ou 

escuridão de uma área colorida, sem considerar seu matiz. Podemos separar o 

valor tonal do matiz se pensarmos que a área está em algum lugar em uma 

escala branca absoluta em um extremo e preto absoluto no outro. Saturação: é 

o termo usado para descrever o grau de pureza na cor. (DOONAN, 1993, p.82 

tradução livre) 

Apesar de a palavra FORMA aparecer em documentos referenciais curriculares 

(PCNs e BNCC) como um elemento visual a ser abordado em sala de aula, esse termo 

não é consenso entre especialistas da área. Dos três autores selecionados, somente Donis 

(1997) apresenta essa nomenclatura em sua classificação. Forma bidimensional, forma 



 

 
57 

 

tridimensional, formato, superfície, plano, são algumas variações do termo que podem 

aparecer para designar esse elemento, uma vez que a nomenclatura FORMA abarca 

diferentes significados.  

Levantamos a hipótese de que a confusão gerada pela linguagem verbal pode ter 

origem na tradução do termo do inglês para o português, uma vez que no idioma inglês 

são utilizadas duas palavras para diferenciar a forma bidimensional da forma 

tridimensional. Traduzidas para o português, ambas significam apenas FORMA. A 

palavra shape é “uma forma espacial distinta, representada em duas dimensões e criada 

por linhas ou mudança de cor, sombreamento ou materiais” (Glossário Moma, tradução 

livre). 

A palavra form é também usada para designar formas tridimensionais:  

um objeto da arte que é delimitado ou separado por um contorno definido; às 

vezes, usada como sinônimo de forma (shape); ou é usado para se referir a uma 

forma (shape) que é representada em três dimensões ao invés de duas 

dimensões (Glossário Moma “http://www.moma.org.”, tradução livre). 

Mesmo com a distinção das palavras em inglês, percebemos que seus significados 

se misturam quando aplicados às produções em si. Essa abrangência do termo pode 

confundir o mediador em sua leitura de imagens. Com a finalidade de adotar um autor 

para nos apoiar nesta pesquisa trazemos alguns conceitos explorados para “forma” por 

Wucius Wong em seu livro “Princípios de forma de desenho” (1998), no qual afirma: 

Em um sentido amplo, tudo o que é visível tem forma. Forma é tudo o que 

tenha um formato, tamanho, cor, e textura, que ocupe espaço, marque posição e 

indique direção. Uma forma criada pode ser baseada na realidade – 

reconhecível – ou abstrata – irreconhecível. Uma forma pode ser criada para 

transmitir um significado ou mensagem, ou pode ser meramente decorativa. 

Pode ser simples, complexa, harmoniosa ou discordante. (WONG, 1998, p. 

138) 

O autor ainda especifica diferentes formatos planos como sendo: 

Geométricos: construídos matematicamente 

Orgânicos: limitados por curvas livres, sugerindo fluidez e crescimento 

Retilínios: limitados por linhas retas que não se relacionam umas às outras 

matematicamente. 

Irregulares: limitados por linhas retass e curvas que não se relacionam umas às 

outras matematicamente. 

Feitos à mão: caligráficos ou criados à mão sem auxílio de instrumentos. 

Acidentais: determinados pelo efeito de processos ou materiais especiais, ou 

obtidos acidentalmente. (WONG, 1998, p. 47) 
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Ao invés de usarmos duas palavras, como sugerido pelos autores e o idioma 

inglês, adicionaremos um adjetivo à forma, quando necessário: forma bidimensional e 

forma tridimensional.  

Os elementos visuais quase nunca se encontram isolados, pois participam de 

uma composição. Compreendemos também que as imagens, em sua grande maioria, não 

são compostas por apenas um elemento visual. A seleção de um elemento visual por livro 

serviu como critério para a seleção do corpus da pesquisa, e como referência da análise 

da predominância daquele elemento no LILI para o ensino de conteúdos curriculares de 

artes visuais em sala de aula. 

No objeto cultural LILI, existem muitos recursos expressivos das artes visuais 

que podem ser abordados, individual e simultaneamente, como composição, 

enquadramento, materiais, técnicas, etc. Algumas técnicas bastante utilizadas nas 

ilustrações de livros infantis são: desenho, pintura, gravura, colagem, fotografia e a 

mistura de várias técnicas. Na análise do corpus deste trabalho, como mencionamos, não 

é possível afirmar quais técnicas e materiais foram realmente usados, uma vez que 

recursos tecnológicos digitais permitem a mimetização de quase todos os recursos 

plásticos analógicos.  

A análise das obras consistiu em levantar, hipoteticamente, a partir de sua 

aparência, os recursos formais utilizados pelo ilustrador. Alguns livros adotados no 

PNBE, talvez pensando na mediação da leitura de imagem, trazem um texto em que o 

ilustrador explica seu processo criativo, indicações sobre os materiais e técnicas 

utilizados nas ilustrações, como por exemplo, nos livros “E o dente ainda doía” (TERRA, 

2013) e “O que cabe num livro? (BRENMAN;VILELA 2008)”.  

Na leitura de imagem, cada obra se apresenta a sua maneira. Não é necessário 

chamar a atenção do aluno para todas as partes formadoras do objeto. Cabe ao mediador 

se apropriar desse conhecimento e explorá-lo de acordo com seus objetivos e 

necessidades.  

No próximo capítulo, apresentaremos o percurso metodológico realizado neste 

estudo. 
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CAPÍTULO 4| METODOLOGIA E DESENHO DA PESQUISA  

 
4.1| Pesquisa qualitativa aplicada 

Para melhor compreensão dos caminhos metodológicos deste estudo é necessário 

indicar a natureza da pesquisa realizada. Entendemos que esta dissertação está inserida 

dentro do paradigma da pesquisa qualitativa. Nesse sentido, o autor Esteban (2010) nos 

auxilia traçando seu conceito de que: 

a pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à 

compreensão dos fenômenos sociais, a transformação de práticas e 

cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao 

descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado do 

conhecimento (ESTEBAN, 2010).  

Esse tipo de pesquisa também é definida por Merriam e Tisdell (2009) como uma 

atividade que localiza o observador no mundo, e que consiste em um conjunto de ações 

interpretativas e práticas que tornam o mundo visível. Uma característica da pesquisa 

qualitativa também é a possibilidade de reorientação de seus procedimentos à medida do 

surgimento de novos fênomenos. 

Podemos delimitar ainda mais esse conceito ao tratarmos este trabalho como uma 

pesquisa qualitativa aplicada. Nesse caso, entende-se  que a pesquisa aplicada  é realizada 

para melhorar a qualidade da prática de uma determinada disciplina. Ela difere da 

pesquisa básica pois se dirige não apenas a outros pesquisadores, mas a agentes de 

modificação social, como professores, administradores ou até politícos. 

Portanto, nesse trabalho, pretendemos estudar, a partir de uma pesquisa qualitativa 

aplicada (MERRIAM; TISDELL, 2009), as possibilidades pedagógicas das ilustrações de 

livros de literatura infantil que apresentam os elementos visuais predominantes (linha, 

cor, forma), a fim de auxiliar professores e mediadores no ensino das artes visuais e da 

linguagem visual nos primeiros anos do Ensino Fundamental.  Para isso, elaboramos o 

desenho desta pesquisa com os seguintes passos:  

 Revisão Bibliográfica 

 Seleção do corpus da pesquisa 

 Análise do corpus  

 Elaboração da Intervenção pedagógica utilizando o LILI 

 Intervenção pedagógica 

 Análise das produções pós-leitura realizada pelos alunos 
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Para que este estudo possa contribuir com a diversificação de práticas 

pedagógicas nos processos de ensino aprendizagem das artes visuais na escola e na 

formação de futuros leitores, apresentaremos mais detalhadamente nos próximos itens 

deste capítulo, o corpus, o local, os sujeitos, e as estratégias utilizadas na realização desta 

pesquisa. 

4.2| Objeto de estudo e seu corpus 

O objeto de estudo desta pesquisa é o livro ilustrado de literatura infantil (LILI) 

como suporte para o ensino de artes visuais em sala de aula. Para a seleção do corpus, os 

livros deveriam preencher os seguintes critérios: 

 Fazer parte do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), pela 

acessibilidade e qualidade desse acervo; 

 Possuir modalidades textuais diferentes (poemas e narrativas); 

 Apresentar diversidade de recursos plásticos ou potencial artístico (PA): 

técnicas artísticas (colagem, desenho, pintura, assemblagem) e dos 

elementos visuais diversos (linha, cor, forma); 

 Utilizar a linguagem visual nos espaços editoriais do projeto gráfico; 

 Haver convergência entre a linguagem visual presente no LILI e os 

conteúdos curriculares para o ensino de artes visuais no 1º ano do ensino 

fundamental sugeridos pelo Parâmetros Nacionais Curriculares de Artes 

Visuais (PCNs), pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pela 

Proposta Pedagógica (PP) da instituição implicada na pesquisa NEI/Cap.    

Portanto, a partir dos critérios estabelecidos acima, foram selecionadas seis obras 

dentro de um conjunto de 51 livros distribuídos pelo PNBE durante os anos de 2012 e 

2014.  Os seis LILIs escolhidos foram: “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 

2011), “Zoologia bizarra” (GULLAR, 2010), “Nada Ainda” (VOLTZ, 2007), “Tem de 

tudo nesta rua” (XAVIER, 2013), O pintor” (RODARI;PETRONE, 2010) e “Isto é um 

poema que cura os peixes” (SIÉMON;TALLEC, 2007).       
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Figura 14 | 

  

          Imagem da Capa dos seis LILIs que compõem o corpus da pesquisa 

 

Importante ressaltar que todas as 51 obras analisadas possuíam qualidades 

didáticas para o ensino das artes visuais na escola. Porém, com a finalidade de definir um 

número de obras possíveis de serem mediadas no tempo delimitado para a intervenção 

pedagógica, optamos em restringir a escolha a seis obras. No anexo 1, apresentamos as 

45 obras que não entraram no corpus da pesquisa, classificadas em quatro (4) categorias 

distintas: linha, forma, cor e cor- textura.  

4.3| Desenho da pesquisa 

A materialização deste desenho de pesquisa se deu baseada no pressuposto de 

tornar determinada realidade do mundo visível e os critérios de seleção do corpus foram 

criados a partir da revisão bibliográfica dos seguintes autores : Arheim (1986), Dondis 

(1997), Nikolajeva e Scott (2011), Ostrower (1986), Van der Linden (2011). Essas 

leituras nos deram subsídios para observar, com embasamento teórico, os recursos visuais 

expressivos presentes nas 51 obras às quais tivemos acesso. 

Na realização desta pesquisa foram executadas três etapas distintas. A primeira  

consistiu na análise e identificação das possibilidades didáticas das obras para o ensino 
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das artes visuais na escola. A segunda se configurou na realização de seis intervenções 

pedagógicas em uma turma de 1º ano do ensino fundamental, utilizando como recurso 

didático a mediação das obras previamente analisadas. Na terceira etapa, houve a 

observação do resultado das atividades artísticas produzidas pelos alunos após a leitura 

guiada do LILI em sala de aula.   

A aproximação ao objeto LILI se deu, inicialmente, por meio de uma leitura 

flutuante
3
 do conjunto. Nesse procedimento foram observados o que nomeamos de 

potencial artístico (P.A.). Essa expressão criada por nós engloba os possíveis materiais, 

técnicas e elementos visuais utilizados nas ilustrações dos LILIs analisados (Fig. 15).  A 

análise do P.A. das obras serviu de critério para a seleção do corpus e elaboração das 

categorias classificação.   

Figura 15 | 

 
Foto do primeiro mural com a lista de possíveis técnicas, elementos visuais e materiais 
encontrados em LILIs, produzido pela P.P.  

 

                                                           
3
 Entendemos leitura flutuante como o primeiro olhar sobre a obra,  em que  serão observados 

características gerais da produção. 



 

 
63 

 

É importante ressaltar duas informações pertinentes a esse processo. Como não 

houve a consulta dos ilustradores para a confirmação dos materiais e técnicas utilizados 

por eles nas ilustrações do livro, não é possível afirmar que as categorias aqui criadas 

coincidem com os recursos expressivos usados por eles.  Essa classificação foi feita 

observando as imagens e a partir do conhecimento prévio da pesquisadora sobre materiais 

e técnicas em artes visuais. Optamos por esse caminho metodológico uma vez que 

professores, mediadores, pais e bibliotecários também não têm acesso a essas 

informações, o que não inviabiliza o trabalho didático com esse objeto em sala de aula. 

Outra questão relevante observada durante o processo foi o potencial didático das obras 

em mais de uma categoria simultaneamente, pois, em grande parte, as imagens são 

produzidas com a articulação entre vários elementos visuais, em composições, e não em 

seu estado singular (OSTROWER, 1987).  

O processo comparativo entre o potencial artístico das obras (P.A.) e os conteúdos 

curriculares de artes visuais indicados pela proposta pedagógica (Prop. Ped.) do colégio 

de aplicação Núcleo de Educação da infância NEI/Cap para o 1º ano do ensino 

fundamental foram definitivos para a circunscrição das três categorias finais de elementos 

visuais: linha, forma e cor. Finalmente, após uma leitura intensiva de cada obra, 

identificamos e anotamos em fichas descritivas a predominância de um dos três 

elementos visuais (linha, cor, forma), o que eliminou vários títulos do conjunto analisado.  

Concluindo a apresentação dos passos metodológicos da escolha do corpus, 

ficaram definidos nessa etapa os seguintes critérios de seleção: a) presença do elemento 

visual, b) diversificação das técnicas utilizadas nas ilustrações, c) qualidade visual do 

projeto gráfico, d) tema da narrativa e e) extensão da obra (pequena com duração de 

leitura entre 5 a 10 min., média 10 a 15 min.  e grande 15 a 20 min.).   

Definimos, portanto, o corpus e as sessões de leitura da seguinte maneira: 
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Quadro 3 | Quadro das seis (6) obras escolhidas para cada intervenção e seus potenciais 

artísticos (P.A) 

Sessões 

de 

leitura 

Obra Categoria 

(elemento 

visual) 

 

Material Procedimento 

(técnica) 

Tema Extensão 

da obra 

(tempo 

de 

leitura) 

1ª Como 

reconhecer 

um 

monstro 

Linha Caneta 

Nanquim 

Desenho Monstro Pequena 

 

2ª Zoologia 

bizarra 

Forma 

Bidimensional 

Papel e 

caneta 

hidrocor 

colorida 

Colagem e 

desenho 

Animais Média 

 

3ª Nada 

Ainda 

Forma 

tridimensional 

Objetos Ressignificação 

e assemblagem 

Natureza Pequena 

 

4ª Tem de 

tudo nesta 

rua 

Forma 

tridimensional 

Massinha 

de modelar 

Modelagem Profissões 

de rua 

Média 

5ª O pintor Cor Tinta 

acrílica 

Pintura (Tinta 

guache) 

Cores Pequena 

6ª Isto é um 

poema que 

cura os 

peixes 

Cor Tinta 

acrílica, 

lápis 

grafite, 

lápis de 

cor e 

pastel 

oleoso 

Pintura (pastel 

oleoso e giz de 

cera) e desenho 

Poema Média 

 

Finalizado o processo de seleção, partimos para a elaboração das intervenções 

pedagógicas. Apoiados na Abordagem Triangular (BARBOSA, 2002), nos estudos sobre 

níveis de recepção estética apresentados por Iavelberg (2012), nas metodologias de 

leitura por andaime (GRAVES; GRAVES, 1995) e de leitura de imagem  I     

w         (OTT,1988), expostos no capítulo dois, elaboramos o planejamento das ações 

para as intervenções pedagógicas em sala de aula. 

O planejamento é parte fundamental para organizar, orientar e avaliar a prática 

pedagógica do professor. Assim, o desenho da pesquisa de campo se realizou em três 

momentos distintos:  
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Quadro 4 | Etapas da intervenção de campo - sessões de leitura, produção e apreciação 

Duração  Etapas da intervenção de campo 

20 min. Leitura Guiada (Andaimagem + Image watching) 

20 min. Produção artística pós-mediação do LILI 

10 min. Apreciação das obras produzidas 

 

A primeira etapa iniciava com a leitura guiada (imagética e verbal da história) 

utilizando as metodologias da Andaimagem (GRAVES;GRAVES,1992)  e  I     

w         (OTT, 2013). A mediação era realizada pela professora pesquisadora 

utilizando os recursos didáticos: um exemplar do LILI lido em voz alta (leitura guiada) 

pela professora pesquisadora e a projeção simultânea do livro em slides no quadro 

branco. 

Em nossa primeira sessão de leitura, ficou clara a inviabilidade de seguir a ordem 

dos cinco níveis apresentados por Ott, uma vez que os sujeitos falavam espontaneamente 

sobre todos os aspectos ao mesmo tempo (formais, conceituais e suas interpretações 

pessoais).  Então, à medida em que um sujeito apontava um dos níveis de recepção 

estética, o grupo era estimulado a continuar no mesmo nível. Se algum dos aspectos não 

fosse espontaneamente contemplado, fazíamos perguntas que estimulassem a percepção 

daquele aspecto. 

No segundo momento, os sujeitos eram convidados a fazer uma produção artística 

pós-leitura guiada.  Apoiados na memória recente, os sujeitos deveriam usar como 

referência estética as ilustrações observadas durante a leitura mediada.  

A última fase da intervenção configurava-se na apreciação coletiva das produções. 

Nesse momento, os sujeitos poderiam expor suas impressões sobre a experiência de 

mediação do livro, os elementos visuais utilizados em sua produção artística e na de seus 

colegas, concluindo assim a sessão com aquele LILI. 

Os procedimentos para a aquisição dos dados da pesquisa foram: registro das 

sessões de leitura e mediação do LILI em áudio e vídeo, diário de campo, registro 

fotográfico e a produção dos alunos. Foram realizadas seis (6) sessões de intervenção no 

período entre setembro e novembro de 2017. As atividades aconteciam às segundas-feiras 

após o horário do intervalo (recreio), entre às 10h30 e 11h30, pois nos 15 minutos 
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restantes para o término da aula os sujeitos deveriam escrever a atividade de casa na 

agenda. Portanto, as intervenções pedagógicas foram desenhadas para ter uma duração 

máxima de uma hora (60 minutos).  

Por ser uma atividade mediada coletivamente, em que os sujeitos têm espaço de 

fala e expressão, a fase da leitura guiada pela metodologia de andaime teve duração 

média de 30 minutos, o que acabou destinando apenas 30 minutos para as atividades 

artísticas e a apreciação das produções.  

Mesmo norteadas pelo desenho da pesquisa de campo, cada prática teve sua 

própria dinâmica. Cada LILI despertou um tipo de interesse no grupo e por isso 

aconteceram pequenas variações de tempo entre as sessões. 

Para a realização da fase de leitura guiada os sujeitos eram posicionados em 

semicírculo, sentados no chão em frente ao quadro branco, de onde teriam uma melhor 

visibilidade das imagens do livro da professora pesquisadora e das projeções das imagens 

em slides no quadro branco. No momento da produção artística, os sujeitos retornavam às 

mesas de trabalho onde estavam situados os materiais que eles utilizariam naquela 

atividade. E no momento da apreciação coletiva das obras, os sujeitos tornavam a sentar 

no chão em círculo para que pudessem observar a produção uns dos outros.  

Terminadas as intervenções pedagógicas, iniciamos o processo de análise das 

obras produzidas pelos sujeitos. Os trabalhos foram separados por intervenção. Para 

compreender melhor a relação entre a leitura de imagens do livro e as produções, 

primeiramente foi necessário assistir às mediações realizadas e transcrever as falas dos 

sujeitos pertinentes ao objetivo da pesquisa.  

Os procedimentos analíticos utilizados nessa fase da pesquisa foram similares aos 

aplicados na análise dos LILIs no capítulo 5 desta dissertação. Primeiramente, foi feita 

uma leitura flutuante das criações. Nelas foram observados os recursos expressivos 

utilizados pelos sujeitos. Uma vez identificados, as produções foram organizadas em 

categorias, de acordo com os procedimentos criativos visuais utilizados na elaboração das 

imagens. Exemplos de categorias criadas: linha contínua, sobreposição de linhas, etc.  

  Nesse momento, voltamos ao corpus para tentar responder à pergunta geradora 

desse estudo e observar se foram estabelecidas relações entre as obras mediadas e as 

imagens criadas pelos sujeitos da pesquisa. Comparando as duas produções, observamos 
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se havia a presença de indícios visuais que indicassem a influência, ou não, da obra nas 

criações dos sujeitos. 

Nos dois próximos capítulos, apresentaremos a análise do corpus da pesquisa e a 

análise de alguns trabalhos realizados pelo grupo após a mediação do LILI. 

CAPÍTULO 5| ANÁLISE DOS LILIs 

Como mencionado nos capítulos anteriores, a escolha do corpus da pesquisa se 

deu prioritariamente pelos critérios de qualidade (estética, gráfica e textual) da obra, 

acessibilidade (PNBE) e a convergência do livro com os conteúdos curriculares para o 

ensino das artes visuais no 1º ano do ensino fundamental sugeridos pelos documentos 

referências da educação (PNCs, BNCC e PP). Porém, visualmente, como se materializam 

esses critérios e como eles poderiam auxiliar no processo de ensino aprendizagem de 

artes visuais? 

A autora Martine Joly, em seu livro “Introdução à análise da imagem” (1994), nos 

alerta para a falsa ideia de que o desenvolvimento do sentido da visão, do nascimento à 

idade adulta, é suficiente para a leitura analítica e interpretativa de uma imagem,  

sem dúvida que existe, para toda a humanidade, esquemas mentais e 

representativos universais, arquétipos, ligados à experiência comum a todos os 

homens. No entanto, daí concluir que a leitura da imagem é universal resulta de 

uma confusão e de um desconhecimento. A confusão é a que muitas vezes foi 

feita entre percepção e interpretação (MARTINE, 1994, p.46). 

 

Nesse sentido, gostaríamos de ressaltar a diferença entre a percepção individual 

não mediada, ou seja, aquela que realizamos a partir de nosso próprio repertório, e a 

percepção mediada, na qual o sujeito é “estimulado” por alguém, ou algum meio, a 

aprofundar a observação das imagens a partir de outros pontos de vista. Com isso, não 

queremos sugerir que seja necessária outra habilidade além das inerentes ao receptor para 

a fruição estética do livro ilustrado. O que aqui propomos é uma análise conceitual 

atenta e direcionada das ilustrações apresentadas em LILI, para que possamos identificar 

aspectos sintáticos (formais) e semânticos da imagem, e assim aprofundar e ampliar a 

formação leitora de nossas crianças. Em decorrência dessa compreensão, em nossas 

análises, priorizamos a observação dos aspectos formais da linguagem visual dos LILI 

que compõem o corpus deste estudo. 
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[...] os conceitos não são analisados como categorias intrínsecas da mente, nem 

como reflexo da experiência individual, mas sim como produtos históricos e 

significantes da atividade mental mobilizada a serviço da comunicação, do 

conhecimento e da resolução de problemas (FONTANA, 2000, p.13). 

 

Para a mediação da leitura de imagem, é importante o professor mediador 

conhecer bem seu objeto didático e suas especificidades. Outras referências bibliográficas 

fundamentais, além das citadas no Capítulo 4, para a análise do corpus desta pesquisa 

foram: “Olhando imagens em livros ilustrados” (Looking at pictures in picture books) de 

Jane Doonan (1993), “Arte e design em livros ilustrados para crianças” (Art and design in 

children´s picture books) de Lyn Ellen Lace (1986) e “Para ler o livro ilustrado” de 

Sophie Van der Linden (2011). 

Vale salientar que, além do suporte teórico-metodológico, a análise qualitativa 

envolve as experiências do pesquisador, sugerindo que outras análises poderiam ser 

obtidas se realizadas por indivíduos diferentes. Por isso, reafirmamos que as análises aqui 

realizadas não correspondem à confirmação dos procedimentos e intenções poéticas do 

ilustrador, e sim, à percepção da pesquisadora sobre as obras. A esse respeito, Doonan 

(1993) comenta na introdução de seu livro: 

Em uma experiência estética, estamos envolvidos em um tipo de jogo dos mais 

agradáveis e exigentes. Ao brincar com as idéias provocadas por uma obra de 

arte, criamos algo nosso a partir disso. E nesse procedimento tivemos que lidar 

com conceitos abstratos de maneira lógica, intuitiva e imaginativa 

(DOONAN,1993, p.7, tradução  livre).  

Neste capítulo, apresentaremos um panorama sobre o exercício de análise de 

imagem que realizamos nos LILIs selecionados, com o objetivo de identificar os recursos 

visuais expressivos dos mesmos e de que forma esses conteúdos foram aplicados 

didaticamente. 

5.1| Livro 1 | “Como reconhecer um monstro” (LINHA) 

 

A primeira obra mediada em sala de aula foi o livro “Como reconhecer um 

monstro” (ROLDÁN, 2011). Suas dimensões são 20 x 20 cm e a obra foi escolhida por 

ser elaborada com a técnica do desenho, com forte predominância do elemento linha. Na 

criação das ilustrações, o autor provavelmente utilizou caneta nanquim preta e tinta 

vermelha. 
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Figura 16| 

 

Imagem da capa do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011). 

Na capa do livro (Fig. 16) observamos a presença de dois personagens. Um 

pequeno, de chapéu, com um nariz grande e vermelho, se apresenta em pé e com as mãos 

na cintura. Ele está em cima da cabeça de outro personagem, que se apresenta 

parcialmente, pois só conseguimos ver uma parte de seu rosto. Ambos parecem ter sido 

desenhados com caneta fina preta. O pequeno narigudo possui apenas a linha de contorno 

em seu rosto, onde é possível notar a cor sólida do fundo da ilustração. Também possui 

corpinho e chapéu preenchidos com linhas sobrepostas pretas. Seu nariz e pés aparentam 

ter sido pintados com uma cor única (vermelho), cobrindo de forma sólida (sem deixar 

espaços entre as pinceladas) e sem contorno. Já seu olho e mãos possuem contorno preto 

e um preenchimento de cor branca. A tipografia usada, mais orgânica (arredondada, sem 

forma definida) do que geométrica, parece ter sido desenhada à mão, dando um aspecto 

familiar ao objeto, isto é, de que o livro poderia ter sido feito por qualquer pessoa (pela 

própria criança), não necessariamente por um ilustrador profissional.  

O corpo do outro personagem, o monstro, é constituído por linhas sobrepostas que 

deixam espaços vazados na imagem e que atribuem textura à criatura, como se fossem 

sua pelagem. Seus olhos são círculos amarelos sem contorno com um único ponto preto 

no meio. O nariz se apresenta como uma forma sólida (não vazada), produzida com a cor 

vermelha. 

A ilustração e o título da obra são um convite à imaginação do leitor. Através 

deles é possível fazer inferências sobre os materiais e técnicas utilizados na elaboração da 

imagem, bem como sobre a narrativa que se seguirá. 
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Como comentamos no Capítulo 5, não é comum apresentarmos o livro aberto 

(capa e quarta capa) para os alunos, mas em certas obras onde esse espaço editorial é 

explorado esteticamente, este pode ser um meio para ampliar a percepção sobre a 

linguagem visual presente na obra.  

No caso da obra aqui analisada, a capa e contra capa (Fig.17) não constituem uma 

imagem contínua. Porém, se olharmos as duas capas abertas, teremos a chance de 

conhecer as duas faces do rosto do monstro e o terceiro personagem da história, um 

bichinho de rodas amarrado em uma linha. Com esse procedimento, de abrir as capas, 

encontraremos também uma pista verbal sobre a narrativa com a frase -Você já 

desconfiou de alguém que pudesse ser um monstro? Essas informações visuais e verbais 

oferecem condições para a elaboração de diversas inferências.  

Figura 17| 

 

Imagem da Capa e contra capa do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011). 

 

Ao abrir o livro na página a seguir da capa vemos o personagem da quarta capa 

conduzindo nosso olhar para a direita, convidando-nos a entrar na história (Fig. 18). Essa 

imagem já nos possibilita fazer, através de perguntas abertas, uma sondagem com os 

alunos sobre a narrativa. Quem será este personagem? Onde ele está indo? Onde será que 

está linha está presa? Que material o ilustrador usou para desenhar o personagem?  
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Figura 18| 

 

Imagem da segunda capa do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011). 

Nas páginas subsequentes, pela primeira vez, nos deparamos com os três 

personagens juntos (Fig. 19). Teoricamente, a história ainda não teve seu início, mas o 

autor já antecipa a narrativa nos ambientando visualmente e convida-nos a seguir em 

frente e reconhecer mais uma parte desse monstro. 

Figura 19| 

 

Imagem da folha de rosto do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011). 

Nem todos os livros ilustrados de literatura infantil utilizam plasticamente as 

páginas a seguir da segunda-capa, porém, no projeto gráfico da primeira obra analisada, o 

autor/ilustrador aproveita esse espaço informativo para apresentar quesitos editoriais, 

como direitos autorais, ficha catalográfica e ISBN (International Standard Book Number) 

(Fig. 20).  O diferencial desta obra dá ao mediador a oportunidade de debater com a 

classe diversos assuntos relacionados às artes visuais e ao livro de literatura infantil. Por 

exemplo: - Quem produziu cada parte do livro? O Escritor? O Ilustrador? A editora? 

 

 



 

 
72 

 

Figura 20| 

 

 
Imagem da ficha catalográfica do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011). 
 

Como fechamento da história, na terceira capa (Fig. 21), a posição inclinada do 

pequeno personagem e sua linha ondulada sugerem que o personagem narigudo é quem 

puxa o fio durante o livro todo, mas que não está presente nesta imagem pois está 

partindo. Ele nos empurra para a direita, para fora do livro. Visualmente, o leitor entende 

que é hora de virar a página e fechar o livro.  

Figura 21| 

 
Imagem da terceira capa do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011). 
 

Após analisar o projeto gráfico da obra e observar seus potenciais didáticos, 

entramos na história propriamente dita prosseguindo com o processo de identificação de 

seus recursos visuais expressivos.  

Como o próprio título revela, o texto conta, por meio de um narrador, como 

reconhecer um monstro se você der de cara com ele. De maneira bastante lúdica, o 
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personagem que encontra o monstro passa por diversas partes do corpo da criatura até 

finalmente descobrir que ele era um monstro mesmo. 

O livro “Como reconhecer um monstro” foi selecionado por ser constituído 

prioritariamente por linhas. Dessa maneira, ao entrarmos na história observamos na 

composição das imagens as relações formais deste elemento, no que se refere à 

diversidade (ondulada, quebrada, diagonal...), qualidades (grossa, fina, longa, 

sobreposta...) organização na composição (posição, direção, variedade...) e materiais 

(lápis grafite, caneta esferogáfica, caneta nanquim...) . Esse procedimento foi repetido em 

todas as páginas duplas do livro.  

Apesar da impossibilidade de apresentar nesta dissertação a análise página por 

página do corpus selecionado, para facilitar a compreensão de nosso percurso  análitico, 

mostraremos um exemplo concreto da decomposição imagética de uma página dupla 

(Fig. 22) e o que foi observado neste primeiro livro analisado pelos sujeitos da pesquisa. 

Figura 22| 

 
Imagem da análise formal das linhas das páginas 15 e 16 do livro “Como reconhecer um 
monstro” (ROLDÁN, 2011). 
 

Podemos perceber que a ilustração (Fig. 22) possui linhas apresentadas de 

diferentes maneiras. Linhas quebradas, utilizadas na representação dos dentes do 
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monstro, e linhas diagonais, indicando o movimento da sua respiração. As linhas curvas 

formam uma pequena nuvem ao final das linhas diagonais, dando a ideia de resfolegar do 

personagem. Elas adicionam movimento, energia e dramaticidade à imagem. É uma 

imagem fixa, mas que, pela composição das linhas, permite imaginar seu movimento e 

continuação.   

O mesmo acontece com as linhas horizontais e curvas que saem do pé do 

personagem de chapéu (Fig. 22). Elas indicam o deslocamento em velocidade para a 

direita. Assim como as três linhas grossas em cima de sua cabeça e a linha ondulada da 

corda puxada pelo “homenzinho narigudo”, aparentando a urgência e rapidez da fuga. 

Já as linhas sobrepostas do monstro (Fig. 22) conferem massa e volume ao grande 

e pesado corpo do personagem. Ele não é vazado como o pequeno, fino e frágil “ser” que 

foge dele. O monstro é grande, e apesar de haver espaços entre uma linha e outra, 

podemos imaginar a densidade de seus pelos. A sobreposição de linhas utilizada como 

procedimento artístico para a representação da pelagem da criatura pode ser ressaltada 

aos alunos durante a leitura da obra como um recurso visual possível para 

preenchimentos, sombreamentos e volume na elaboração de suas próprias imagens.  

Também percebemos na imagem linhas de contorno (Fig. 22), como no olho dos 

dois personagens pequenos, configurando uma forma, no caso um círculo. 

Além das linhas que compõem a ilustração, o autor utiliza o elemento linha na 

ortografia da história (Fig. 23). As letras comumente percebidas como símbolos da 

linguagem escrita, nesse caso, configuram o espaço (campo visual) com forma e 

movimento, acentuando ainda mais a natureza imagética das letras. As frases 

acompanham o movimento dos personagens. Elas têm energia, inclinação e 

personalidade. Como foi dito, o livro parece ter sido escrito à mão, o que confere um tom 

de familiaridade à obra. Esse recurso, somado com a história que é contada por um 

narrador que conversa com o leitor, promove maior identificação e ludicidade durante a 

leitura.  
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Figura 23| 

 
Fragmentos das páginas que mostram a tipografica utilizada no livro “Como reconhecer um 
monstro” (ROLDÁN, 2011). 
 

Esse processo de observação da composição dos elementos das imagens foi 

repetido em todas as ilustrações do livro e serviu de base para o planejamento e 

desenvolvimento da mediação e planejamento das atividades. Durante a intervenção em 

sala de aula, na leitura oral guiada, essa análise foi feita intuitivamente pelos sujeitos e 

complementada com as informações da análise da P.P. A página dupla decomposta foi 

apresentada ao grupo após o término da leitura da história, quando foi possível visualizar 

concretamente as suposições levantadas anteriormente. 

5.2| Livro 2 | “Zoologia bizarra” (FORMA BIDIMENSIONAL) 

 

A segunda obra mediada nesta pesquisa foi o livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 

2010), de dimensões 25 x 21 cm. Esse LILI utiliza técnicas de colagem, em que formas 

bidimensionais abstratas de papel recortado representam diversos animais bizarros e, 

portanto, o conteúdo curricular correspondente trabalhado na leitura de imagens foi o 

elemento visual “forma bidimensional”. 

A capa vermelha da obra  possui uma colagem leve, que se equilibra sobre a letra 

“O” do título (Fig. 24).  Antes mesmo de abrir o livro, a imagem da capa nos sugere a 
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brincadeira de advinhar “Qual é o bicho?” proposta pela  obra, bem como a de descobrir 

qual o significado das palavras do título. Isso porque são palavras incomuns no 

vocabulário infantil.  

O autor, Ferreira Gullar, não subestima a capacidade imaginativa de seus leitores 

com respostas prontas. Ele os desafia em sua criatividade ao propor imagens que habitam 

a intersecção entre o abstrato e o figurativo. Talvez a leitura imagética desta obra seja 

uma tarefa mais difícil para o mediador do que para as próprias crianças, para as quais o 

jogo imaginativo faz parte da rotina da infância. 

Figura 24| 

 
Capa do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 

O projeto gráfico desta produção explorou artisticamente os espaços editoriais 

convencionais.  Nas primeiras três páginas duplas do livro, o autor introduz o leitor em 

seu jogo estético de imagens, no qual colagens de papéis coloridos flutuam nas páginas, 

formando imagens reconhecíveis em alguns trechos, mas em outros não (Figuras 25 e 

26).  

 

 

 

 

 



 

 
77 

 

Figura 25| 

 
Segunda capa do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 
 
 
Figura 26| 
 

 
Imagem de página dupla do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 

 

A criação das regras deste jogo foram reveladas pelo autor em um texto 

explicativo. Na apresentação do livro em sala de aula, lemos em voz alta a explicação 

fornecida pelo autor a respeito de suas colagens (Figura 27). Assim, os sujeitos, ao 

ouvirem o texto introdutório, poderiam (ou não) se apropriar das estratégias expressivas 

narradas pelo artista em suas próprias produções.  
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 Figura 27| 

 
Imagem das páginas do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 

Ele conta ao leitor como o acaso, apresentado por seu gato, tomou parte de seu 

processo criativo. 

Foi meu gato, se chamava Gatinho, que me revelou a importância do acaso na 

expressão artística. É que estava fazendo uma colagem, quando ele bateu com 

a patinha na folha de cartolina e desarrumou os recortes de papel colorido que 

me preparava para colar sobre o desenho geométrico de bules e garrafas. Ao 

desarrumar os recortes coloridos, mostrou-me uma nova composição em que 

dialogavam a ordem e a desordem, o estabelecido conscientemente por mim (o 

desenho) e o que ele, o gato, involuntariamente (?) provocara. A partir de 

então, passei a usar a desarrumação casual e a ordem deliberada como um 

modo de criar minhas colagens.  Mais tarde, abandonei o desenho e passei a 

valer me apenas do acaso, despejando sobre a cartolina recortes de papéis 

coloridos. (GULLAR, 2011, p.5). 

O processo realizado por Gullar, neste livro se parece bastante com o método 

utilizado pelo conhecido artista francês Henry Matisse em suas últimas produções. 

Especialmente a coleção intitulada “Jazz” (MATISSE, 1947; Figura 28). A semelhança 

entre as obras poderia ser aproveitada didáticamente como um conhecimento relacional e 

de contextualização histórica durante a leitura guiada, caso os alunos já houvessem 

estudado o artista, ou poderia ser agregada como um conhecimento novo a ser trabalhado 

posteriormente. 
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 Figura 28| 

 
Imagem de colagens da série “Jazz” realizada pelo artista Henry Matisse (1947). 
 

O livro não possui uma narrativa linear, com um começo, meio e fim bem 

definidos. As imagens são acompanhadas de frases divertidas, que dão pistas ao leitor 

sobre a figura criada através da colagem. Por exemplo, em uma determinada página dupla 

do livro está escrito a seguinte frase: “- Cobra engolir cobra é fácil; até boi elas 

engolem”. A imagem que ilustrada essa página (Fig. 29) nos leva a perguntar que animal 

está comendo quem.  

 

Figura 29| 

 
Imagem das páginas do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 
 

Assim, concluímos que as ilustrações apresentadas por Ferreira Gullar possuem 

formas bidimensionais compostas por papéis coloridos recortados e colados. Esses 

pedaços poderiam ser definidos como geométricos e abstratos, e foram organizados 

composicionalmente a partir da técnica da colagem. As cores dos recortes são saturadas e 
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com apenas um matiz, possibilitando que a composição contraste com os diferentes tipos 

de fundo (branco ou colorido) usados no projeto gráfico. Alguns papéis possuem 

fragmentos de texto, o que agrega textura às composições. Textura em artes visuais é a 

qualidade, visual ou táctil, atribuída à percepção da superfície de um objeto ou da 

representação em uma imagem (DONDIS, 1997). Muitas vezes as texturas são descritas 

como macias, ásperas, fofas ou lisas e comumente conferem volume ou destacam um 

objeto composicional. No caso do livro “Zoologia bizarra", o autor utiliza, em diversos 

momentos, recortes de papel com texto para criar pedaços dos personagens, contraste e 

textura. 

A princípio, as figuras parecem abstratas. Entretanto, o olhar mais atento nota que 

o autor adiciona símbolos figurativos em diversos trechos. Por exemplo, na Figura 30, ele 

utiliza dois longos fragmentos pretos como pernas, formas geométricas como pés, um 

pequeno triângulo como olho e ainda quatro finos papéis verdes, sugerindo um rabo. 

Tudo isso transforma um amontoado de papéis sobrepostos em seu “Pássaro Tenista”. 

Um olho, uma orelha ou uma pata, pequenos detalhes que dão vida a esses personagens 

bizarros.  

 Figura 30| 

 
Imagem das páginas do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 
 

Já na página dupla (Fig. 31), podemos ver uma ilustração quase abstrata, que 

junto com seu título dúbio (“Pássaro ou peixe”), desafia nossa imaginação. Os longos e 

finos filetes de papel branco agregam leveza e fluidez à imagem. A ilustração flutua, não 

sabemos se na terra ou no mar.  
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A espessura das formas, além das cores e texturas, são assuntos que também 

podem ser abordados com os alunos durante a leitura imagética deste livro. Mostrar, a 

partir das ilustrações, a diferença entre os “pesos” visuais ocasionados pela espessura das 

formas poderá ampliar a consciência dos sujeitos sobre as diversas escolhas plásticas 

disponíveis no momento da criação.  

A ilustração da Figura 31 é um bom exemplo da ambiguidade gerada por alguns 

tipos de colagem. A imprecisão do contorno e a falta de uma massa unificadora na figura 

permite ao artista brincar livremente com a composição das formas. Neste exemplo, o 

autor optou por deixar espaços vazios entre os papéis colados. Esse procedimento criou 

novas formas a partir da cor do papel de fundo.   

Figura 31| 

 
Imagem das páginas do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 
 

A elaboração de uma imagem figurativa com papéis recortados requisita as 

habilidades de composição e imaginação, oportunizando ao aluno, desenvolver a 

criatividade sem a necessidade da utilização da habilidade técnica do desenho. Como em 

um jogo ele decide quais peças usar sem precisar produzi-las. Esse fato diminui o 

julgamento sobre: - eu sei fazer, eu não sei fazer- ou – ele desenha melhor do que eu. 

Os dois procedimentos são importantes para as artes visuais. A diversificação do 

aprendizado de técnicas distintas pode auxiliar o sujeito a descobrir afinidades e 

desenvolver seu próprio processo criativo e escolhas poéticas. 

Enquanto na figura anterior (Fig.31) o autor deixou fragmentos soltos, acentuando 

uma sensação de movimento, leveza em uma composição etérea, na figura 32 pode-se 

observar a sobreposição de diversos pedaços de papel que construíram o corpo e a 
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densidade do personagem, atribuindo um peso visual e um caráter mais estático à 

ilustração.  

Chamar a atenção do aluno, durante a leitura de imagem, para as escolhas formais 

do artista, suas estratégias expressivas e recursos compositivos pode apontar caminhos 

criativos para a resolução de suas próprias dúvidas criadoras.  

Figura 32| 

 
Imagem das páginas do livro “Zoologia Bizarra” (GULLAR, 2010). 
 

Nesta obra, durante a mediação, não foi apresentada nenhuma decomposição de 

imagem, pois o livro e o autor foram bastante explícitos sobre os recursos expressivos 

(materiais e técnicas) utilizados para a criação de suas ilustrações. 

5.3| Livro 3 | “Nada Ainda?” (FORMA TRIDIMENSIONAL) 

 

Na terceira intervenção de campo, o livro mediado foi a obra “Nada Ainda?” do 

escritor e ilustrador francês Christian Voltz (2007). O livro com dimensões de 17 cm x 17 

cm foi selecionado para dar continuidade ao tema sobre a forma. Porém, nesta mediação 

seria abordada a forma tridimensional como elemento visual. 

Na capa do livro (Fig. 33), o autor parece compor elementos tridimensionais em 

cima de uma colagem de papel rugoso que confere textura à imagem. Esses objetos 

formam um personagem, uma moldura e o nome do autor que brota de uma semente azul 

e termina em uma flor vermelha. 
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Figura 33| 

 
Ima gem da capa do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007). 
 

O fato de uma forma tridimensional se transformar em uma imagem 

bidimensional é um conceito que pode ampliar o repertório expressivo dos alunos, uma 

vez que diversifica da técnica do desenho, da colagem e da pintura (produção 

bidimensional), comumente utilizadas nas aulas de arte com lápis de cor, caneta hidrocor, 

giz de cera, tinta. Além disso, o presente LILI possibilita a inserção de novos recursos 

midiáticos, como a fotografia e a escultura no processo criativo. 

Voltz (2007) apresenta objetos do dia a dia como material composicional de suas 

ilustrações. Sementes, arruelas, arames e garfos se transformam em partes de suas 

composições. Ainda na capa (Fig. 33), podemos ver o cabo de uma ferramenta se 

transformar no chapéu de seu Luís (personagem principal do livro). Assim como nesse 

exemplo, Voltz (2007) se vale da ressignificação de objetos em suas composições. 

Ressignificar é um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo 

significado a algo ou alguém. No campo da arte ele é um elemento importante no 

processo criativo, no qual a habilidade de atribuir novas importâncias a um objeto, 

conceito ou evento comum contribui na construção de novos sentidos estéticos 

comunicativos. Oferecer essa oportunidade de um novo olhar sobre objetos já conhecidos 

pode estimular a criatividade e apresentar caminhos alternativos para a expressão visual.  
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As escolhas estéticas do autor para a elaboração deste LILI também permitem que 

o mediador levante questões relacionadas à história da arte, como as produções artísticas 

conhecidas como read-mades
4
 e assemblages

5
.  

Na Figura 34, na quarta capa da obra, um pássaro que parece ser construído por 

pedaços de arame e pano (assemblagem), carrega a frase Tomara que ele aprenda 

oferecendo uma pista sobre o que acontecerá na narrativa. Essa imagem nos possibilita, 

durante a pré-leitura, levantar inferências sobre a história.  

Figura 34| 

    
Imagem da contra capa do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007). 

 

Na terceira capa, o autor, utilizando o mesmo procedimento da capa, escreve com 

um arame o nome do livro, uma dedicatória e o nome do fotógrafo (Fig. 34), 

transformando as formas tridimensionais em formas bidimensionais. Essa informação 

também permite explorar o conceito de bidimensionalidade e tridimensionalidade com o 

grupo. 

                                                           
4
 Ready-made: termo cunhado por Marcel Duchamp em 1915 para descrever objetos pré-fabricados, 

muitas vezes produzidos em massa, isolados do seu contexto funcional e elevados ao status da arte pelo 
mero ato de seleção e design de um artista. (Glossary of Art Terms, MOMA 2017; tradução livre) 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary#r  
 
5
 Assemblage: arte feita com a combinação de uma coleção de objetos tridimensionais em um todo. Pode 

ser um escultura livre ou ser montado em um painel, e é geralmente feito de pedaços de objetos, lixo ou 
vários objetos industrializados ou naturais. (Vocabulary for discussing art, MOMA 2017; tradução livre) 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary#r  

https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary#r
https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary#r
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Ainda nesse espaço editorial, é mostrado de forma lúdica o nome da editora no 

saquinho das sementes e o nome do autor nas sementes azuis (Fig. 35). Essa maneira 

pouco convencional de apresentar formalidades editoriais surpreende o leitor e o desloca 

para fora do esperado. – Esse jeito de fazer também é possível?  

Figura 35| 

 
Imagem da segunda capa do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007). 

O texto conta a história de seu Luís, que planta uma semente e espera que ela 

germine. Ele retorna repetidas vezes para regar e verificar se a planta já brotou. Cansado 

de tanto esperar ele desiste de ir vê-la todos os dias, mas nesse meio tempo a flor nasce, o 

pássaro a arranca para dar para seu amor e quando seu Luís retorna ele pensa que a flor 

não nasceu.  

O autor explora o tamanho e posição das palavras para enfatizar ideias presentes 

nas duas linguagens (Fig.36). Também na Figura 36, ao apresentar o personagem ao lado 

de um enorme buraco, a palavra enorme foi grafada maior do que o resto do texto. Assim 

como na figura 37, enquanto o narrador conta ao leitor, que seu Luís está regando a terra, 

as palavras do texto estão inclinadas, como se vertessem sobre a terra. Nesse caso, as 

palavras ganham isomorfismo fazendo convergir conceito e imagem na ilustração. 
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Figura 36| 

 

 
Imagem das páginas do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007).  
 
Figura 37| 
 

 
Imagem das páginas do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007). 
 

Nessa narrativa, o leitor acompanha o crescimento da semente sem que seu Luís 

se dê conta.  Esse segredo, ocultado do personagem, gera um pacto entre o leitor e o 

narrador e uma identificação com a narrativa. Para isso ele utiliza outro recurso 

expressivo que podemos observar nessa obra: a sequência de imagens que o autor 

constrói para apresentar o crescimento da planta e a passagem do tempo. Fazendo uso de 

linguagem semelhante à da animação, Voltz repete o enquadramento, modificando um 

pouco a posição dos personagens e seus acessórios como a roupa e o chapéu (Fig. 38, 39 

e 40). Nesse processo, o autor atribui movimento às três páginas duplas. Passando as 

páginas rapidamente, é possível enxergar mais facilmente esse movimento dos 

personagens. 
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Figura 38| 

 
Imagem das páginas do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007).  
 
Figura 39| 
 

 
Imagem das páginas do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007).  
 
Figura 40| 
 

 
Imagem das páginas do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007). 
 

As últimas páginas da história reforçam esse vínculo (Fig.41 e 42). Quando seu 

Luís desiste de observar a planta, ela sai da terra, desabrocha e é arrancada pelo pássaro 

antes que seu Luís veja. Quando ele retorna, pensa que ela nunca brotou, mas o leitor 

sabe do engano, embora não possa avisá-lo.  
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Figura 41| 
 

 
Imagem das páginas do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007).  
 
Figura 42| 

 
Imagem das páginas do livro “Nada ainda?” (VOLTZ, 2007). 

Esse livro possibilita o trabalho com materiais e técnicas diversos, pois o autor 

nos apresenta exemplos de como criar ilustrações a partir de fragmentos e objetos pré-

existentes (Assemblagem). No campo da ideia, a observação destas imagens e suas 

estruturas formais desafiam a imaginação dos alunos na descoberta de materiais e seus 

potenciais representacionais. E na prática, a manipulação dos objetos dá a oportunidade, 

aos alunos, de experimentarem diversas possibilidades compositivas, ampliando seu 

repertório expressivo. Além disso, o contato com outras técnicas artísticas viabiliza a 

abordagem de obras e artistas da história da arte que se valeram delas na construção de 

suas poéticas. 
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5.4| Livro 4 | “Tem de tudo nesta rua...” (FORMA TRIDIMENSIONAL) 

 

A quarta obra selecionada para essa pesquisa foi “Tem de tudo nesta rua...”, com 

dimensões de 22 cm x 31 cm, do escritor e ilustrador brasileiro Marcelo Xavier (2013). 

Aparentemente, o autor / ilustrador utilizou massinha de modelar, madeira, papel, caixa 

de papelão e linha na elaboração de suas ilustrações. O procedimento técnico principal é 

a escultura por modelagem. E o elemento visual proeminente identificado para 

desenvolver em sala de aula foi a forma tridimensional.  

Escolhemos essa obra para apresentar o conceito da forma em sua 

tridimensionalidade, não como um objeto pronto que pode ser incorporado ao processo 

criativo, como o exemplo usado no livro três, mas como uma forma a ser produzida pelo 

artista. Nesse sentido, é possível abordar com a classe diferentes procedimentos 

utilizados para a realização da técnica da escultura como, por exemplo: adição e 

subtração de material e os tipos de escultura (alto relevo, baixo relevo, livre). 

Observando o projeto gráfico do livro, vemos na capa uma ilustração que parece 

feita com um material comum em nossas salas de aula: a massinha de modelar (Fig. 43). 

Essa impressão é reforçada quando, no texto sobre o autor, presente na quarta capa do 

livro, informa-se que o artista já utilizou esse material em outro livro seu. As duas capas 

(capa e quarta-capa, Fig. 43) formam uma imagem única, na qual pipoqueiro, camelô, 

carroceiro e outras profissões de rua aparentam ser pequenas esculturas livres (o termo 

“escultura livre” é utilizado para trabalhos do gênero que podem ser vistos de qualquer 

ângulo, quando apoiados em uma superfície). A fonte escolhida para o título da obra 

também simula o volume presente em uma escultura, pois em suas extremidades existe 

um jogo evidente de sombra e luz.  
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Figura 43| 

 

 
Imagem da capa do livro “Tem de tudo nesta rua...” (XAVIER, 2013). 
 

O projeto gráfico, nesta edição, não utiliza imageticamente outros espaços 

editoriais além da folha de rosto (Fig. 44) e do miolo da história. Porém, na primeira e na 

última página, utilizando a linguagem verbal, o autor estimula o leitor a se preparar e 

refletir sobre a experiência vivida na leitura. Ele finaliza o livro repetindo seu título, 

agora, porém, acrescido de um ponto de interrogação (“Tem de tudo nesta rua?”, sem 

imagem). 

 Figura 44| 

 
Imagem da folha de rosto do livro “Tem de tudo nesta rua...” (XAVIER, 2013). 
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As páginas duplas possuem linearidade e repetição. O texto, localizado sempre na 

página esquerda do livro, possui uma moldura feita de pequenos objetos. São bolsas, 

colares, óculos, chapéu, radinho e outros objetos vendidos na rua. Eles também parecem 

elaborados de massinha e estão dispostos ao redor do texto como se flutuassem sobre o 

fundo branco (Fig. 45). Essa moldura se repete em todas as páginas com texto.  

Na folha da direita (Fig. 45), vemos a ilustração em uma ambientação da cidade 

criada pelo autor e, na página oposta, acompanhamos a apresentação de profissões de rua, 

que são descritas ao leitor sob a forma de pequenos poemas. Seu texto em verso não 

conta uma história linear com começo, meio e fim, pois se trata de um livro de poesia. É 

possível abrir o livro aleatoriamente e desfrutar de seu texto e imagem. O cenário 

construído pelo autor parece conter outros materiais além da massinha de modelar, como 

caixa de papelão, papel, linha e madeira, como citado anteriormente.  

Figura 45| 

 
Imagem das páginas do livro “Tem de tudo nesta rua...” (XAVIER, 2013). 
 

As imagens do livro também propõem um jogo lúdico de “onde está o 

personagem?”, pois os personagens secundários - cachorro amarelo, gato rosa e ratinho 

(Fig. 45) - aparecem em diversas ilustrações da história, realizando distintas atividades.  

Este livro não serve apenas para o ensino das artes visuais (materiais, recursos 

expressivos, procedimentos, composição, técnica, entre outros conteúdos), mas possui 

grande potencial didático na abordagem de questões sobre as diferenças culturais, 

temporais e sociais que envolvem as profissões apresentadas no livro.  O texto rimado 



 
92 

 

mostra ao leitor a profissão do “comprador de papel velho” (Fig. 46) e a do “fotógrafo 

lambe-lambe” (Fig. 47) que já não existem mais. Mas quais profissões de rua existem na 

sua cidade? O que você vê as pessoas vendendo ou fazendo nas ruas do local onde mora? 

Perguntas como essas podem estimular a discussão sobre o tema do livro.  

Figura 46| 

 
Imagem das páginas do livro “Tem de tudo nesta rua...” (XAVIER, 2013). 
 
Figura 47| 

 
Imagem das páginas do livro “Tem de tudo nesta rua...” (XAVIER, 2013). 

Analisando a obra, percebemos a oportunidade de levantar em sala de aula 

questões culturais e questões procedimentais da criação das linguagens presentes no livro.  

“Tem de tudo nesta rua...” apresenta um caminho didático lúdico para a mediação de 

diversos conteúdos curriculares, desde a história da arte até os diferentes tipos de 

escultura, além do gênero literário da poesia e da fragilidade social de um profissional da 

rua.  
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Neste trabalho, direcionamos a utilização do LILI como um meio didático para o 

ensino das artes visuais na escola, porém reconhecemos nesta obra um potencial 

pedagógico mais abrangente. 

5.5| Livro 5 |  “O Pintor” (COR) 

 

O quinto livro mediado foi “O Pintor”, com dimensões 21 cm x 28 cm, escrito por 

Gianni Rodari e ilustrado por Valéria Petrone (2010). Observando esta produção, a 

ilustradora parece utilizar em suas criações recursos plásticos da técnica da pintura, como 

tinta acrílica e mídias digitais, além de programas de edição digital de imagens. Esse fato, 

somado ao tema do livro, que fala sobre cores, nos levou à seleção da obra para tratar do 

elemento visual cor.  

Na capa, no fundo da ilustração, observamos duas cores, azul esverdeado claro e 

fragmentos de vermelho. O azul esverdeado claro parece cobrir com pinceladas de tinta 

um fundo previamente pintado de vermelho, o que nos dá a sensação de textura 

(qualidade visual ou táctil atribuída a uma superfície) na imagem.  Neste livro, pode-se 

distinguir dois estilos artísticos diferentes, pictórico ou pintado, e o estilo linear ou 

gráfico. Doonan (2008) denfine pictório como: 

imagens que permitem jogar com características mais sensoriais, como 

contrastes e gradações de tonalidades através das cores e as possibilidades 

oferecidas pelo próprio meio da tinta, como sobreposição ou raspagem para 

revelar o camadas anteriores, craquelar ou salpicar a superfície. Pastéis, carvão, 

giz de cera e tinta podem criar imagens ilustrações pictóricas.  

E o estilo linear ou gráfico apresenta imagens dominadas por linhas ou ritmos 

lineares de cor com contrastes normalmente bastante demarcados. Como, por exemplo, 

no personagem do livro, o pintor branco, vemos a cor preta do pincel, do bigode, da 

gravata e da boina (Fig. 48) como uma produção linear. Essa dualidade formal, somada 

ao conteúdo do enredo da história, contribuiu para a seleção deste LILI.   
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Figura 48| 

 
Imagem da capa e contra capa do livro “O pintor” (RODARI;PETRONE, 2010). 
 

Na imagem apresentada entre a capa e quarta capa do livro (Fig. 48) vemos um 

personagem branco, de longos bigodes, boina e gravata borboleta preta olhando para seu 

pincel. Ao fundo, um cavalete e uma tela em branco. Além da cor branca do corpo do 

personagem e da tela ao fundo, a ilustração nos fornece poucas pistas sobre o que tratará 

a história. Situação que permite ao mediador explorar a imaginação e a criatividade das 

crianças durante a pré-leitura. Perguntas sobre o que acontecerá na história podem gerar 

hipóteses surpreendentes. 

No projeto gráfico do livro, os espaços editoriais foram explorados com 

elementos imagéticos que dão poucas pistas sobre a narrativa, como o cavalete da folha 

de rosto e as cores da segunda capa (Fig. 49 a e b). Na segunda capa (Fig. 49 a), vemos 

formas arredondadas de cores diversas, que poderiam ser usadas pelo mediador para 

inferir o nível de conhecimento do grupo sobre a classificação das cores (primárias, 

secundárias, terciárias, complementares, etc).  
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Figura 49 (a e b)| 

(a)  (b)  
Imagem folha de rosto e segunda capa do livro “O pintor” (RODARI; PETRONE, 2010). 

 

A narrativa converge com o tema da aula, pois conta a história de um pintor pobre 

que não tinha nada, nem cor. Fez um pincel com seus cabelos e saiu em busca das cores 

para pintar. Pediu amarelo para o dono do amarelo, azul para o dono do azul, verde para o 

dono do verde e marrom para o dono do marrom, mas nenhum deles quis dar suas cores 

para o pintor e ainda o escorraçaram. Porém, com um corte no dedo, ele descobre que  

possui seu sangue, que é vermelho. Assim, ele pintou uma tela e se sentiu “mais rico que 

o imperador” (Fig. 50).  

Figura 50| 

 
Imagem das páginas do livro “O pintor” (RODARI; PETRONE, 2010). 

 

A ilustradora utilizou as páginas duplas como um campo visual único, no qual 

apresenta grandes ilustrações com os donos das cores azul, amarelo, vermelho (cores 

primárias), verde (secundária) e marrom (terciária). Nessa perspectiva, observamos o 
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potencial didático da obra para a abordagem da classificação das cores e produção de 

cores por meio de suas misturas.  

A relação do estilo pictórico e gráfico, citado anteriormente, está presente em 

muitas ilustrações do livro. Esse fato pode nos levar a crer que as imagens do livro foram 

produzidas digitalmente, ou por técnica mista.  Nas páginas 11 e 12 do LILI (Fig. 51), o 

símbolo de uma laranja se repete diversas vezes com opacidades diferentes na juba do 

personagem “dono do amarelo”. Esse recurso expressivo produziu, ao mesmo tempo, 

volume e textura, que se sobressai do resto da composição. O mesmo acontece nas 

páginas 19 e 20 (Fig. 52). O corpo do tronco do “dono do marrom” é preenchido por um 

padrão quadriculado.  

Figura 51| 

 
Imagem das páginas do livro “O pintor” (RODARI;PETRONE, 2010). 
 
Figura 52| 

 
Imagem das páginas do livro “O pintor” (RODARI;PETRONE, 2010). 



 
97 

 

 

A relação entre imagem e texto acontece de forma equilibrada e harmônica na 

página dupla. Não há uma divisão espacial definida. Eles se apresentam juntos, como se 

fossem uma coisa só. Essa impressão fica ainda mais latente pelo tipo tipográfico 

utilizado. As letras do texto parecem ter sido pintadas à mão, uma a uma, com um pincel 

bem fino (Fig. 53). Nesse caso, o texto verbal funciona como imagem também, tem 

intensidade, tamanho, força e direção.  

A narrativa, de maneira não linear, brinca com as palavras construindo rimas em 

diversas partes do texto. O mediador pode se valer desse recurso lúdico para reforçar a 

semelhança da grafia entre palavras com sonoridade parecida, auxiliando os sujeitos que 

estão em fase de aquisição da linguagem verbal na construção da habilidade da escrita.  

Figura 53| 

 
Imagem das páginas do livro “O pintor” (RODARI;PETRONE, 2010). 

 

A leitura deste livro também nos deu a oportunidade de abordar outras questões 

artísticas, como a materialidade das cores. Na narrativa, o pintor descobre que possui o 

vermelho porque tem sangue, mas o vermelho da tinta é feito de sangue? De onde vêm as 

cores que usamos para colorir os desenhos na escola? De que matérias primas são 

produzidas as cores da tinta guache e do lápis de cor que usamos?  

O desenvolvimento de uma atividade explorando a materialidade da cor sairia do 

objetivo traçado para a pesquisa, mas fez parte da análise da obra o reconhecimento de 

suas potencialidades didáticas.  

Outra discussão que este livro viabiliza é a questão entre a posse e o poder, 

explícita na narrativa. Pode-se convidar o grupo a refletir sobre por que os donos das 

cores não queriam emprestar nenhuma cor para o pintor (Fig. 54). E ir para além do 
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desfecho da história, questionando se, agora que o pintor havia se tornado dono do 

vermelho, ele também seria incapaz de emprestar sua cor a outros pintores. 

 Figura 54| 

 
Imagem das páginas do livro “O pintor” (RODARI; PETRONE, 2010). 

 

Sinteticamente, neste livro observamos especialmente como conteúdos didáticos 

para o ensino das artes visuais no 1º ano do E.F. o potencial para o ensino das cores 

primárias e suas misturas na produção das cores secundárias, a oportunidade para 

diferenciar uma produção imagética gráfica de uma produção imagética pictórica e seus 

efeitos expressivos e o tema da materialidade da cor. A obra ainda possibilita abordar a 

rima como uma forma de produção textual e as relações de poder na sociedade. 

Como já comentamos, as possibilidades educativas do livro são diversas, bem 

como suas abordagens pedagógicas, variando de acordo com a maturidade da turma, os 

objetivos e os interesses pedagógicos do mediador. 

5.6| Livro 6 | “Isto é um poema que cura os peixes” (COR) 

Para a última intervenção de campo, escolhemos o livro “Isto é um poema que 

cura os peixes”, escrito por Jean-Pierre Siméon e ilustrado por Olivier Tallec (2007), com 

dimensões 25,5 cm x 25,5 cm. As imagens do livro aparentam ser pintadas utilizando 

tinta acrílica. Também é possível observar traços feitos com lápis grafite, o que nos leva a 

crer que o ilustrador fez uso das técnicas do desenho e da pintura em suas ilustrações.  O 

elemento visual analisado para servir de fio condutor da mediação dos conteúdos de artes 

visuais continuou sendo o elemento visual cor. 

A capa do livro (Fig. 55) é composta predominantemente pelas três cores 

primárias. Esse recurso expressivo visual foi um dos critérios que contribuíram para a 
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seleção da obra, pois possibilitou a continuidade e reforçou conteúdos trabalhados na 

intervenção anterior. Observamos ainda na capa (Fig. 55) o título da obra, bastante 

explicativo, grafado com duas tipografias e duas cores diferentes. Vemos também 

elementos narrativos como um menino, um pássaro, um navio, um aquário com um peixe 

vermelho e uma grande flor amarela, todos apresentados em cores vibrantes, com grande 

contraste de matizes, que nos auxiliaram a criar hipóteses sobre a história que viria. 

Figura 55| 

 
Imagem da capa do livro “Isto é um poema que cura os peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

 

A contracapa traz um pequeno texto sobre a história e uma ilustração na qual o 

menino, como em um mundo de sonho, aparece voando entre peixes, aves, uma bicicleta 

e um navio (Fig. 56), divergindo da ilustração da capa, na qual o menino aparece 

representado em um possível mundo real. O conteúdo da sinopse apresenta perguntas que 

podem direcionar a mediação na pré-leitura, mas, em contrapartida, revela caminhos da 

narrativa. Pensamos ser parte da escolha do mediador apresentar a contracapa ao grupo 

para auxiliar nas inferências sobre a história ou optar por mostrar esse conteúdo 

informativo ao final da leitura, comparando assim as expectativas narrativas com a 

própria história do livro na pós-leitura. Em nosso caso, optamos por não apresentar a 

contracapa durante a pré-leitura. 

“Isto é um poema que cura peixes” conta a história de um menino, chamado 

Artur, que acha que seu peixe esta morrendo de tristeza e pergunta para a sua mãe sobre o 

que fazer. A mãe responde – “Então, dê logo um poema pra ele”! Artur, então, começa 

uma jornada para descobrir o que é, do que é feito e onde encontrar um poema.  
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Figura 56| 

 
Imagem da contracapa do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

 

Abrindo o livro (Fig. 57), vemos dois alfabetos feitos de pequenos peixinhos 

alaranjados e amarelos que se repetem e formam a palavra POEMA (Figuras 58 e 59). 

Essa mistura de linguagens nos possibilita trabalhar, ainda na pré-leitura, o significado 

verbal e visual do poema. O que é um poema pra você?  

Figura 57| 

 
Imagem da segunda capa do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

 
Figura 58| 

 
Imagem de fragmento da segunda capa do livro “Isto é um poema que cura peixes” 
(SIMÉON;TALLEC, 2007). 

Figura 59| 

 
Imagem de fragmento da segunda capa do livro “Isto é um poema que cura peixes” 
(SIMÉON;TALLEC, 2007). 
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Ainda olhando o projeto gráfico, podemos ver na folha de rosto mais algumas 

pistas visuais sobre a narrativa (Fig. 60). A imagem de um grande peixe vermelho 

carregando em suas costas um personagem que toca sanfona. Será isso um poema?  

Figura 60| 

 
Imagem folha de rosto do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

 

O projeto gráfico alterna, ao longo da narrativa, páginas duplas divididas entre 

imagem e texto (Fig. 61) e páginas duplas nas quais as duas linguagens interagem no 

mesmo espaço (Fig. 62).  

Figura 61| 

 
Imagem das páginas do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 
 
Figura 62| 
 

 
Imagem das páginas do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 
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A história mostra um menino procurando a resposta para a pergunta: O que é um 

poema? Tanto as respostas verbais quanto as visuais são permeadas de simbologia.  Ouvir 

o coração das pedras ou sentir na boca o sabor do céu são algumas das frases 

transformadas em imagens. Coqueiros de ponta cabeça e as cores claras, vivas e pouco 

naturalistas, dão um aspecto idílico à obra. Mesmo o texto não sendo escrito em forma de 

poema, a história, tratando dessa temática, nos deu a oportunidade de sondar o 

conhecimento do grupo sobre esse gênero literário e desenvolver o assunto com a turma. 

A natureza bimodal do livro ilustrado muitas vezes propicia ao mediador uma abordagem 

multidisciplinar. 

Figura 63| 

 
Imagem das páginas do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 
 
 Figura 64| 
 

 
Imagem das páginas do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

Em relação a linguagem visual presente na obra, as ilustrações parecem terem 

sido realizadas por meio da técnica da pintura. É possível enxergar por trás de algumas 
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ilustrações marcas do grafite de um desenho a lápis coberto por pinceladas de tinta. Essa 

informação gráfica revela indicações do processo criativo do ilustrador, no qual 

possivelmente primeiro foi realizado um esboço do desenho e depois a pintura da 

ilustração. Esse procedimento, bastante comum na elaboração de produções artísticas, 

pode ser um assunto abordado com os alunos durante a mediação. Levantar a relevância 

do planejamento e de estudos prévios para realização de um desenho ou pintura pode 

auxiliar os alunos em suas próprias criações. 

Outro procedimento observado nas imagens do livro foi a utilização de cores 

claras e vibrantes circundadas por tonalidades escuras obtendo alto contraste tonal, 

destacando áreas e criando movimento visual nas ilustrações. Na Figura 65 vemos um 

grupo de pessoas pintadas com cores escuras sobre o fundo branco e vários croissaints 

amarelos, brilhantes, rodeados por um céu quase preto. As escolhas formais e 

compositivas do ilustrador podem oferecer opções expressivas aos estudantes quando 

reconhecidas por eles. 

Figura 65| 

 
Imagem das páginas do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

Ainda sobre as escolhas formais do ilustrador, podemos focar na perspectiva 

retratada nas ilustrações. Em algumas imagens ele desloca o leitor de posição, para cima, 

onde observamos o menino procurar o poema embaixo da cama (Fig. 66), ou para baixo, 

na altura dos olhos do cachorro (Fig. 67). No caso deste estudo, o conteúdo da 

perspectiva poderia ser trabalhado formalmente se tivéssemos mais intervenções 

pedagógicas com a mesma classe. Porém, chamar a atenção dos alunos para o enfoque 

das imagens pode servir para introduzir o assunto ao grupo em outro momento.    
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Figura 66| 

 
Imagem das páginas do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

 
Figura 67| 
 

 
Imagem das páginas do livro “Isto é um poema que cura peixes” (SIMÉON; TALLEC, 2007). 

 

O livro “Isto é um poema que cura peixes” apresentou diversas possibilidades 

didáticas para o ensino das artes visuais na escola, como a do elemento visual cor 

utilizado pelo ilustrador na obra (matiz, tonalidade, contraste), a perspectiva das imagens 

e o próprio gênero literário poema. Além de ser um rico material estético e poético que 

estimula a imaginação e amplia o repertório nas duas linguagens (visual e verbal). 

A análise das obras de maneira geral nos possibilitou aprofundar o conhecimento 

sobre o suporte LILI e seus recursos expressivos. Cada obra apresentou potenciais 

didáticos particulares para o ensino das artes visuais na escola, porém todas foram 

essenciais para a formação do repertório estético do mediador, e para os diversos 

materiais, técnicas e procedimentos utilizados na produção das ilustrações.    

No próximo capítulo, apresentaremos as observações referentes à análise das 

produções artísticas dos sujeitos na etapa pós-leitura, e sua relação com a mediação do 

LILI. 
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CAPÍTULO 6| ANÁLISE DAS PRODUÇÕES  

Este capítulo evidencia o processo de interação entre a obra, o sujeito e o 

mediador. Tendo em vista essa complexa relação multifatorial, apresentaremos os 

aspectos mais relevantes da intervenção escolar, das obras mediadas e da análise das 

produções elaboradas pelos sujeitos, tendo como referência os objetivos propostos para 

este estudo.   

            Como explicado na metodologia, os seis LILIs utilizados nas sessões de leitura 

foram selecionados dentro da compreensão de três elementos visuais: linha, forma e cor. 

O primeiro, “Como reconhecer um monstro” (2007), aborda o elemento visual linha. O 

segundo, “Zoologia bizarra” (2010), o terceiro, “Nada ainda?” (2007), e o quarto, “Tem 

de tudo nesta rua...” (2013), estão relacionados ao elemento visual forma. E a quinta e a 

sexta obras, respectivamente, “O pintor” (2010) e “Isto é um poema que cura os peixes” 

(2007), abordaram o elemento visual cor. 

O percurso deste capítulo será realizado por sessão de leitura mediada. 

Observaremos algumas das falas dos sujeitos e as influências dos recursos expressivos 

de cada obra na fase revelando, etapa de produção artística pós-mediação do LILI.  

De acordo com as particularidades de cada elemento expressivo observadas nas 

produções dos sujeitos, foram criadas categorias que relacionam estas informações com 

os dados analisados nas obras no capítulo anterior. Na realização desse procedimento, 

tivemos a oportunidade de olhar mais de perto a relação entre a leitura mediada e o 

resultado dos trabalhos produzidos que compartilharemos agora.   

6.1| DESENHE SEU MONSTRO 

 

Iniciamos nossa intervenção pedagógica na classe do 1º ano do E.F. com sujeitos 

de faixa etária entre seis (6) e sete (7) anos. Apresentamos o projeto e os procedimentos 

que seriam realizados para o desenvolvimento da pesquisa. Como primeira atividade, 

iniciamos a fase da pré-leitura, na etapa da leitura guiada do livro “Como reconhecer 

um monstro” (XAVIER, 2013), selecionado para abordar o assunto de artes visuais 

linha.  

A atividade de pré-leitura começou com a observação da capa do livro. Foram 

feitas inferências a partir da ilustração e do título da obra. Algumas hipóteses levantadas 

pelos sujeitos foram:  
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P.L
1
- Esse menino vai conhecer o monstro? 

L.- Eu acho assim, que vai aparecer uma parte do monstro. O que é isso? É uma 

orelha. Depois vai mostrar outra coisa. O que é isso? E lá, lá, lá... 

M. - Eu tô achando que ele vai ficar com medo do monstro. 

M.L.- [...] eu acho que a casa dele é o monstro. 

P.H.- E ele não sabia. 

Além do enredo da história, perguntamos ao grupo com quais materiais eles 

achavam que a ilustração da capa tinha sido feita. Foram citados três materiais já 

conhecidos pelo grupo: giz de cera, lápis grafite e canetinha (caneta hidrocor colorida). 

Abrindo o livro, na segunda capa, lemos o texto que acompanha as obras 

selecionadas pelo PNBE. Ele traz informações sobre o programa, sobre os livros 

destinados à comunidade escolar e ressalta a responsabilidade do leitor com a 

conservação desse bem coletivo.  

Na primeira página, o pequeno personagem puxado para a direita foi 

reconhecido pelo sujeito G. como “um patinho de brinquedo”. E, virando para a folha 

de rosto, houve um espanto geral do grupo ao visualizar pela primeira vez os dois 

personagens pequenos e um pé de monstro enorme e peludo. 

I. - Eu acho que ele é um anão. 

Nessa obra, o autor explora a ficha catalográfica para mostrar ao leitor termos 

editoriais e a divisão do processo editorial de um livro.  Essa prática pouco comum, que 

configurou um diferencial desta obra, foi apresentada e discutida com os sujeitos 

durante a mediação. O que é direito autoral? Por que o livro tem uma editora? Qual a 

função da editora? Qual profissional faz o quê no processo de elaboração de uma obra? 

Seguimos para a leitura guiada, que ocorreu de forma lúdica e prazerosa.  Em 

alguns momentos confirmando, em outros divergindo das hipóteses levantadas pelos 

sujeitos na pré-leitura. Na pós-leitura, foram retomadas as inferências iniciais sobre a 

narrativa e pudemos observar o papel da ilustração da capa e do título nas inferências do 

grupo.  

Após a conferência das hipóteses, retomamos a leitura de imagens da obra.  Com 

o intuito de apresentar ao grupo uma visualização concreta das linhas que foram 

                                                           
1
 Como modo de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, usaremos abreviações para 

designar os sujeitos. 
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nomeadas durante a mediação, e sua amplitude expressiva, mostramos também um slide 

de uma página dupla do livro com a decomposição de suas linhas (fig.68).  

Figura 68| 
 

Imagem didática preparada pela PP que apresenta o elemento visual “linha” na ilustração. 
 

Durante esse momento, falamos sobre as linhas curtas e sobrepostas que criaram 

a textura do pelo do monstro, as linhas quebradas que representavam seus dentes 

pontiagudos, as linhas compridas saindo dos pés do pequeno homem de chapéu e do 

nariz do monstro que adicionavam movimento e urgência à cena, bem como as linhas 

descontinuadas que criavam a sombra dos personagens e representavam o limite do 

chão da ilustração. 

Refletindo com o grupo sobre as possibilidades das linhas apresentadas na 

ilustração, partimos para a atividade revelando da pesquisa. A proposta desta atividade 

prática era que os sujeitos desenhassem novamente um monstro com caneta 

esferográfica, mas, dessa vez o suporte, para o desenho não seria mais uma folha branca 

A4 (21 cm x 29,7 cm), mas um saquinho de papel kraft
2
 de dimensões 13,5 cm x 28,5 

cm. Os sujeitos deveriam desenhar na frente e no verso do suporte, criando um fantoche 

do seu personagem (Fig. 69). 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Papel Kraft (ou Papel Craft) é um tipo de papel produzido a partir de uma mistura de fibras de 

celulose curtas e longas, provenientes de polpas de madeiras macias. 

CURVADIAGONAL SOBREPOSTA/
HACHURADAS

HORIZONTAL/
CONTÍNUA FECHADA/CURVA

QUEBRADA 

DESCONTÍNUA ONDULADA
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Figura 69 | 

 
Sujeito desenhando seu monstro no momento da intervenção de campo. 

  

A modificação do suporte do desenho foi uma estratégia para motivar os sujeitos 

na segunda produção. Como o saquinho, quando colocado na mão, se transformava em 

um fantoche, a atividade ganharia o fator lúdico da brincadeira. Outra questão levantada 

com a modificação do suporte foi a introdução do conceito da tridimensionalidade da 

forma. Apesar de o desenho ser uma produção bidimensional, a junção dos dois lados 

criava uma obra tridimensional. 

Elaborar as “costas” do monstro (Fig.71) foi uma tarefa desafiadora para o 

grupo, uma vez que, quando tratamos de desenho, normalmente, utilizamos apenas uma 

face do papel. Ao surgirem dúvidas, interrompemos a produção e pedimos que as 

sujeitos observassem as costas dos colegas. Agora eles deveriam imaginar as costas de 

seu monstro. Meu personagem tem rabo? Asas? Cabelo longo ou curto? Tem olhos atrás 

da cabeça? 

Nas produções, foi possível observar que os sujeitos compreenderam a proposta 

ao se preocuparam com o tamanho da representação da frente e do verso, e com a 

quantidade de braços, pernas e tentáculos representados em ambos os lados, ex: Fig.70. 
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Figura 70| 

 
 Imagem de desenhos produzidos por alunos do 1º ano do ensino fundamental durante a 

atividade com o LILI “Como reconhecer um monstro”, (ROLDÁN, 2011). 

 

Ao terminar o desenho dos monstros, houve o momento da apreciação das 

obras, no qual os alunos observaram os recursos expressivos e a diversidade de linhas 

que seus colegas haviam utilizado como recurso expressivo. Cada um podia apresentar 

seu monstro como quisesse. Inventando, assim, um nome, idade e a personalidade de 

sua criatura. 

Analisando o resultado, encontramos diferentes procedimentos expressivos 

utilizados pelos sujeitos em suas produções. Alguns procedimentos se assemelham aos 

apresentados nas ilustrações do livro. Essas semelhanças podem ser fruto do repertório 

prévio do aluno, como podem ser parte do repertório adquirido, durante a mediação, na 

leitura de imagens do livro ilustrado.  Não temos a pretensão, nesta dissertação, de 

afirmar a existência de uma relação direta entre a LILI e as produções artísticas dos 

sujeitos, apenas mostraremos algumas possíveis influências das obras mediadas nas 

criações do grupo. 

 

6.1.1| Linhas quebradas  

 

Das dezenove (19) produções realizadas, dez (10) apresentam linhas quebradas. 

Elas aparecem ao redor do corpo dos monstros, podendo representar pelos ou espinhos 

do ser imaginário, assim como aparecem nos dentes, orelhas e asas das criaturas (Fig. 

71).  Esses recursos gráficos são encontrados em algumas ilustrações do livro mediado 

“Como reconhecer um monstro”, como por exemplo nas páginas duplas 9 e 10 e 19 e 20 

(Fig. 72) . 
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 Figura 71 (a e b)| 

(a) (b)  

Imagem de desenhos produzidos pelos sujeitos durante a atividade com o LILI “Como 

reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011).  

 

Figura 72 (a e b)| 

 

(a)  (b)  

Imagem de duas páginas duplas (9 e 10; 19 e 20) do livro “Como reconhecer um monstro” 

(ROLDÁN, 2011). 

6.1.2| Linhas contínuas 

 

Já as linhas contínuas aparecem em menor quantidade que as quebradas. Elas 

são utilizadas no contorno dos personagens (cabeça, corpo e membros). Porém, em 

grande parte, os trabalhos foram elaborados com uma profusão de linhas de diferentes 

naturezas, conferindo movimento e ruído às obras. Apenas três (3) sujeitos se limitaram 

a usar poucas e contínuas linhas, como contorno e delimitação da forma (Fig. 73). Esses 

personagens lineares criados assemelhavam-se mais às linhas diretas do “homenzinho” 

(personagem do livro) do que ao próprio monstro da história (Fig. 74). 
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Figura 73 (a e b)| 

(a)  (b)  

Imagem de desenhos produzidos pelos sujeitos durante a atividade com o LILI “Como 

reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011).  

 

Figura 74 (a e b)| 

 (a)  (b)  

Imagem da página dupla (a) (17 e18) e detalhe da imagem (b) do livro “Como reconhecer um 

monstro”, (ROLDÁN, 2011). 

6.1.3| Linhas sobrepostas 

 

Analisando os desenhos dos sujeitos, também percebemos a experimentação da 

linha como recurso para representar volume e texturas do corpo e cabelo, e linhas 

horizontais sobrepostas para o preenchimento da lateral do corpo do personagem 

(Fig.75). Podemos observar procedimento parecido ao utilizado pelo ilustrador na 

construção dos personagens do livro (Fig.76). 
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Figura 75 (a e b)| 

(a)  (b)  

Imagem de desenhos produzidos pelos sujeitos durante a atividade com o LILI “Como 

reconhecer um monstro”, (ROLDÁN, 2011).  

 

Figura 76(a e b)| 

(a)  (b)   

Imagem da página dupla(a) (7 e 8) e detalhe da imagem (b)  do livro “Como reconhecer um 

monstro”, (ROLDÁN, 2011). 

6.1.4| Preenchimento cor/contraste 

 

A técnica de preencher ou pintar o monstro com o recurso de sobreposição de 

linhas foi utilizada somente em dois (2) trabalhos do grupo. Na figura abaixo, vemos a 

tentativa de cobrir determinadas zonas do desenho com a tinta da caneta rabiscando 

sobre um mesmo espaço (Fig.77 a e b). Ao contrário do monstro apresentado pela 

história (Fig.78), em 90 % das produções realizadas pelos sujeitos, o corpo do monstro 

não possui preenchimento, é vazado.  
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Figura 77 (a e b)| 

(a)  (b)  
Imagem de desenhos produzidos pelos sujeitos durante a atividade com o LILI “Como 
reconhecer um monstro”, (ROLDÁN, 2011). 
  
Figura 78| 

 
Imagem da página dupla (13 e 14) do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011). 

 

Observando as produções do grupo e analisando a sessão realizada com o livro 

“Como reconhecer um monstro”, podemos dizer que, a partir da mediação dos recursos 

didáticos (leitura do LILI e projeção de slides), os sujeitos foram desafiados a utilizar e 

explorar uma variedade de linhas na criação de seus próprios personagens. Esse 

exercício de observar e nomear os tipos de linhas, realizado durante a leitura guiada e a 

apreciação das produções, mostrou uma ampliação da percepção e consciência do 

grupo para a diversidade e potencial expressivo deste elemento visual. A linha deixou 

de ser uma parte imperceptível do todo da ilustração, e uma ação inconsciente do sujeito 

para materialização do desenho, e passou a ser entendida como um elemento visual que 

tem diversas possibilidades sintáticas e semânticas. Cabe ao sujeito a escolha de como 

apresentá-lo em suas produções.  

Foi possível observar a aprendizagem desse conceito e sua consequente 

ampliação de repertório imagético já na primeira sessão, na fase de apreciação das 
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obras, quando os sujeitos foram capazes de apontar os tipos de linha utilizadas por seus 

colegas, e nas sessões seguintes, com a identificação das linhas nas ilustrações das 

outras obras mediadas na intervenção.   

6.2| BICHOS DESCOLADOS 

 
Na semana seguinte, durante a segunda intervenção pedagógica, estavam 

presentes vinte e um (21) sujeitos e as duas (2) professoras regulares da turma.  Como 

mencionado na metodologia, a partir da observação da limitação de tempo para 

execução de todas as fases planejadas em uma única sessão, e como parte da 

reorientação do desenho da pesquisa de campo, iniciamos a sessão com o livro 

“Zoologia Bizarra” na fase da pré-leitura.  

A obra do escritor e artista Ferreira Gullar possuía em seu título palavras pouco 

usuais na rotina infantil. Esse fato nos motivou a explorar primeiramente o 

conhecimento prévio dos sujeitos a respeito do vocabulário do livro com as perguntas 

estimuladoras feitas pela P.P: - Vocês sabem o que significa Zoologia? E o que significa 

bizarro? 

 Esse mapeamento prévio possibilitou abordar questões semânticas e sintáticas 

da imagem e elaborar hipóteses sobre a história. Vejamos um episódio da pré-leitura: 

P.- Zoologia significa zoológico.  

G.- Zoologia tem algo a ver com psicologia. Então a psicologia bizarra.  

A- Bizarro quer dizer, porque eles estão com partes diferentes. O jacaré tem um 

pé ligado no corpo. Um pé de uma cor e uma pata de outra...e também de formato 

diferente. 

G. – Porque ele usou partes diferentes dos animais. 

P. - Eu vi num filme bizarro, e as coisas estavam de cabeça pra baixo e pra 

cima. 

Os desdobramentos das inferências a respeito das palavras e ilustração da capa 

levaram à construção do significado do título. Zoologia: estudo dos animais; bizarro: 

diferente, estranho. Os sujeitos hipotetizaram que o livro apresentaria animais 

incomuns, diferentes. Logo na capa, eles entraram no jogo lúdico de tentar adivinhar ou 

imaginar formas figurativas nas colagens de papel. 
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P.L – Pode ser uma pata de jacaré e uma de outro bicho...de elefante. 

K. – Isso que tá em cima do jacaré parece um homem sem cabeça que jogou um 

esguicho. 

Como mencionado na análise das obras, neste livro o autor descreve seu próprio 

processo criativo em um texto presente antes do início da narrativa. Essa indicação 

permitiu que confirmássemos a hipótese da utilização da técnica de colagem na 

produção das ilustrações e facilitou o reconhecimento de determinados procedimentos 

estéticos (sobreposição, tamanho dos fragmentos) pelos sujeitos na leitura guiada.    

Na mediação, antes da leitura do texto que acompanhava cada imagem, os 

sujeitos usavam a imaginação no processo de reconhecimento da figura. 

 P. H: - Parece uma girafa de cabelo.  

S. – Você não tá vendo? Aí ó, em cima do rabo do peixe.  

Esse tipo de frase fez parte de toda leitura guiada. Ela reforça o conceito de 

aprendizado coletivo e o compartilhamento de referências individuais como parte 

importante do processo de ampliação da percepção. (IAVELBERG, 2009). A leitura 

imagética que o grupo fez das ilustrações excedeu as indicações formais do texto e da 

imagem. Ou seja, eles não ficaram apenas presos às referências visuais e imagéticas. O 

texto dizia que era um peixe, mas o grupo continuava especulando outras possibilidades 

de leitura da imagem, como exemplifica a fala de S. – Essa cobra aí parece um navio.  

Ao terminar a mediação da obra, depois da identificação nas ilustrações do livro 

da técnica da colagem e sua variedade expressiva, propusemos aos sujeitos a criação de 

uma colagem com formas previamente cortadas (abstratas e geométricas), representando 

um bicho (bizarro ou não). Essa atividade propunha um jogo lúdico construtivo 

parecido com o que o ilustrador havia vivenciado em seu processo criativo.  

Primeiramente explicamos os procedimentos da atividade. Seria distribuída uma 

folha A4 (21,0 cm x 29,7 cm) de cor branca para cada sujeito, e também disponibilizado 

uma porção de papéis coloridos recortados em diferentes formatos para cada mesa. (Fig. 

79). Eles deveriam usar as formas oferecidas sem alterá-las (cortar, rasgar, pintar). E 

antes de colar as formas escolhidas na folha, o aluno deveria experimentar diversas 

possibilidades compositivas para seu bicho, explorando o campo visual disponível. Não 

haveria troca de folha. A cola seria disponibilizada para o uso à medida em que os 

alunos finalizassem o processo compositivo.  
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Figura 79| 

 
Imagem da mesa de trabalho no processo compositivo das colagens do “bicho bizarro” a partir 
de papéis recortados em formas abstratas e geométricas. 

 
Apresentaremos agora, por meio de categorias estabelecidas, a análise de 

algumas colagens produzidas pelo grupo. A seleção desta amostra foi elaborada usando 

como critério a presença de procedimentos proeminentes nas produções do grupo 

similares aos observados nas ilustrações do livro “Zoologia bizarra”.  

6.2.1| Pequenos fragmentos sobrepostos 

 

Analisando as colagens do grupo, percebemos que dez (10) sujeitos utilizaram a 

técnica de colagem sobreposta de pequenos papeis de cores diferentes da base para dar 

contraste para olhos, nariz e boca de seus bichos (Fig. 80a e b). Mesmo recurso 

expressivo empreendido pelo autor em algumas de suas ilustrações. (Fig.81) 

Este procedimento não foi abordado didaticamente na mediação do livro. Ele foi 

observado e incorporado espontaneamente pelos sujeitos a partir da leitura das imagens 

da obra.  
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Figura 80 (a e b)| 

(a)    (b)     
Colagens (a e b) produzidas pelos sujeitos da pesquisa durante a atividade com o livro 
“Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010).  
 
Figura 81| 

 
Ilustração da página 9 do livro “Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010). 
 

6.2.2| Pernas compridas 

 

Outro recurso expressivo que apareceu nas colagens dos sujeitos foi a utilização 

de dois filetes compridos de papel para representar as pernas dos animais (Fig. 82 a e b). 

Esse procedimento foi uma apropriação quase literal da ilustração da ilustração da 

página 23 do livro mediado (Fig. 83).  
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Figura 82 (a e b)| 

(a)   (b)   
Colagens (a e b) produzidas pelos sujeitos da pesquisa durante a atividade com o livro 
“Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010).  
 
Figura 83| 

 
Ilustração da página 23 do livro “Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010). 
 

6.2.3| Textura de letras e imagens 

 

Nas ilustrações do livro “Zoologia bizarra”, o autor utiliza recortes de papeis 

com textos e imagens em suas colagens (Fig.84). Esse procedimento foi percebido e 

comentado pelo grupo como uma escolha formal do artista. Por essa razão, foram 

disponibilizados para os sujeitos papeis com apenas uma cor pura e papéis com pedaços 

de textos e imagens. Cabia a cada sujeito a escolha do uso dos fragmentos.  

Analisando o material produzido pelo grupo, notamos que quinze (15) das vinte 

e duas (22) colagens utilizaram papel com algum tipo de imagem (estampa). Podemos 

ver nos exemplos abaixo que esse recurso criou uma textura (cabelo) e gerou contraste 

entre o corpo e a asa do pássaro (Fig. 84 c). 
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Figura 84 (a, b e c)| 

(a)  

(b)  (c)  
Colagens (a, b e c) produzidas pelos sujeitos da pesquisa durante a atividade com o LILI 
“Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010).  
 
Figura 85| 

 
Página dupla (10 e 11) do livro “Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010). 
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6.2.4| Identificação com o tema 

 

A execução da atividade propôs aos sujeitos a possibilidade de criar seu próprio 

“bicho bizarro”, porém, no conjunto da obra, observamos que onze (11) produções 

apresentaram bichos semelhantes aos das ilustrações.  Aves e peixes aparecem mais de 

uma vez nas páginas duplas do livro (Fig. 87), bem como foram apresentados pelos 

sujeitos em suas próprias produções (Fig. 86 a, b, c e d). 

A utilização do LILI como recurso didático para o ensino das artes visuais não 

está baseada no conceito de cópia ou imitação da imagem, tampouco pretende usar as 

ilustrações como parte de um processo de releitura de obra. A sugestão aqui apresentada 

é a da formação de um repertório visual, estético, gráfico, pictórico, técnico e 

procedimental por meio da apresentação de obras literárias infantis. A formação desse 

repertório visual mediado pelo professor possibilitaria a ampliação dos recursos 

expressivos utilizados pelos sujeitos em suas próprias criações. 

Nesse sentido, a identificação do tema aqui apresentado sugere a empatia gerada 

pelo objeto e reforça a ideia da viabilidade do LILI como meio didático. Não foi 

observada em nenhuma das produções a cópia literal das ilustrações do livro, nem se 

observou esforço dos sujeitos em fazê-la.  

Figura 86 (a, b, c e d)| 

(a)  (b)  
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(c)  (d)   
Colagens (a, b, c e d) produzidas pelos sujeitos da pesquisa durante a atividade com o LILI 
“Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010). 
 
Figura 87 | 

 
Ilustração da página 5 do livro “Zoologia Bizarra”, (GULLAR, 2010). 

Nessa sessão, os sujeitos foram especialmente estimulados a desenvolver a 

habilidade da composição de formas e o reconhecimento dessa criação dentro do espaço 

compositivo (folha A4). 

O desenho com materiais gráficos de escrita (Caneta, lápis e giz de cera) é, 

normalmente, o primeiro recurso a ser explorado nas salas de aula. Questões culturais, 

de motricidade e d segurança podem ser os fatores que definem este cenário.     Apesar 

desse fato, a colagem com formas (abstratas previamente cortadas) gerou produções 

surpreendentes. Os sujeitos demonstraram uma capacidade criativa e habilidade 

compositiva que deram origem a colagens esteticamente complexas (diversas 

sobreposições, cores e texturas) e interessantes (posição dos bichos, mais de um 

personagem por produção). 
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6.3| OLHE! ESSE OBJETO PARECE COM O QUÊ? 

 
No encontro seguinte, continuamos no assunto forma, mediado pelo livro “Nada 

Ainda” (VOLTZ, 2007). Nessa obra, o autor se apropria de objetos pré-existentes para 

elaborar suas ilustrações (assemblagem). Ele também se utiliza do procedimento da 

ressignificação, que é atribuir um novo significado/função a um objeto conhecido; ex: 

ressignificar um garfo na pá do personagem.   

Nesta sessão estavam presentes vinte (20) sujeitos e os três adultos responsáveis 

pela turma (professoras e auxiliar de sala). Iniciamos a intervenção com a leitura 

guiada do livro. O grupo estava muito animado e participativo. Quase todos os sujeitos 

queriam colaborar adicionando sua leitura a respeito da imagem.  

Percebemos, na pré-leitura, pelo discurso dos sujeitos, o desenvolvimento da 

percepção imagética do grupo. Foram levantadas diversas hipóteses como: o 

personagem foi feito de arame, o chapéu dele é um martelo antigo, o fundo da ilustração 

foi pintado, o fundo parece uma parede cheia de buraquinho, a boca dele foi feita com 

um pedaço de tijolo, ele escreveu o nome dele com arame, essa coisa azul parece uma 

almofadinha, não parece uma semente, semente azul? Claro é uma semente pintada! 

Não, é um feijão pintado. Nesse sentido, a pré- leitura foi muito rica em detalhes e teve 

uma duração de treze (13) minutos de um total de 22 minutos de sessão de leitura com o 

livro. 

Nesse momento da pesquisa, após duas intervenções, os sujeitos já estavam 

familiarizados com os métodos de “Andaimagem” (Pré-leitura, leitura e pós-leitura) e 

de “Image Wathing” (descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e 

revelando), de maneira que procediam com naturalidade na leitura verbal e visual da 

obra. O grupo também já havia se apropriado de termos relacionados às artes visuais 

(materiais e técnicas), o que tornava o procedimento de leitura mais elaborado e fluente. 

Durante a leitura da história apareceram outros jogos estéticos propostos pelas 

narrativas (verbais e visuais). Primeiro, a repetição da frase da página 10 à 13: -Mas o 

passarinho não respondeu nada. A frase desencadeou a fala do grupo em coro cada vez 

que ela aparecia. Depois, a partir da observação de um sujeito, percebemos que a 

projeção das páginas em slides dava a impressão de movimento do personagem. Então 

um dos alunos, L.H. pediu : - “Passa rápido para a gente ver ele se mexendo”. 

Passamos algumas vezes e realmente percebemos a impressão da animação do livro. 

Após a pré-leitura, leitura e pós-leitura sentamos em uma roda e foi lançada a 

proposta para a próxima fase. Essa proposta consistia na ressignificação de objetos. 
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Utilizar formas/objetos pré-existentes de utilidade cotidiana na construção de uma 

ilustração.  

Apresentamos aos sujeitos uma série de utensílios domésticos, na sua maioria 

objetos de cozinha.  A professora- pesquisadora também mostrou possibilidades 

compositivas realizadas por meio da ressignificação de objetos em alguns exemplos 

imagéticos projetados em slides (Fig.88). 

Figura 88| 

 

Imagem de ressignificações projetadas em slides após a leitura do livro “Nada Ainda?”, 

(VOLTZ, 2007). 

Foram distribuídas folhas em branco, lápis grafite e borracha. Os objetos ficaram 

dispostos em duas mesas. Os sujeitos poderiam escolhê-los e trocá-los, se fosse 

necessário. Cada um poderia pegar apenas um objeto por vez. A orientação da proposta 

era que os sujeitos deveriam observar as diversas possibilidades expressivas de um 

mesmo objeto até encontrar um modo diferente de seu uso convencional, 

ressignificando-o em sua ilustração.  

Nesse processo de início de produção houve a repetição de duas situações 

distintas. A primeira, daqueles sujeitos que ficaram na dúvida sobre que objeto escolher 

e demoraram a iniciar o desenho. Na segunda, sujeitos que fizeram um desenho rápido e 

diziam ter terminado. Foi necessário retomar a proposta, explicar que a ideia da 

atividade era explorar os objetos testando na folha, apagando, redesenhando.  

Interessante observar a relação de desapego dos sujeitos com a materialidade da 

própria produção, uma vez que a imagem era apenas fotografada. Eles terminavam uma 

e queriam partir para outra. Alguns sujeitos pediram para trabalhar com outros materiais 

como lápis de cor, caneta hidrocor e giz de cera. Então, após o término da composição 
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foi permitido o uso de outros materiais como complemento da produção. Essa atitude 

sugere que a ludicidade da exploração das possibilidades expressivas dos objetos 

despertou forte apelo criativo naquele grupo. 

Apesar desta proposta não contemplar todos os materiais e procedimentos das 

ilustrações do livro (tecido, arame e a colagens), a atividade da fase revelando se 

baseava na estratégia do ilustrador de ressignificar objetos e materiais. A utilização de 

objetos também nos proporcionou discutir com o grupo a natureza tridimensional da 

produção e sua transformação bidimensional ao ser fotografada e publicada nas páginas 

do livro, tal qual vimos em “Nada ainda”. 

Nos exemplos apresentados abaixo, vamos traçar alguns paralelos entre as 

ressignificações do grupo e as ilustrações da obra. 

6.3.1| Objeto como acessório 

 

Alguns sujeitos se apropriaram do objeto como acessório do seu personagem 

desenhado. Nos exemplos abaixo percebemos a associação realizada entre as formas dos 

objetos disponíveis para a atividade com outros objetos conhecidos do repertório do 

sujeito.   Na figura 89a observamos a ressignificação de um pincel de espuma em uma 

vassoura para a personagem. Já na figura 89b, o sujeito transformou uma chave em uma 

varinha mágica, na figura 89c um cadeado virou uma bolsa, na fig. 89d um infusor de 

chá se configurou como um balão e, na figura 89e, outra chave foi ressignificada como 

uma arma.  

Figura 89 (a,b,c,d e e)| 

 (a) (b)  
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(c)  (d)  

(e)  
Ressignificações (a, b, c, d e e)  produzidas por sujeitos do 1º ano do ensino fundamental 
durante a intervenção com o livro “Nada Ainda?” (VOLTZ, 2007). 
 

O procedimento de ressignificação aparece nas imagens do livro quando o 

ilustrador apresenta um garfo como o ancinho do personagem (Fig. 90). 

Figura 90| 

 
Fragmento da ilustração (pág. 2) do livro “Nada Ainda?” (VOLTZ, 2007). 
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6.3.2| Objeto forma enquanto corpo do personagem 

 

A proposta da atividade era criar uma ilustração com os objetos na qual 

houvesse a interação de um personagem em um contexto narrativo. Porém, doze (12) 

dos vinte (20) sujeitos usaram o objeto para criar um personagem, sem criar um cenário 

ou narrativa. Este fato nos leva a pensar que os exemplos apresentados na pós-leitura 

influenciaram significantemente as criações. Vemos nas três ressignificações abaixo 

(Fig.91) a semelhança ao exemplo apresentado (Fig.92). 

Observando esse acontecimento refletimos sobre a escolha que fizemos de 

apresentar outros referenciais imagéticos para além do LILI nesse estudo, uma vez que a 

proposta era estudar a influência do LILI no aprendizado de artes visuais. A princípio, a 

intenção dessa escolha era mostrar outras maneiras de ressignificar objetos, além das 

ilustrações da obra. Porém, vimos que as imagens projetadas pós-leitura em slides 

(exemplo fig.93) possuíam uma relação explícita figurativa e tiveram forte pregnância 

nas produções dos sujeitos. A apropriação estrutural do exemplo para as produções dos 

sujeitos foi notória nas figuras 92 a, b e c, mas a partir dela surgiram padrões e estilos 

de asas diversos criados por cada sujeito. 

Figura 91 (a, b e c)|  

(a)  (b  (c)   
Ressignificações (a, b e c) produzidas por sujeitos do 1º ano do ensino fundamental durante a 
intervenção com o livro “Nada Ainda?” (VOLTZ, 2007).  
Figura 92| 

 
Imagem de um exemplo de ressignificação projetada em slides após a leitura do livro “Nada 
Ainda?”, (VOLTZ, 2007). 
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Este fato corrobora a ideia de que a criação do repertório visual acontece por 

meio de diversas fontes visuais. Porém, a apresentação de imagens mais elaboradas, 

como as do LILI, no que se refere à experimentação de materiais, à riqueza de detalhes, 

ao uso de diferentes ângulos perceptivos e à utilização de uma variedade de elementos 

visuais menos simplificados, pode mobilizar o repertório individual pré-existente e 

propiciar um desenvolvimento imaginativo/ criativo mais aprofundado nos sujeitos. 

6.3.3| Objeto forma enquanto outro objeto 

 

Nesta categoria, forma enquanto objeto, observamos nos trabalhos de alguns 

sujeitos a modificação da função do objeto. Agora ele não era mais utilizado como um 

acessório do personagem, mas como um objeto de cena. Nos três desenhos abaixo 

vemos prendedores de pano de prato como lâmpadas (Fig.93 a), um abridor de lata 

como um poste eólico (Fig.93 b) e um prendedor de embalagens como uma cadeira para 

a personagem sentar (Fig.93 c). 

Figura 93 (a, b e c)| 

 (a) (b)  

(c)  
Ressignificações (a, b e c) produzidas por sujeitos do 1º ano do ensino fundamental durante a 
intervenção com o livro “Nada Ainda?” (VOLTZ, 2007). 

 
Não encontramos esse tipo de ressignificação direta na obra “Nada ainda...”. Foi 

na experimentação dos procedimentos propostos pela atividade que os alunos criaram 

outros recursos expressivos para os objetos. 
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6.3.4| Objeto como partes do corpo 

 

Nessa atividade os alunos encontraram diversas soluções estéticas para os 

mesmos objetos disponíveis. Uma delas foi a utilização da forma como parte do corpo 

do personagem. A boca, os olhos ou as pernas (Fig. 94). O autor utiliza esse 

procedimento em todos os personagens do livro, por exemplo, nos olhos do seu Luis 

(Fig. 95). 

Figura 94 (a, b e c)| 

(a) (b) (c)  
Ressignificações (a, b e c) produzidas por sujeitos do 1º ano do ensino fundamental durante a 
intervenção com o livro “Nada Ainda?” (VOLTZ, 2007). 
  
Figura 95| 

 
Fragmento da ilustração (pág. 6) do livro “Nada Ainda?” (VOLTZ, 2007). 

 
6.3.5| Objeto + palavra 

 

Durante as atividades propostas não houve direcionamento relacionado ao uso 

de palavras nas produções artísticas. Ficava a critério dos sujeitos usarem ou não a 

linguagem verbal como forma de expressão.  Dentro da amostra de produções desta 

atividade de ressignificação, diversas crianças inseriram o objeto em um contexto 

narrativo visual, mas apenas duas crianças usaram palavras para narrar os 

acontecimentos. 
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Na figura 96, a personagem diz:- vou pentea o meu cabelo! (vou pentear o 

cabelo!) E na figura 96 b o personagem que segura o objeto fala: E pegei um baão (Eu 

peguei o balão). 

Figura 96 (a e b)| 

(a) (b)  
Ressignificações (a e b) produzidas por sujeitos do 1º ano do ensino fundamental durante a 
intervenção com o livro “Nada Ainda?” (VOLTZ, 2007). 

 
      Alguns fatores influenciaram na construção da atmosfera lúdica da atividade. 

Primeiro, a possibilidade de trocar várias vezes de objeto até encontrar o “escolhido” 

para a composição atribuiu uma impressão de jogo à produção. O segundo ponto foi o 

fato de o mesmo objeto propiciar diferentes leituras (pelo mesmo sujeito ou por sujeitos 

diferentes). A troca de ponto de vista com os colegas teve um aspecto surpreendente. E, 

finalmente, a característica da impermanência material da produção, uma vez que a obra 

seria fotografada e desmanchada, conferiu à atividade a leveza de possibilidades 

infinitas. 

Compreendemos que nem todos os alunos compartilham da mesma sensação, 

pois houveram sujeitos que preferiram trabalhar com apenas um objeto e quiseram fixar 

a composição com fita adesiva. Mas, no contexto do grupo, esse caso foi uma exceção. 

6.4| O VENDEDOR DA MINHA RUA 
 

Nos dois livros anteriores, abordamos o elemento forma como possibilidade 

expressiva no processo de ensino aprendizagem das artes visuais. Na obra “Zoologia 

bizarra” (GULLAR, 2010), trabalhamos com formas bidimensionais abstratas prontas 

por meio da técnica da colagem. No livro “Ainda Nada” (VOLTZ, 2007), exploramos 

algumas possibilidades da forma tridimensional pronta - objetos industriais usando a 

ressignificação de objetos por meio do desenho. Já nesta terceira intervenção 
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pedagógica, com o conteúdo forma, abordaremos a forma tridimensional criada com 

a técnica da modelagem, caso do livro “Tem de tudo nesta rua...” (XAVIER, 2013). 

Esta sessão ocorreu em uma segunda-feira, véspera de feriado. Participaram da 

intervenção apenas 14 sujeitos, uma das professoras da turma e o auxiliar de sala.  A 

turma estava tranquila e receptiva. Em quase todas as intervenções que realizamos 

entrávamos na rotina da turma após o intervalo do parque e o relaxamento com música 

ou leitura de gibis. Nesse dia, em especial, as crianças leram calmamente antes do início 

da sessão. Não houve a projeção de slides do livro mediado porque o cabo do aparelho 

estava danificado. Esse fato não teve impacto relevante na mediação. A leitura guiada 

foi feita com apoio do livro impresso da professora pesquisadora e os sujeitos puderam 

olhar de perto as ilustrações da obra.  

Começamos a leitura pela capa, fazendo inferências sobre a imagem e o título. 

Antes de serem levantadas hipóteses sobre a narrativa, um sujeito diz: - O livro foi feito 

com massinha!  

O grupo estava atento às linguagens verbal e visual, e optamos por lançar a 

pergunta geradora da pré-leitura: - O que será que esse livro vai contar? Seguem 

algumas falas dos alunos na pré-leitura: 

G. - De um homem que tava andando na rua e achou tudo que ele queria? 

M. – Uma mulher, um homem, e um filho vão passear na rua e o filho fica 

pedindo coisas e ele acha tudo que ele quer na rua. 

P.H. –Eu acho que eles tavam passeando na calçada e viram muitas coisas na 

rua e eles pegaram tudo que eles queriam e fizeram uma barraca para eles vender. 

A partir da fala de P.H. foi feita uma sondagem sobre o conhecimento prévio das 

crianças sobre vendedores de rua. Elas elencaram diferentes tipos de vendedores de rua 

que conheciam: de fruta, de prendedor de cabelo, de milho verde, de lanche e de picolé.  

Foi mencionado também um vendedor de livros, o que propiciou ao professor 

pesquisador contar aos alunos a história do vendedor de enciclopédias e o que eram 

enciclopédias, adicionando informações novas à dinâmica.  

Nesse momento, o sujeito P. H. teve uma fala importante sobre a materialidade 

das imagens de LILI e as produções em sala de aula P.H. – Professora, sabia que, sabia 

que, sabia que tudo o que ...que os materiais, que os materiais que os autores usam nos 

livros que a gente lê a gente usa as mesmas coisas? 
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Passamos então da sondagem para a leitura de imagem da capa. Perguntamos - 

Do que vocês acham que é feita essa ilustração?   

Outros materiais além da massinha estavam sendo listados pelos alunos: giz de 

cera, tinta, canetinha, biscuit quando L. nos interrompeu com a seguinte fala : - Parece 

assim, que eles modelaram uma massinha branca, daí pintaram, tiraram uma foto e 

fizeram o livro. 

A fala de L. além de apresentar um caminho lógico para explicar o processo 

criativo do ilustrador, nos permitiu relembrar a questão da tridimensionalidade da 

escultura de massinha de modelar e a bidimensionalidade impressa das ilustrações dos 

livros. Conhecimentos esses pertinentes ao ensino das artes visuais. 

Após a pré-leitura, iniciamos a leitura guiada. Os poemas sobre profissões de 

rua nos deram a oportunidade de conversar sobre as diferenças regionais dessas 

profissões. Quais profissões descritas no livro eram vistas na cidade de Natal e quais 

não?  

Na ilustração que mostrava a profissão de “lambe-lambe” houve um diálogo que 

ilustra como eram feitas as leituras de imagem.  

P.H. disse – Ei, eu tô desconfiando uma coisa daí. Parece que eu tô 

desconfiando que isso aí é de verdade.  

Pesquisadora – De verdade?  

I. – É de massinha! 

P. H. Não eu tô desconfiando que aí é aquele negócio que prepara o filme. 

Lembra que sempre tem um lugar para preparar os filmes? Eu acho, eu acho que eles 

estão nesse lugar. 

Pesquisadora – Ah! Um cenário é isso? 

P.H- É. 

(várias crianças falando ao mesmo tempo) 

M.L. – Um cenário improvisado. De papelão de massinha 

P. L. – Que esses prédios aí não são de verdade são de papelão 

L. Ou de papel colorido. 

Ao terminar a leitura retomamos as hipóteses da pré-leitura e passamos para a 

proposta da atividade de pós-leitura. O grupo ficou muito animado ao descobrir que 
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trabalhariam com massinha de modelar como o ilustrador fez no “Tem de tudo nesta 

rua”. 

Cada sujeito poderia criar seu próprio vendedor de rua. A proposta da atividade 

era elaborar com massa de modelar colorida uma escultura livre (em pé, que pudesse ser 

observada ao redor) a partir da técnica da modelagem. Porém, devido à dificuldade 

estrutural do material, as produções foram realizadas na posição horizontal sobre uma 

folha de papel vegetal, como uma escultura em alto relevo, na qual a imagem possuí 

volume, mas só pode ser observada frontalmente. Depois de prontas, as obras foram 

fotografadas e desmanchadas.  

Foram distribuídas folhas de papel vegetal tamanho A5, e uma caixinha de 

massinha de modelar com sete (7) cores diferentes. Também ficaram disponíveis palitos 

de dente e de picolé como ferramentas de apoio para modelagem e fabricação de 

texturas. 

Durante a análise das produções chamou nossa atenção o fato de apenas duas 

produções representarem uma profissão de rua presente no livro (vendedor de algodão 

doce).  A maioria das modelagens mostraram vendedores de ruas presentes na cultura 

local. Sete das quatorze obras foram vendedores de picolés e sorvetes. Os outros 

vendedores foram: vendedor de churros, de CD e DVD, de água de coco e um vendedor 

de gibis. Esse resultado demonstra que a leitura de imagens aciona o conhecimento de 

mundo dos leitores e os convida a serem coautores, colaborando criativamente na 

significação da obra. 

Considerando as diferenças de apresentação dos materiais da proposta de 

atividade (escultura alto relevo) e da ilustração do livro (escultura livre), mostraremos a 

análise de alguns procedimentos realizados pelos sujeitos em suas produções. 

6.4.1|Modelando Linhas 

 

Construir um objeto tridimensional requer habilidades e estratégias diferentes 

das requisitadas em trabalhos bidimensionais. Durante a produção o aluno tem de 

utilizar a coordenação motora fina das duas mãos, equilibrar a composição, adicionar e 

subtrair o material de modelagem, dando forma à peça e delineando seu contorno. 

Porém, alguns sujeitos recorreram a um dos elementos mais utilizados da arte, a linha, 

como recurso expressivo. 

A linha é um dos primeiros elementos visuais que praticamos em nossas criações 

infantis por meio das garatujas e nos acompanha por toda a vida no desenho das letras 

cursivas. O apego natural a essa forma de expressão é notório nas produções dos 
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sujeitos. Nesses dois exemplos (Fig. 97 a e b), os estudantes fizeram linhas 

tridimensionais de massinha (minhoquinhas - rolando a massinha em cima de uma base) 

para fazer o contorno e dar forma ao personagem. A criação do corpo não é composta 

de uma massa, mas de várias linhas tridimensionais unidas.  

Figura 97 (a e b)| 

(a)  (b)    
Modelagens (a e b) produzidas durante a intervenção com o livro “Tem de tudo nesta rua”, 
(XAVIER, 2013). 
 

As dificuldades impostas pela própria técnica e material, muitas vezes, 

possibilitam a criação de soluções alternativas para o desenvolvimento da obra. A 

maleabilidade da massa de modelar levou quase todos os alunos a criar seus vendedores 

diretamente sobre a folha de papel vegetal. 

Refletindo sobre os resultados das produções, concluímos que, para a produção 

de uma escultura livre, seria necessário um material com uma consistência mais firme e 

uma base de trabalho, ou a construção de uma estrutura interna do personagem.  

Apesar do texto apresentado na contra capa do livro indicar a massinha de 

modelar como um material utilizado pelo ilustrador, suas modelagens parecem ser feitas 

com uma massa mais dura, como o biscuit.  

As pernas e braços dos personagens da ilustração de Xavier (Fig. 98) são finas, 

mas sustentam o peso do personagem, o que não aconteceu com os personagens criados 

pelos sujeitos da pesquisa. 
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Figura 98| 

 
Fragmento da ilustração da página 12 do livro “Tem de tudo nesta rua”, (XAVIER, 2013) 
 

6.4.2|Textura 

Em outras produções, os sujeitos usaram o palito de dente para fazer texturas na 

roupa do personagem (Fig.99). Esse procedimento aparece repetidas vezes nas árvores 

do cenário das ilustrações (Fig.100). 

Figura 99 (a e b)| 

(a)  (b)  
Modelagens (a e b) produzidas durante a intervenção com o livro “Tem de tudo nesta rua”, 
(XAVIER, 2013). 
 
Figura 100| 
 

 
Fragmento da ilustração da página 12 do livro “Tem de tudo nesta rua”, (XAVIER, 2013) 
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O uso de outros instrumentos, como palitos de dente e de sorvete, permitiram 

também a criação de detalhes como pintas nas bochechas e os olhos.  

6.4.3| Mistura De Cor 

Utilizando os conhecimentos prévios sobre cor alguns sujeitos misturaram duas 

cores de massinhas diferentes para obter uma terceira, não disponível no material 

fornecido. No caso das produções abaixo (Fig. 101 a e b), houve a criação da cor rosa 

para fazer a roupa, o cabelo e os detalhes dos personagens. Tonalidades de verde claro e 

azul fabricados com a mistura do branco e até mesmo a produção do verde misturando o 

amarelo e o azul.  

Figura 101 (a e b)| 

(a) (b)  
Modelagens (a e b) produzidas durante a intervenção com o livro “Tem de tudo nesta rua”, 
(XAVIER, 2013). 
 

6.4.4|Detalhes sobreposições 

 

Observando os trabalhos (Fig. 102) percebemos o detalhamento de alguns 

vendedores. A presença da sobreposição de massinhas para representar a cor dos olhos, 

a linha colorida dos lábios, a bochecha rosada e os cílios são alguns detalhes presentes 

nas produções. Esses recursos expressivos podem ser encontrados nas ilustrações dos 

personagens da história (Fig. 103). 
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Figura 102 (a, b e c)| 

(a) (b) (c)  

Modelagens (a, b e c) produzidas durante a intervenção com o livro “Tem de tudo nesta rua”, 

(XAVIER, 2013). 

Figura 103| 

 
Fragmento da ilustração da página 10 do livro “Tem de tudo nesta rua”, (XAVIER, 2013). 
  

6.4.5|Objetos  

Assim como alguns alunos se preocuparam com os detalhes do personagem, 

outros se dedicaram a produzir os objetos vendidos pelos vendedores, como as peças do 

vendedor de gibis e até o carrinho de picolé do sorveteiro (Fig. 104).  

Figura 104| 

(a) (b)  
Modelagens (a e b) produzidas durante a intervenção com o livro “Tem de tudo nesta rua”, 
(XAVIER, 2013). 
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Objetos dessa natureza aparecem tanto nas ilustrações da obra quanto ao redor 

do texto, formando uma moldura de objetos que são vendidos na rua (Fig. 105).  

Figura 105| 

 
Páginas 7 e 8 do livro “Tem de tudo nesta rua” (XAVIER, 2013). 

 

Percebemos que a proposta da atividade oportunizou a descoberta de outras 

maneiras de criar com a massinha de modelar, um material bastante utilizado pelos 

sujeitos. O desafio de criar um vendedor ou um personagem imaginado por eles, 

somado às referências observadas nas ilustrações do livro, deram origem a estratégias 

criativas distintas: Linhas modeladas, texturas e misturas de cor. 

A atividade também proporcionou a chance de apresentarmos procedimentos 

empreendidos na técnica da escultura, como a adição e retirada de material, a 

modelagem a partir de uma peça em um só bloco de massa ou a soma de vários pedaços 

modelados separadamente, falar sobre os tipos de escultura presentes na história da arte 

(baixo relevo, alto relevo, escultura livre). E tudo por meio da vivência prática dos 

sujeitos com os materiais e instrumentos. 

Outros desdobramentos seriam possíveis utilizando o mesmo LILI, como a 

construção do cenário para os personagens a partir de objetos tridimensionais criados 

com diversos materiais, como aparece na própria obra. As possibilidades didáticas e as 

atividades propostas devem levar em consideração o objetivo, o grupo e o tempo de 

duração da aula.  

6.5| O DONO DA COR 
 

Concluindo os três livros com ênfase no elemento FORMA, iniciamos com o 

livro “O pintor” (RODARI; PETRONE, 2010), a mediação do conteúdo e elemento 

visual cor.  
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As ilustrações desse livro apresentam as três cores primárias (vermelho, azul e 

amarelo), uma secundária (verde) e uma terciária (marrom). Levando em conta a série 

da turma e o Projeto Pedagógico da escola, optamos por abordar, inicialmente, as cores 

primárias e secundárias na atividade de pós- leitura.  

Apesar da agitação, as crianças estavam receptivas para realizar a pré-leitura e 

interagiram positivamente levantando hipóteses sobre o enredo da história e os 

procedimentos plásticos utilizados na ilustração da capa. 

Episódios de pré-leitura: 

P.P – Observando a capa e o título da obra, o que vocês acham que vai acontecer nessa 

história? 

PH- O pintor vai pintar coisas e elas vão ficar vivas. 

L- Ele vai andando e vai pintar coisas diferentes, coisas que ele nunca viu. 

P.P- E de que materiais vocês acham que essa imagem foi feita?  

Na primeira resposta as crianças disseram em coro  

(o grupo em coro) – Tinnnnttaaa!   

A resposta pode ter sido influenciada mais pelo título do que pela percepção 

visual, pois aos poucos surgiram novas hipóteses, como giz de cera e caneta hidrocor. 

Um sujeito arriscou um palpite a respeito do processo criativo do ilustrador  

L– Ele primeiro desenhou a lápis e depois pintou.  

Assim, como não foi possível definir rapidamente pela aparência da imagem os 

materiais utilizados pela artista, a ilustração da capa também gerou dificuldades para o 

levantamento hipotético do conteúdo narrativo. Era possível reconhecer símbolos 

bastantes clichês da pintura, como o pincel, a boina e o bigode, mas ação do 

personagem em olhar os pelos do pincel poderia contar qualquer história. Essa 

dificuldade se confirmou quando, após realizamos a leitura guiada, descobrimos na pós-

leitura que as inferências da pré-leitura eram bastante diferentes da trama ficcional.  

Durante a mediação, percebemos o desconforto de uma da professora ao ver a 

imagem do pintor com um corte no dedo, e depois usando o sangue como tinta (Fig. 

108). Como forma de esclarecer para os sujeitos o fato de que não usamos nosso próprio 

sangue para pintar, levantamos a questão sobre a materialidade da cor. Perguntamos aos 

sujeitos se eles sabiam de onde vinham as cores que usávamos em nossas pinturas.  
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Figura 106 (a, b e c)| 

(a) (b) (c)  

Páginas duplas 23 e 24(a) e 25 e 26(b) do livro “O Pintor” (RODARI; PETRONE, 2010). 

 

Analisando suas respostas, foi possível perceber que as crianças ainda não 

haviam explorado esse conteúdo em sala de aula, porém surgiram algumas hipóteses 

como: 

P. H. – Quando pega fogo, a gente pega uma máquina e suga o vermelho...a               

gente vai lá pra cima e consegue pegar o sol, suga um pouco da cor do sol. 

S. É...É...pode ser...a cor pode ser de iodo. 

A- A gente fabrica as cores misturando água e corante e forma uma tinta. 

Após essa breve ampliação no planejamento da aula, fizemos uma sondagem de 

conhecimento prévio do grupo sobre a classificação das cores. Coletivamente, eles 

conseguiram nomear as três cores primárias e a mistura de cores que geravam as três 

cores secundárias.  

Nesse momento, propusemos uma atividade de mistura das cores antes de ir para 

a fase revelando da pesquisa. Aqui vale fazer uma pausa para dizer que, quando os 

sujeitos souberam que iriam trabalhar com pincel e tinta, ficaram muito agitados e a 

explicação da atividade demorou mais tempo que o usual. Toda a logística de cobrir as 

mesas, trocar a roupa das crianças, preparar os potes com água e tinta para cada mesa 

tomou quase dez minutos da intervenção.  

Antes de distribuir os cartões para a pintura, foi explicada a proposta da 

atividade, usando como exemplo um cartão previamente pintado pela professora 

pesquisadora. Com a ajuda das professoras de sala, cada sujeito recebeu um cartão com 

seis (6) círculos (Fig. 109) nos quais eles teriam que pintar as cores indicadas em cima 

do círculo. Como resultado, elas teriam que obter as três cores primárias e as três cores 

secundárias. Houve bastante barulho e excitação e a professora da turma pediu que 

explicássemos a proposta novamente para o grupo. Mesmo assim, houve algumas 

misturas trocadas. 
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Figura 107 | 

 
Cartão para misturar cores primárias e produzir cores secundárias. 
 

As dificuldades ocorridas na aula culminaram na diminuição do tempo da 

produção final (revelando). Apesar disso, decidimos seguir o desenho da pesquisa e 

propor que os alunos fizessem a pintura “o dono da cor...”, assim como na narrativa do 

livro; ex: O dono do amarelo, o dono do verde...  

Foram distribuídas folhas (tamanho A4, branca, gramatura 180gr), pincéis, três 

(3) potinhos com uma cor primária e um prato plástico individual para que eles 

pudessem misturar as tintas formando novas cores. Foi explicado que, se eles 

misturassem toda a quantidade das três (3) cores de uma vez só, obteriam apenas uma 

cor de tonalidade acinzentada e que não haveria reposição de tinta nos recipientes.  

Logo no início das produções, muitos sujeitos misturaram suas três cores, ficando 

apenas com a cor cinza.  

Observando o conjunto das atividades produzidas, podemos perceber que houve 

pouca semelhança com os recursos expressivos utilizados nas ilustrações da obra, como 

um fundo pintado e o preenchimento dos personagens. Apesar do uso do pincel e tinta, a 

técnica utilizada pelos sujeitos se assemelha mais com a técnica do desenho do que com 

a técnica da pintura. Como comentado anteriormente, a linha é visivelmente uma 

característica marcante nas produções dos sujeitos. A cor branca do papel foi preservada 

e os “Donos da cor” foram criados com mais de uma cor.  

A experimentação de materiais e técnicas, em artes visuais, é fundamental para 

que o sujeito descubra por meio da vivência as limitações e potenciais dos meios que 

está utilizando em sua produção artística. A familiarização com os procedimentos 

artísticos pode auxiliar o desenvolvimento de técnicas e a criação da poética do sujeito. 

Nesse sentido, percebemos que essa atividade, além da leitura verbal e visual, propiciou 
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esse contato experimental do sujeito com o material. Assim como o tema da história 

despertou o interesse dos sujeitos sobre a origem material das cores. Agora mostraremos 

alguns resultados produzidos no momento pós-leitura da sessão com o livro “O pintor”.   

6.5.1|Cores primárias e misturas 

 

Nos exemplos abaixo (Fig.110), os sujeitos usaram prioritariamente as três cores 

primárias e optaram por representar mais de um personagem como o “Dono da cor”. As 

produções se assemelham mais com um desenho do que com uma pintura. O apego à 

linha sugere pouca vivência com a técnica da pintura. Na produção da figura (a), o 

sujeito preencheu o chão e o personagem azul foi feito com uma pincelada mais grossa, 

atribuindo um pouco de preenchimento ao corpo do personagem, explorando o 

potencial do material. Nesses exemplos, não há sobreposição de cores e cada 

personagem é elaborado com uma cor só. 

Figura 108 (a, b e c)| 

(a)   (b)  

(c)  
Pinturas (a, b e c) produzidas durante a intervenção com o livro “O Pintor” (RODARI; 
PETRONE, 2010). 
 

6.5.2|Cores primárias e sobreposições de cores 
 

Alguns sujeitos representaram seu “Dono da cor” com uma cor primária e 

fizeram sobreposições e pequenas intervenções com outras cores (Fig.111). Um 
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procedimento parecido se apresenta nas ilustrações do livro, quando o ilustrador utiliza 

variações de tonalidades da mesma cor para atribuir contraste e textura ao seu “Dono da 

cor” (Fig. 112). Vemos que os sujeitos da pesquisa também adicionaram padrões às 

roupas e aos cabelos de seus personagens e, mesmo com a presença marcante do 

elemento linha, há mais preenchimento com as pinceladas nessas produções.   

Figura 109 (a e b)| 

(a)   (b)    
Pinturas (a, b e c) produzidas durante a intervenção com o livro “O Pintor” (RODARI; 
PETRONE, 2010). 
 
Figura 110| 

 
Página dupla do livro “O Pintor” (RODARI; PETRONE, 2010). 

 

7.5.3|Cores secundárias 

Outra estratégia usada pelos sujeitos foi a mistura de duas cores primárias 

criando uma cor secundária para seu “Dono da cor”. Observando essas produções 

distinguimos duas estratégias distintas para a obtenção da cor secundária. Uma, em que 

a tinta foi misturada fora da pintura e adicionada ao papel posteriormente (Fig. 113 a), e 

a outra, na qual a cor foi misturada no próprio suporte (Fig. 113 b). Além disso, olhando 

a figura 113 b, percebemos que ela foi uma das poucas produções nas quais houve o 

preenchimento da face do personagem e vimos como o sujeito resolveu a questão do 

contraste dos olhos e da boca usando cores mais escuras ou vibrantes que o fundo para 

destacá-los.  
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Figura 111 (a e b)| 

(a)      (b)     
Pinturas (a e b) produzidas durante a intervenção com o livro “O Pintor” (RODARI; PETRONE, 

2010). 

6.5.4|Cor Acinzentada 

 

Dentro desta amostra, doze (12) dos vinte (20) sujeitos ficaram especialmente 

interessados pela mistura material das tintas. Esse grupo, misturando as três cores 

oferecidas, obteve pinturas em tons de cinza e marrom (Fig.114 a e b). Em sua grande 

maioria, os sujeitos mesclaram o vermelho, o azul e o amarelo em um único recipiente. 

Como havia sido acordado no início da atividade, não houve troca nem reposição de 

materiais. 

É interessante observar, nessas produções, a variedade de tonalidades criadas. 

Mesmo a mistura das três cores tendo sido obtida fora do suporte, o fato de sua não 

homogeneidade causou uma espécie de degradê nas obras. Nessa atividade, os sujeitos 

tiveram a oportunidade de experimentar o fenômeno que as cores misturadas em 

recipientes fora do papel ou no próprio papel conferem diferentes resultado às obras 

(Fig.114 a e b). E precisaram lidar com a questão da monocromia, ou quase 

monocromia, uma vez que não teriam cores diferentes para adicionar contrastes e 

detalhes. Alguns sujeitos pediram emprestado aos colegas as cores que faltavam.  

Figura 112 (a e b)| 

(a) (b)  
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Pinturas (a e b) produzidas durante a intervenção com o livro “O Pintor” (RODARI; PETRONE, 

2010). 

6. 5.5| Narrativa da pintura 

Nas produções abaixo, podemos perceber que os sujeitos adicionaram os nomes 

de seus personagens à pintura (Fig. 115 a, “o velho do vermelho” e Fig. 115 b “o senhor 

Elemental”). Assim como nas ilustrações do livro, esse procedimento demonstrou que 

houve uma reflexão sobre as características dos seus personagens e que, possivelmente, 

eles participavam de uma narrativa mental do sujeito.  Em todas as propostas 

apresentadas ao grupo, a professora pesquisadora estimulava os sujeitos a pensarem e 

planejarem a sua criação, não apenas no que concerne ao campo visual e às escolhas 

formais da produção, mas às características e estilo de suas obras.  

Figura 113 (a e b)| 

(a) (b)  

Pinturas (a e b) produzidas durante a intervenção com o livro “O Pintor” (RODARI; PETRONE, 

2010). 

Observando os resultados das atividades encontramos alguns aspectos da obra 

que podem ter servido de referência visual para a prática. Porém, as produções dos 

sujeitos da pesquisa pouco se assemelharam com as ilustrações do livro. O que 

percebemos durante a atividade é que os sujeitos exploraram a materialidade da tinta 

por meio da pintura e do desenho. Treinaram a coordenação das pinceladas com linhas e 

preenchimentos. Fabricaram novos matizes e realizaram arranjos cromáticos diversos. 

Exploraram o campo visual de maneira abrangente e criaram seus personagens 

motivados mais pelo tema do livro do que por seus recursos expressivos visuais. 

6.6| POEMA PRAMIM É ASSIM...  

Na última intervenção, finalizamos a pesquisa abordando o tema cor. Estavam 

presentes na atividade dezessete (17) alunos e os três adultos profissionais responsáveis 

pela turma. O grupo estava tranquilo, aguardando o início das atividades. Já gravando, 
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enquanto arrumávamos a enquadramento da câmera para começar a sessão, os sujeitos 

no escuro observavam a capa do livro projetada no quadro branco. Sem qualquer 

mediação eles iniciaram o seguinte diálogo: 

M. - Ele pegou o aquário do peixe dele, pôs o peixe no mar, tirou a água inteira. 

P.L. - Não, o peixe está ali. 

G. - Não existe peixe branco. 

P.H. - Ou pode ser um livro cheio de poemas. 

S. Leu o título da obra em voz alta – Isto é um poema que cura peixes. 

G. E daí, e daí. Então o peixe dele morreu e ele quer curar o peixe. 

Risos 

Aproveitamos esse momento de interesse dos sujeitos para continuar a pré-

leitura e continuar levantando hipóteses sobre a história do livro. A maioria delas 

convergiu para o título, onde um peixe doente seria curado por um poema. Observamos 

a capa, que além do peixe tem um navio, um pássaro e uma grande flor. Foram 

apresentados os nomes dos autores do livro e perguntamos ao grupo se eles achavam 

que os autores eram brasileiros e, se não, qual seriam suas nacionalidades. O nome 

incomum dos artistas os levou a supor que se tratava de uma obra estrangeira. 

Aproveitamos a ocasião para falar sobre o processo de tradução de livros para a língua 

do local onde serão vendidos.  

O aluno P. H. chamou a atenção da professora pesquisadora para a imagem de 

uma pessoa com linhas que saíam do peito (Fig. 116). Era a logomarca da editora. O 

grupo pensava que a imagem fazia parte da ilustração. Retomamos a questão editorial 

dos livros e a presença do nome da editora nas obras.  

Figura 114| 
 

 
Fragmento de imagem da capa do livro “Isto é um poema que cura os peixes”, 
SIMÉON;TALLEC, 2007). 
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Ainda na análise da imagem da capa foi perguntado ao grupo qual era a 

predominância de cores que compunham a capa. Os alunos falaram - Cores fortes e 

vibrantes. Estimulados pela mediação, citaram as cores primárias e secundárias da capa. 

Nessa hora, houve uma recapitulação de conceitos sobre a classificação das cores e suas 

relações.  

Outro conhecimento trabalhado em outras mediações apontado nesta obra foi o 

elemento visual linha. Então, pedimos ao aluno S., que comentou a esse respeito, para 

que apontasse as linhas que ele observava na imagem projetada. Com a ajuda dos 

colegas, S. falou sobre os diversos tipos de linha que tínhamos estudado na primeira 

intervenção.  

Neste ponto da pesquisa, ficou nítido o desenvolvimento da percepção dos 

sujeitos para a leitura de imagem, a atenção nos elementos compositivos da ilustração, a 

aquisição da nomenclatura e definições de conceitos da arte. O exercício de observar 

imagens e, a partir delas, extrair informações e significados virou uma tarefa lúdica e 

prazerosa. Os sujeitos se expressavam com desenvoltura a respeito do que observavam. 

Em relação à materialidade da ilustração da capa, os sujeitos disseram que havia 

sido produzida com tinta, lápis grafite e giz de cera. Os sujeitos não limitaram seus 

comentários aos possíveis materiais e técnicas utilizados para a produção da imagem, 

mas falaram também sobre o processo criativo do ilustrador. L. disse – O ilustrador 

primeiro desenhou com grafite e depois pintou! 

Abrindo o livro, na segunda capa, as crianças foram desafiadas a encontrar a 

palavra escondida nos dois alfabetos pintados pelo ilustrador. Elas ficaram surpresas ao 

ler a palavra formada por pequenos peixes amarelos: poema. 

Iniciamos a leitura guiada, na qual surgiu espontaneamente uma brincadeira com 

a frase que o personagem do livro repetia - Ah é, que legal!. Cada vez que a frase 

aparecia, as crianças falavam em coro.  O personagem do livro em busca de descobrir o 

que é um poema, e como conseguir um para curar seu peixe, nos inspirou, na pós-

leitura, a explorar o que o grupo entendia como poema. Alguns alunos deram suas 

definições: 

A.L. - Pra mim poema é uma coisa romântica.  

A.G. – É...É...o poema pode ser uma rima. 

A.L – Não, poema é uma mensagem.  
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Embalados pelas definições de poemas expostas pelo grupo, apresentamos a 

proposta da atividade revelando. Por meio de uma produção visual e verbal, os alunos 

deveriam criar sua própria definição de poema.  

“O que é um poema pra você?”  

Para essa atividade foram usadas folhas de tamanho A3, gramatura 180 gramas, 

lápis grafite, giz de cera e giz pastel oleoso. Os procedimentos e recursos expressivos 

eram escolhidos pelos sujeitos. A produção era de um desenho livre. A ideia ao propor 

esta atividade era observar os aspectos espontâneos que surgiriam da prática.  

No início da atividade, houve um momento de reflexão e decisão individual 

sobre qual o conceito de poema pra cada um, e como ilustrar esse conceito. Nesta obra, 

os sujeitos deveriam inserir a definição de poema escrita também no verso da folha.  As 

definições visuais e verbais foram: 

Figura 115| 

  
Poema é engraçado                                                    Um poema pra mim é entrar no mar de prancha 

 

 

 

       
Um poema é amor pela família                                      Um poema pra mim é eu voando no céu    
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Um poema é viajar no espaço                                            Um poema é um abraço quentinho 

           
Um poema pra mim é coisas que a gente encontra.             Ouvir o coração das pedras 

     
Pra mim poema é amor                                                         Pra mim poema é dar uma mensagem 

     
Poema é brincar                                                                    Pra mim poema é ver a natureza 
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Pra mim é pegar um pedaço de nuvem                              O Poema é uma pessoa dentro do coração 

   
   O poema é uma carta romântica                                        O poema é uma carta de amor  

 
 O poema é uma mensagem romântica  

 

Produções artísticas criadas por meio da linguagem verbal e visual após a mediação do livro 

“Isto é um poema que cura os peixes”, (SIMÉON;TALLEC, 2007). 

 A maioria dos sujeitos, em seus processos criativos, escolheu o lápis grafite para 

elaborar o desenho e depois coloriu com os outros materiais disponíveis.  Poucas 

crianças pintaram o fundo da imagem, mas, de modo geral, os desenhos ocuparam de 

forma abrangente o espaço compositivo disponível.  

Observando as atividades produzidas, percebemos o envolvimento dos sujeitos 

com o tema do livro - pensar o que seria um poema. Algumas produções trouxeram 

definições parecidas com as da história como: ouvir o coração das pedras e pegar um 

pedaço de nuvem. Outras apontaram para o conceito mais usual de poema: algo escrito, 
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romântico, que mandamos para alguém. Houve aqueles que, assim como o livro, 

apresentaram um poema como uma ação ou momento prazeroso: poema é brincar, é ver 

a natureza, é um abraço quentinho, é entrar no mar de prancha... 

Ao final das sessões de leitura podemos dizer que cada indivíduo teve sua 

percepção da história construída pelas leituras mediadas, pela reflexão gerada pelo 

grupo, por sua própria bagagem e maturidade. O mesmo ocorreu com as produções 

artísticas propostas. Percebemos que as ilustrações dos LILIs foram importantes como 

referências visuais, influenciaram as obras produzidas, foram lidas, individual e 

coletivamente, e seu entendimento absorvido de acordo com as experiências prévias e a 

maturidade dos sujeitos.    

CAPÍTULO 7| CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pesquisador Peter Hunt (2010) nos traz a seguinte pergunta - Por que 

estudar literatura infantil? Ele próprio responde: - porque é importante e divertido! 

Compartilhamos este pensamento com Hunt, e estes motivos nos levaram a estudar o 

LILI. Consideramos o LILI um importante objeto na formação da criança. Ele é lúdico, 

desperta a empatia, é capaz de proporcionar prazer pela leitura, desenvolver a 

criatividade e contribuir com a formação verbal e visual do jovem leitor.  

Mesmo que a ênfase deste estudo seja a leitura imagética, buscamos 

evidenciar a amplitude expressiva/comunicativa deste objeto de nossa cultura, que está 

pronto e aberto para ser fruído. A possibilidade de desenvolver a linguagem visual e 

verbal simultaneamente, e dar visibilidade aos LILIs em sala de aula, se configurou 

como uma ação positiva e transformadora da realidade na escola.  

Agora apontaremos algumas considerações pertinentes ao processo de mediação 

do LILI que podem ser relevantes para despertar uma reflexão sobre a leitura (visual e 

verbal) em sala de aula e sua a prática docente. 

Analisando as obras selecionadas, observamos seus recursos expressivos e suas 

possibilidades pedagógicas para o ensino das artes visuais na escola, no ato de ler 

imagens, pensar sobre elas e produzi-las, e assim delineamos teoricamente o caminho 

didático apresentado.   

Também foi detendo o olhar sobre os LILI que percebemos que ler imagens 

requer um tempo diferente do requisitado pela leitura verbal. É necessário ter atenção. 

Olhar, reolhar, fazendo diversos passeios pela ilustração, descobrindo seus detalhes e 

nuances. Como apresentou Martine (2007), ler a mensagem dos signos é um exercício 

que fazemos diariamente e o tempo todo, este é o procedimento espontâneo que 
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utilizamos para compreendermos e nos movermos no mundo, mas isso está longe de ser 

uma análise de imagem.  

A imagem não é construída apenas por seu significado, são as escolhas 

formais (sintática) e suas contextualizações históricas culturais que conferem seu teor 

inteligível, simbólico a imagem. Um círculo vermelho com uma linha no topo é 

rapidamente percebido como uma maçã, mas não é esse o exercício de análise que 

propusemos neste estudo. Queremos conhecer que “maçã” é essa. Seu tamanho, forma, 

material, técnica, enquadramento, e com isso mostrar que, por meio do conhecimento 

dessas possibilidades da linguagem visual, podemos produzir diversos tipos de maçã, 

com diversos significados.  

Observar as seis obras selecionadas para o corpus da pesquisa nestes termos 

foi uma tarefa desafiadora, pois olhar conscientemente para além da primeira impressão 

é uma atividade pouco exercitada durante a vida e a formação docente. Foi necessário 

ler (verbalmente) as histórias diversas vezes até conseguir imergir nas ilustrações, 

página dupla por página dupla, e em seu conjunto.  

A princípio, a abordagem analítica quase dicotômica se fez necessária para 

que fossem respeitados os diferentes ritmos inerentes às duas linguagens e para sua 

melhor estruturação metodológica. Porém aos poucos percebemos que é possível mediar 

a obra contemplando as duas linguagens.  

Foram elencados três elementos visuais como fio condutor das práticas em 

sala de aula, um em cada LILI mediado. Essa estratégia didática teve como objetivo 

trazer a atenção sobre as especificidades e características de cada elemento visual e 

conceituá-lo teoricamente durante a leitura de imagens. A utilização dos documentos 

referenciais da educação brasileira para o ensino das artes visuais do 1° ano do ensino 

fundamental (PCNs, BNCC e a proposta pedagógica do NEI/Cap-UFRN) também 

serviram de referencia para elaboração dos planos de aula/mediações. 

De maneira geral, as ilustrações são produzidas com mais de um elemento 

visual o que possibilitou abordar ou introduzir diferentes conceitos artísticos, à medida 

que os sujeitos ampliavam seu vocabulário e repertório estético. Percebemos que a 

análise dos recursos expressivos presentes nos LILIs também conferiu ao mediador 

(professora-pesquisadora) um olhar mais atento e seletivo, proporcionando maior 

segurança e fluidez durante a leitura guiada.  

O intuito da análise do LILI e seus potenciais pedagógicos aqui propostos não 

é apresentar um modelo de mediação, mas trazer exemplos para a diversificação das 
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leituras em sala de aula, e talvez um caminho possível de futuras adaptações para outras 

obras e realidades.  

Ainda nesse sentido, a realização da intervenção pedagógica nos mostrou que  

um mesmo livro pode suscitar diversas abordagens. Falar, por exemplo, sobre o 

enquadramento das ilustrações, a perspectiva, programas de computador que editam 

imagens. Isso, a depender dos objetivos pedagógicos e da maturidade dos sujeitos 

envolvidos na atividade. Um livro mediado no 1º ano do ensino fundamental, quando 

apresentado em uma turma de 4º ano, pode adquirir outro papel didático. 

No que concerne à leitura de imagens realizada nesta pesquisa com o 1° ano 

do E.F, os objetivos foram: ampliação de repertório visual, reconhecimento dos 

elementos constituintes da linguagem visual, valorização da produção individual, do 

outro, da cultura em que está inserido, e a identificação de produções visuais nas 

diferentes culturas (local, regional, nacional e internacional).  

Mas como será que isso funcionaria na prática?  

Essa dúvida nos motivou a transformar este estudo, a princípio teórico, em uma 

pesquisa qualitativa aplicada, e a realizar intervenções pedagógicas em ambiente 

escolar. E foi ela também, que nos mostrou a importância de observar atentamente as 

produções artísticas pós-leitura realizadas pelos sujeitos, para tentar compreender como 

se deu o processo de aprendizagem. 

Apoiados nos autores citados neste estudo e nas metodologias da Andaimagem 

(GRAVES; GRAVES, 1998), Image watching (OTT,1988), com o intuito de testar as 

hipóteses didáticas aqui levantadas e sua aplicabilidade prática, realizamos 6 

intervenções de campo. 

Durante a fase de mediação do LILI, observando o comportamento dos 

sujeitos da pesquisa, percebemos a necessidade de adaptações na metodologia de leitura 

das imagens dos livros. Não foi possível utilizar os níveis de recepção estética na 

sequencia em Ott (1988) propôs em sua configuração original, uma vez que no processo 

de leitura de imagens coletiva, os sujeitos mudavam de uma fase para outra de forma 

dinâmica e natural. Eles interpretavam, depois descreviam, voltavam a interpretar e 

analisavam simultaneamente a imagem, não havendo uma sequência demarcada.  

Portanto, para a realidade dos sujeitos de nossa pesquisa (maturidade dos 

indivíduos, características e repertório visual do grupo), optamos por acompanhar o 

ritmo de leitura do grupo e adicionar perguntas estimuladoras que contemplassem todas 
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as fases da metodologia “Image Watching” (descrever, analisar, interpretar, 

fundamentar e revelar), mas sem fixar uma ordem específica.  

Após as adequações necessárias, a intervenção pedagógica ficou organizada 

em três fases, respectivamente, leitura guiada do LILI (Andaimagem + Image 

watching), produção artística dos sujeitos pós-mediação da obra e apreciação coletiva 

das obras realizadas individualmente. Embora essa divisão tenha sido executada em 

todas as sessões de campo, foi avaliada a necessidade de um acréscimo de tempo em 

algumas atividades, como na mediação do livro “O pintor”, na qual utilizamos tinta 

guache. Esta constatação nos leva a pensar que, em uma situação pedagógica de 

cinquenta minutos de aula, talvez a apreciação das obras produzidas pudesse acontecer 

na aula subsequente, permitindo assim mais tempo para o compartilhamento das 

impressões dos sujeitos sobre suas produções e a atividade realizada. 

Como pontuado por Fontana (2000), a relação entre o mediador, os sujeitos e 

o conhecimento se modifica continuamente. E foi dessas interações que constatamos a 

necessidade das reformulações e adaptações realizadas no planejamento.  

Analisando o material obtido (vídeos, áudios, fotos e produções), e a partir da 

observação da professora pesquisadora, podemos dizer que o presente estudo foi 

relevante para o desenvolvimento de habilidades e competências dos sujeitos, 

relacionadas principalmente a duas práticas pedagógicas: a leitura de imagens e a 

produção artística.  

Em relação à leitura de imagens, nas primeiras sessões os sujeitos apresentaram 

dificuldade em descrever o que estavam observando, pois o vocabulário específico do 

grupo se limitava aos materiais e técnicas conhecidos e consolidados na rotina escolar 

(giz de cera, lápis de cor...). Porém, a partir da análise das ilustrações dos LILIs e da 

mediação sobre os elementos de linhas, formas, cor, suas diversas aparências, materiais 

(tecido, objetos, tinta, papel colorido, etc), possibilidades compositivas e estruturas, 

observamos a apropriação de um novo conjunto de saberes que ampliaram o repertório 

estético verbal e visual dos sujeitos. 

A partir da análise das falas dos sujeitos observamos o aumento gradativo do 

reconhecimento perceptual dos mesmos sobre os processos de produção de imagens e a 

aquisição de vocabulário específico para a descrição das mesmas, como materiais, 

técnicas e procedimentos artísticos. Também constatamos, observando a participação 

dos alunos durante as intervenções, o aumento no interesse pela análise imagética. À 

medida que havia a aquisição de novos termos como colagem, assembagem, 



154 
 

composição, modelagem etc, os sujeitos se mostravam mais estimulados a se expressar 

verbalmente durante as fases de pré-leitura e leitura das obras. 

Ao longo das seis sessões de leitura de imagens, outra transformação importante 

foi observada nos sujeitos: a autonomia do olhar. Enquanto nas primeiras sessões a 

professora pesquisadora precisava fazer perguntas geradoras para estimular a fala dos 

sujeitos sobre o que estavam vendo, nas sessões subsequentes essa ação surgiu 

espontaneamente, com mais riqueza de detalhes e suposições. À medida que essa 

autonomia se consolidava, o vocabulário e a familiaridade com o exercício de analisar 

imagens se desenvolvia, os sujeitos apresentavam mais predisposição e prazer em 

realizar as atividades propostas. A maior parte dos sujeitos se relacionou com a 

atividade de pré-leitura como se ela fosse um jogo de adivinha, no qual todos queriam 

acertar os procedimentos utilizados na elaboração das imagens. 

A partir dessa constatação foi reforçada a ideia da atividade de leitura de 

imagem como um processo de aquisição de conhecimento gradual, contínuo e lúdico, 

no qual cada imagem/ ilustração contribuiu com sua diversidade estética para a 

ampliação do repertório imagético dos sujeitos e a compreensão da linguagem visual. 

Em relação às habilidades e competências previstas para o ensino de artes 

visuais no 1º ano do E.F, analisando as produções artísticas dos sujeitos após a 

mediação do LILI, também podemos dizer que houve a diversificação do repertório 

expressivo prático do grupo. 

Experimentando diversos materiais (lápis, giz de cera, tinta, massa de modelar, 

papeis coloridos, objetos, etc.), utilizando os elementos constituintes da linguagem das 

artes visuais, no caso deste estudo, principalmente a linha, a forma e a cor, e explorando 

as cores primárias e suas possibilidades tonais, os sujeitos exercitaram suas 

possibilidades expressivas e comunicativas, observando-se que o aprendizado da 

linguagem se consolida na sua prática.  

A experimentação de diferentes expressões artísticas, como o desenho, a pintura, 

a colagem, a escultura, a modelagem, a ilustração e a assemblagem, mediados pelo 

LILI, deram a oportunidade para os sujeitos perceberem que as imagens podem ser 

analisadas e produzidas por qualquer pessoa.  Todos os sujeitos do grupo foram 

ilustradores de suas próprias ideias. Inferir os processos criativos do ilustrador por meio 

da leitura imagética e da produção de imagens aproximou os sujeitos do universo da 

arte, quebrando o paradigma de que para fazer arte é necessário ser artista. 
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Nesse momento é relevante retornar ao objetivo do estudo e refletir sobre qual o 

papel dos LILIs na aquisição dessas habilidades e competências desenvolvidas nas 

intervenções. Em uma pesquisa qualitativa, a apresentação dos resultados é sempre um 

processo delicado, levando em consideração o caráter particular de cada estudo, seus 

contextos e sujeitos. O que aqui faremos é o que as autoras Merriam e Tisdell (2009) 

especificaram em pesquisa como um processo de generalização. O uso de casos 

particulares na inferência de relações gerais. 

Observando as três fases da pesquisa, podemos dizer que, analisando as 

imagens, o grupo desenvolveu a atenção e a percepção e identificou os aparentes 

processos artísticos desenvolvidos pelos ilustradores. O que antes não era visto como 

uma possibilidade expressiva, como o uso de objetos para criar imagens, agora era 

experimentado pelos sujeitos em suas próprias produções. Nesse sentido, os LILIs 

mediados foram utilizados como referência imagética para a elaboração das próprias 

estratégias expressivas dos sujeitos. 

Na mediação do livro “Como reconhecer um monstro” (ROLDÁN, 2011), os 

sujeitos tomaram consciência da diversidade estética do elemento visual linha (curvas, 

contínuas, descontínuas, quebradas, diagonais, sobrepostas...). Na pré-leitura e leitura 

guiada, antes da produção artística, o grupo teve dificuldade em caracterizar as linhas e 

perceber suas nuances, porém, durante a apreciação das obras produzidas, os sujeitos já 

elencavam as linhas utilizadas em suas produções: - Professora, eu usei linhas curvas, 

quebradas e retas!  E mais do que isso, viram que as características das linhas carregam 

ritmo, espessura, direção que podem ser usadas com intencionalidade pelo ilustrador.  

O pensamento artístico se consolida na prática da arte e é nela que encontramos 

os acertos e erros que irão constituir nossa expressão nesta linguagem. As produções do 

grupo mostraram a experimentação dos conceitos de linha apresentados nas imagens 

mediadas, mas não houve similaridade (mimetização) estética entre os desenhos dos 

sujeitos e as ilustrações do livro. Mesmo na proposta da atividade utilizando como mote 

o tema da obra (monstro), os sujeitos criaram seus próprios monstros. 

Já nos livros “Zoologia bizarra” (GULLAR, 2010) e “Nada Ainda?” (VOLTZ, 

2007), em que apresentamos o elemento visual forma por meio das técnicas da colagem 

e da ressignificação, houve a incorporação de vários recursos expressivos utilizados nas 

ilustrações dos dois livros nas produções dos sujeitos. Por exemplo, o uso da 

sobreposição de papeis de cores diferentes para criar contraste, a utilização de papeis 
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estampados na criação de textura, a ressignificação de objetos como acessórios do 

personagem ou parte do corpo, etc... 

No último livro em que abordamos o elemento visual forma - “Tem de tudo 

nesta rua...” (XAVIER, 2013) -, a proposta da atividade foi a criação de um vendedor de 

rua, assim como os personagens ilustrados pela obra. Percebemos em alguns trabalhos a 

repetição de estratégias expressivas utilizadas pelo ilustrador, como a textura, a 

sobreposição de massinhas de cores diferentes para criar detalhes e partes do corpo. 

Analisando as sessões de campo, percebemos que o aprendizado não aconteceu 

de forma direta, mas de forma gradual e acumulativa. Os elementos visuais, o uso de 

técnicas artísticas e os projetos gráficos específicos de cada obra mediada ampliaram o 

repertório artístico e exercitaram a percepção visual dos sujeitos.  Porém, foi no fazer 

artístico que os alunos experimentaram alguns recursos expressivos observados em suas 

próprias produções, diversificando assim suas possibilidades expressivas comunicativas. 

Estabelecendo relações entre o conhecimento e a criação, o sujeito exercita a capacidade 

de ordenar, configurar e significar os novos conteúdos apreendidos, comparando com seu 

repertório prévio e moldando sua própria maneira de ver e criar no mundo.   

Apesar de alguns trabalhos produzidos pelo grupo apresentarem semelhanças 

com as ilustrações das obras, a leitura do LILI neste estudo não foi utilizada como uma 

proposta de releitura da imagem, mas sim como um objeto lúdico e de afeto da cultura 

da infância, que pode contribuir como referência imagética, estimulando a imaginação e 

a criatividade, apontando diferentes modos de ver e fazer arte, configurando-se assim 

em um meio para abordar diversos assuntos e práticas pedagógicas. 

Finalizando nossas considerações sobre este estudo, constatamos o potencial 

dos LILIs para apresentar conceitos pertinentes ao ensino das artes visuais por meio do 

exercício da leitura de imagem, sua mediação e a criação de propostas a partir da 

observação de seus recursos expressivos. Este trabalho também nos permitiu concluir 

que os resultados observados não aconteceram apenas pela presença do livro na 

biblioteca ou em sala de aula, mas pela interação entre o LILI, o mediador e o grupo.  

A mediação começa na escolha e estudo da obra. Cabe ao professor mediador 

selecionar livros com qualidade textual e visual, seja com intuito de desenvolver um 

projeto específico, seja para a fruição dos sujeitos. A descoberta das potencialidades de 

cada livro ilustrado dependerá do conhecimento das características do suporte e da 

diversidade característica de suas linguagens (verbal e visual). 
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O desenvolvimento da linguagem visual e a prática artística estão presentes em 

todos os anos da Educação Básica de forma contínua e sistematizada para que os 

indivíduos possam, ao alcançar a vida adulta, ser capazes de se expressar, comunicar e 

fruir por meio desta linguagem. Acreditamos no potencial expressivo, comunicativo e 

poético do LILI como mais um caminho para a obtenção desse propósito. 

Este estudo pretendeu contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da 

linguagem visual e da leitura de literatura em sala de aula. Outros tantos caminhos 

podem ser criados e trilhados com intuitos semelhantes.  Portanto, convidamos 

professores, bibliotecários, pais e mediadores a observar a riqueza expressiva dos livros 

ilustrados disponíveis nas livrarias e em nossas bibliotecas escolares. Bem como a 

refletir sobre possíveis modos para sua fruição. Assim, poderemos compartilhar e 

aprender de maneira prazerosa mais sobre nossa cultura e as linguagens verbais e 

visuais presentes nesse tesouro cultural que temos nas mãos. 

Vamos ler, ver e criar nossa própria história verbal e visualmente! 
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ANEXO 1- Tabela dos 47 livros analisados para a seleção do corpus da pesquisa 
classificados em  três categorias de elementos visuais (linha, forma e cor). 
ELEMENTO VISUAL- LINHA  

 
 

ELEMENTO VISUAL- FORMA 

 Nome do 
livro 

Autor(a) Ilustrador(a) Editora  Ano 
PNBE 

1 Lampião & 
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Vilela 

Fernando Vilela CosacNaify  

2 O menino 

que espiava 

para dentro 

Ana Maria 

Machado 

AlêAbreu Global 2012 

3 É assim Paloma 

Valdivia 

Paloma Valdivia UDP 2012 

4 Papai Urso  

 

Cecilia Eudave Jacob Yunes UDP 2012 

5 Para lá e para 

cá  

Fernando de 

Almeida 

Fernando de 

Almeida, 

Mariana Zanetti  

e Renata Bueno 

Editora do 

Brasil  

2012 

6 Zoo zureta  Fabrício Ionit Zilberman Companhia 2012 

 Nome do livro Autor(a) Ilustrador(a) Editora  Ano 
PNBE 

1 Mas que mula! Martina 

Schreiner 

Martina 

Schreiner 

Cata sonho 2014 

2 A compoteira Celso Sisto Bebel Callage   

3 Uma zebra fora do padrão Paula Brownie Paula Brownie LA 2012 

4 Estou sempre mudando Bob Gill Alastair Reid Martins 

Fontes 

2012 

5 Chapeuzinho Vermelho a 

verdadeira história 

A.R. 

Almodóvar 

Maarc Taeger Callis 2012 

6 Como reconhecer um 

monstro 

Gustavo 

Roldán 

Gustavo Roldán Frase e efeito 2012 

7 O Ouriço Gustavo 

Roldán 

Gustavo Roldán SM 2012 

8 A árvore Generosa Shel 

Silverstein 

Shel Silverstein Globo 2014 
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Hiratsuka 
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book 

2012 
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Silvestrin 

Luiz Maia Ática  
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Simões Coelho 

Humberto 

Guimarães 

Reviravolta  

 

2014 
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Moriconi 

Renato 

Moriconi 

Difusão 

cultural do 

livro 

2012 



167 
 

Corsaletti das Letrinhas 
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cultural do 
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13 Eu não sou 

como os 

outros  
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Anne 

Herbauts 

Anne 

Herbauts 
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2012 
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ilustrações  
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10 O pintor lustrações  Gianni Valéria Berlendis E 2012 
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Roberto 
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Comboio de 
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(Textura) 
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Neves 
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Book  

2012 

14 O traço e a traça  Roseana 

Murray 

Elma Editora 

Abril 

Educação 

2012 

15 Quando os tam- tans 

fazem Tum- tum  

Ivan Zigg Ivan Zigg Nova 

Fronteira  

2014 

16 O Mais Gigante  Juan 

Gedovius 

Juan 

Gedovius 

Base sistema 

educacional 

2012 

17 Exercícios De Ser 

Criança  

Manoel De 
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De Martha 
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Editora 

Salamandra  
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