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RESUMO 

A linguagem gráfica presente nos livros didáticos infantis representa uma parcela 

significativa do repertório visual da criança durante os primeiros anos de aprendizagem, 

demandando assim, muita atenção no que diz respeito à organização espacial da 

informação. As experiências visuais vivenciadas fora do âmbito educacional, através dos 

jogos, cartazes, cinema, revistas, jornais, internet, pintura, grafitagem, design, entre outras 

manifestações artístico-comunicacionais, podem ser incorporadas à cultura visual da 

escola por meio da aplicação de novas formas de configuração gráfica da informação nos 

artefatos educacionais. Do mesmo modo, esquemas gráficos que são percebidos no 

cotidiano, como mapas, diagramas e infográficos, transformam-se numa poderosa 

ferramenta na transmissão do conteúdo formativo das ciências do Ensino Fundamental. 

Nessa perspectiva, esta dissertação apresenta um estudo sobre o uso da Linguagem 

Gráfica Esquemática (LGE) nos livros didáticos do referido grau de ensino, 

especificamente a eficácia dos infográficos como agentes mediadores da compreensão e 

aquisição da informação visual presente no texto educacional.  Para isso, foram revisados 

estudos da literatura que envolvem: design e educação; comunicação e linguagem; design 

da informação; linguagem gráfica e seus recursos esquemáticos mais utilizados em livros 

didáticos. Também foram feitas três pesquisas subseqüente com os seguintes objetivos:  

1) Exploratória: identificar os recursos esquemáticos mais utilizados, as disciplinas mais 

envolvidas e os anos de escolaridade onde esses recursos são mais representativos; 2) 

Analítica: apontar, por meio de análise comparativa, os esquemas mais e menos eficazes da 

amostra, considerado o público-alvo; e 3) Experimental: observar o grau de familiaridade 

dos profissionais envolvidos com a produção e utilização desses artefatos, na cidade do 

Recife, em relação à Linguagem Gráfica Esquemática. Os resultados demonstram que a 

incidência da LGE em livros didáticos ainda é tímida, se comparada com a Linguagem 

Gráfica Verbal e a Linguagem Gráfica Pictórica, e que os profissionais envolvidos na 

produção estão mais próximos das terminologias das esquematizações do que os 

professores que utilizam esses artefatos em sala de aula. Admitindo que estes participantes 

reconhecem as necessidades locais dos estudantes, estando bem próximos à sua 

realidade, identificamos a necessidade de integração entre professor, autor e designer à 

produção dos livros, bem como maior uso de esquemas gráficos como ferramenta de 

aprendizagem nestes artefatos.   

 

Palavras-chave: design, linguagem gráfica, livro didático, esquemas gráficos, aprendizagem 
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ABSTRACT 

The graphic language present in textbooks for children represents a significant part of the 

visual repertoire of the child during the first years of learning, requiring special attention  

regarding to the spatial organization of information. The visual experiences gathered 

outside the scope of the education context, through games, posters, movies, magazines, 

newspapers, internet, painting, graffiti, design, and other artistic or communicational 

expressions, can be incorporated into the visual culture of the school through the 

implementation of new graphic configuration of the information within educational 

artifacts. Similarly, graphics schemes that are perceived in everyday life, such as maps, 

diagrams and infographics, become a powerful tool in the transmission of science 

instruction content of elementary school. From this perspective, this dissertation presents 

a study on the use of schematic language in textbooks of this level of education, 

specifically the effectiveness of infographics as a mediator artifacts of the understanding 

and acquisition of visual information whitin educational text. For this, we reviewed 

scientific studies that involves: design and education, communication and language, 

information design, graphic language and its schematic resources used in textbooks. Along 

with, it as conducted three subsequent studies: 1) Exploratory: aiming to identify the most 

used schematic features, the disciplines involved and the more years of schooling where 

these features are more representative, 2) Analitical: aiming to point out through 

benchmarking the most and least effective schemes of the sample considered the target 

audience, and 3) Experimental: aiming to observe the degree of familiarity of the 

professionals involved with the production and the use of these devices, in Recife, in 

relation to the Schematic Graphic Language. The results show that the incidence of 

Schematic Graphic Language in textbooks is still very modest when compared with the 

Verbal Graphic Language and the Pictorial Graphic Language, and that professionals 

involved in the production are closer to the terminology of the schematics artifacts than 

the teachers who use these devices in the classroom. Assuming that these subjects 

recognize the needs of local students and being very close to their reality, we identified 

the need to integrate teacher, author and designer in the production of books, as well as 

increase the use of schematic language as a learning tool within textbooks. 

 

Keywords: design, graphic language, textbook, schemes, learning 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início da última década do século XX o mundo sente o impacto de 

transformações inquietantes, decorrentes de novas tecnologias informacionais. Este tem 

sido o fenômeno tecnológico-econômico de maior impacto social e cultural 

contemporâneo, pois provoca grandes mudanças na produção de bens e serviços e na 

cultura local. Neste cenário, os meios de comunicação oriundos desse processo, como a 

Internet, são parceiros da globalização e produzem, entre outras mutações, uma revolução 

na apresentação gráfica da informação, atingindo milhares de pessoas no planeta (Vieira, 

2002). 

É nesse contexto que a sociedade convive com o predomínio da produção 

imagética e esquemática, convergindo para a linguagem gráfica cada vez mais presente. A 

velocidade com que essas informações visuais são transmitidas a qualquer momento do 

dia nos faz perceber que: 

A comunicação eletrônica instantânea não é apenas um meio de transmitir informações com maior 

rapidez. A sua existência altera o próprio quadro das nossas vidas, ricos ou pobres. Quando a 

imagem de Nelson Mandela nos pode ser mais familiar do que a do vizinho que mora na porta ao 

lado da nossa, é porque qualquer coisa mudou a nossa vida corrente (GIDDENS, 2002:23). 

Essa convivência diária com a linguagem gráfica é sentida através do bombardeio 

dos meios de comunicação impresso e digital, suporte das mudanças tecnológicas (ver 

Figura 1). Para uma maior capacidade receptiva, o indivíduo precisa estar apto a 

decodificar, interagir e reprocessar tais informações, ou seja, adquirir conhecimentos 

acerca da linguagem gráfica verbal, pictórica e esquemática para uma produção imagética 

dinâmica e eficiente dentro de um sistema informacional.  

 A interligação entre as áreas do design gráfico informacional e da educação pode 

ser um caminho essencial para a obtenção dessa cultura visual, pois de acordo com 

Fontoura (2002:94) “é através das atividades do design que o ser humano modela e 

constrói a cultura material e é através do uso dos produtos resultantes destas atividades 

que interage com o meio, com os outros e consigo mesmo”. 
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Neste percurso, Horn (1998, apud SPINILLO, 2002) argumenta que “a linguagem 

visual, como em outras formas de linguagem, deve ter caráter comunitário para 

possibilitar a interpretação dos mesmos sinais da mesma forma pelos usuários”. Essa 

afirmativa só vem acrescentar a necessidade em se interagir as áreas do design e da 

educação, já que o ambiente escolar encontrar-se imerso em informações visuais que, por 

diversas vezes, não são planejadas graficamente e, conseqüentemente, mal decodificadas 

pelos alunos. 

Atualmente percebemos a necessidade do tratamento da informação e sua 

representação gráfica para que tanto o professor quanto o aluno sejam capazes de 

transmitir, interpretar, analisar e criticar as transformações da informação. Percebemos 

neste tipo de linguagem a capacidade de diminuir as barreiras lingüísticas e culturais entre 

povos de culturas diferentes.  

 
Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 1 | Da esquerda para a direita: www.pgr.mpf.gov.br/pgr/saude/textos/imagens/infografia_celulastronco.gif, 
http://dreduardo.files.wordpress.com/2008/08/como_escovar_os_dentes.jpg, 
http://www.bb.com.br/portalbb/home/geral/index.bb, http://anderaos.com/wp-content/uploads/2007/08/070827_1.jpg, 
www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira96.htm, www.sabereletronica.com.br/files/image/figura_videogame_play.jpg, 
http://matthicks7.info/images/pinball/pinball1.gif. 
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Sendo assim, a otimização da cultura visual na escola, através de investigações que 

abordem estudos no campo do design da informação, também pode ser encarada como 

compromisso social com a educação brasileira, beneficiando de forma significativa à 

qualidade do ensino no país através da identificação dos problemas e da busca de soluções 

nos sistemas informacionais dos artefatos educacionais.  

1.1 Objeto e objetivos de estudo 

Entendemos que essa problemática pode ser amplamente trabalhada no ambiente 

educacional por intermédio dos artefatos visuais utilizados, a fim de que se construa uma 

cultura visual na qual o aluno do ensino fundamental se sinta familiarizado com a dinâmica 

da linguagem gráfica. A partir daí, surgem alguns questionamentos: como o aluno recebe 

as informações visuais nas escolas? Qual a influência dos artefatos educacionais na 

construção da cultura visual na escola? Qual a concepção de linguagem gráfica 

esquemática do professor? Quais recursos desta linguagem são mais explorados na 

transmissão de conteúdos didáticos? Em quais disciplinas esses recursos são mais 

essenciais? Como os autores dos livros didáticos destas disciplinas se relacionam com os 

esquemas gráficos?  

Esta dissertação não pretende responder a todos os questionamentos acima 

expostos, por isso vamos delimitar o tema dentro do amplo campo de estudo hora 

mencionado e apresentar em seguida nosso objeto de estudo e os objetivos propostos. 

1.1.1 Objeto de estudo 

O objeto do presente estudo consiste no uso da Linguagem Gráfica Esquemática nos livros 

didáticos do Ensino Fundamental. Para melhor compreensão do nosso objeto de estudo e 

dos respectivos assuntos e teorias que estão relacionadas à sua problemática, elaboramos 

um esquema que foi baseado no modelo de Waechter1 (2008), que busca apresentar as 

várias dimensões (histórica, social, cultural, configurativa, técnica, comunicativa, de 

utilização etc) que estão incorporadas à temática em questão (figura 2). 

1.1.2 Objetivo geral 

Fazer uma investigação sobre o uso da Linguagem Gráfica Esquemática em livros didáticos 

                                         
1 WAECHTER, Hans da Nóbrega. Metodologia de pesquisa em design. Departamento de design. Programa de Pós-graduação em 
Design. UFPE. Recife: 2008. 
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do Ensino Fundamental com foco na configuração visual do conteúdo informacional e nos 

profissionais envolvidos na sua produção e utilização em sala de aula. 

 
Fig. 2 | Fig. 2 | Fig. 2 | Fig. 2 | Esquema com o quadro referencial teórico da pesquisa. 

1.1.3 Objetivos específicos 

Para que seja alcançado o objetivo geral, buscaremos antes atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar as formas de simbolização esquemáticas mais presentes nos livros 

didáticos do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano); 

b) Identificar as disciplinas mais envolvidas com a LGE bem como o ano de 

escolaridade onde esta tem maior representatividade; 

c) Descrever o perfil de proximidade com o objeto de estudo dos profissionais 

envolvidos na produção do livro (professor autor e designer) e na utilização deste em 

sala de aula (professor consumidor do artefato), por intermédio de observação do 

discurso e registro de tarefas relacionadas à construção de esquemas. 

1.2 Hipótese da pesquisa 

A partir do esquema representado pela Figura 2, contextualizamos e problematizamos o 

objeto de estudo para traçarmos os objetivos gerais e específicos. Agora visualizando 
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todos os tópicos, podemos considerar que nosso tema está inserido no patamar do 

Design da Informação e faz uma relação com a educação através da pesquisa sobre a 

linguagem gráfica esquemática nos livros didáticos do Ensino Fundamental. Daí surge a 

necessidade de pesquisar como os profissionais que elaboram ou utilizam esses artefatos 

se relacionam ou se comunicam através dos esquemas gráficos.   

Diante dessa exposição, é oportuno lançar a seguinte hipótese: o livro didático é 

um artefato educacional relevante para o ensino fundamental no Brasil e a Linguagem 

Gráfica Esquemática dinamiza a visualização de seus conteúdos, potencializando, dessa 

forma, o processo de aprendizagem. 

1.3 Relevância do estudo para a área do Design da Informação 

A pesquisa hora apresentada se inscreve na linha de pesquisa Design da Informação, do 

Mestrado em Design da UFPE (Programa de Pós-graduação). Isso porque o nosso objeto 

de estudo tem relação direta com os caminhos de investigação para uma “otimização do 

processo de aquisição da informação de sistemas de comunicação”2, buscando com isso a 

transmissão e uso adequados dessa informação. 

Sabemos que mesmo diante da crescente tecnologia e ‘informatização’ dos meios 

de aquisição do conhecimento, através dos diversos recursos e mídias digitais educativas 

(Internet, CD-rom, DVD, etc.), e até mesmo de uma suposta previsão da extinção do livro 

didático, este artefato continua sendo um importante instrumento de trabalho em sala de 

aula, principalmente nas escolas municipais da rede pública brasileira, responsáveis pelo 

Ensino Fundamental 13 (2º ao 5º ano). Em seu artigo, Ricardo Prado (2001) afirma que um 

bom diálogo entre livro didático e a realidade pode fazer diferença no processo de 

construção do conhecimento no cotidiano escolar e, na área do design da informação, 

essa realidade se traduz na influência da comunicação virtual, de esquemas gráficos, como 

os infográficos, entre outros recursos e meios tecnológicos cada vez mais dissipados pela 

globalização.  

                                         
2 Manual do Candidato 2007 - Mestrado em Design da UFPE. Programa de Pós-Graduação em Design. Setembro 2007, pg. 3. 
3 A Lei nº 11.274, de 06/02/2006, estabelece a ampliação para nove anos do ensino fundamental. Até 2010, prazo final da 
implantação da ampliação, poderão coexistir os dois sistemas cuja equivalência encontra-se no Apêndice A. 
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Com o objetivo de verificar essa correspondência e adequação do artefato acima 

mencionado com o cotidiano e idade do usuário, Coutinho & Silva4 realizaram, em 2006, 

uma análise qualitativa dos livros adotados em duas escolas do Recife. Esses livros 

apresentavam projetos gráficos que não correspondiam ao universo lúdico da criança da 

1ª série e, em alguns casos, o tratamento visual dado se assemelhava aos livros de um 

público mais adulto. Isso vem ressaltar a importância do designer em adequar forma e 

conteúdo no livro didático infantil, buscando soluções gráficas pertinentes com a idade do 

seu público-alvo. 

Aliado a esse fato, é válido destacar os números da pesquisa realizada pela Câmara 

Brasileira do Livro5 que mostram os investimentos do FNDE6 (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) no PNLD (Plano Nacional do Livro Didático). Só no ano de 

2007 o PNLD foi responsável por mais da metade do faturamento do setor desse mercado, 

com investimentos que chegaram a R$ 1,665 bilhão de reais. No mercado editorial 

brasileiro, o setor de livros didáticos teve um faturamento de 7,49% maior que 2006 assim 

como o volume de exemplares vendidos foi de 199 milhões, 8,26% a mais que em 2006. 

Sobre a questão do uso da Linguagem Gráfica Esquemática (LGE) em livros 

didáticos do Ensino Fundamental, nosso objeto de estudo, o presente trabalho já 

apresenta resultados que reforçam nossa justificativa em trabalhar com essa problemática. 

Do total de modos de simbolização encontrados nas páginas dos livros da pesquisa 

exploratória, 9011, apenas 1071 eram esquemáticos, enquanto que 3074 eram pictórico e 

4866 eram verbais. Esses dados mostram a necessidade em se trabalhar e estudar o uso 

dos esquemas no livro didático, abrindo caminhos para novas formas de configuração e, 

conseqüentemente, maior dinâmica e correspondência com a realidade gráfica vivenciada 

no cotidiano. 

1.4 Estrutura da dissertação 

Para uma visualização global de todo o processo da pesquisa, apresentamos as etapas com 

as respectivas fases de trabalho, que fazem parte do planejamento geral proposto: 
                                         
4 Ver detalhadamente a análise em Coutinho & Silva (2007, p.255-264). 
5 Site especializado em pesquisas do mercado editorial brasileiro, com números de produção e faturamento anuais. Endereço 
eletrônico: http://www.cbl.org.br. 
6 http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=livro_didatico.html#dados. Acesso em 18/03/2009. 
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ETAPASETAPASETAPASETAPAS    ATIVIDADESATIVIDADESATIVIDADESATIVIDADES    

1. Coleta de dados • Levantamento bibliográfico;Levantamento bibliográfico;Levantamento bibliográfico;Levantamento bibliográfico;    

• Elaboração do instrumento de análise;Elaboração do instrumento de análise;Elaboração do instrumento de análise;Elaboração do instrumento de análise;    

• Material de análise (livros).Material de análise (livros).Material de análise (livros).Material de análise (livros).    

2. Pesquisa exploratória • Verificação da ocorrência dos recursos esquemáticos Verificação da ocorrência dos recursos esquemáticos Verificação da ocorrência dos recursos esquemáticos Verificação da ocorrência dos recursos esquemáticos 
mais utilizadosmais utilizadosmais utilizadosmais utilizados nos livros didáticos do Ensino  nos livros didáticos do Ensino  nos livros didáticos do Ensino  nos livros didáticos do Ensino 
Fundamental, das disciplinas e dos anos nos quais eles Fundamental, das disciplinas e dos anos nos quais eles Fundamental, das disciplinas e dos anos nos quais eles Fundamental, das disciplinas e dos anos nos quais eles 
estão são mais presentes (baseado em Twyman, 1979).estão são mais presentes (baseado em Twyman, 1979).estão são mais presentes (baseado em Twyman, 1979).estão são mais presentes (baseado em Twyman, 1979).    

• Tabulação, esquematização e discussão dos resultados.Tabulação, esquematização e discussão dos resultados.Tabulação, esquematização e discussão dos resultados.Tabulação, esquematização e discussão dos resultados.    

3. Pesquisa analítica • Análise comparativa dos infográficos a pAnálise comparativa dos infográficos a pAnálise comparativa dos infográficos a pAnálise comparativa dos infográficos a partir das artir das artir das artir das 
Variáveis de Apresentação Gráfica (Mijksenaar,1997).Variáveis de Apresentação Gráfica (Mijksenaar,1997).Variáveis de Apresentação Gráfica (Mijksenaar,1997).Variáveis de Apresentação Gráfica (Mijksenaar,1997).    

• Discussão dos resultados.Discussão dos resultados.Discussão dos resultados.Discussão dos resultados.    

4. Pesquisa experimental • Grupo FocalGrupo FocalGrupo FocalGrupo Focal    com autores, designers e professores com autores, designers e professores com autores, designers e professores com autores, designers e professores 
usuários dos livros didáticos das disciplinas de usuários dos livros didáticos das disciplinas de usuários dos livros didáticos das disciplinas de usuários dos livros didáticos das disciplinas de 
Matemática e Ciências para verificar o grauMatemática e Ciências para verificar o grauMatemática e Ciências para verificar o grauMatemática e Ciências para verificar o grau de  de  de  de 
familiaridade com a LGE.familiaridade com a LGE.familiaridade com a LGE.familiaridade com a LGE.    

• Análise do Discurso e Discussão dos resultados.Análise do Discurso e Discussão dos resultados.Análise do Discurso e Discussão dos resultados.Análise do Discurso e Discussão dos resultados.    

5. Considerações finais e desdobramentos • Conclusões, observações de todo o processo, Conclusões, observações de todo o processo, Conclusões, observações de todo o processo, Conclusões, observações de todo o processo, 
dificuldades e possíveis pontos de continuidade.dificuldades e possíveis pontos de continuidade.dificuldades e possíveis pontos de continuidade.dificuldades e possíveis pontos de continuidade.    

Tabela 1 | Tabela 1 | Tabela 1 | Tabela 1 | Etapas e respectivas atividades da pesquisa.    

Esta dissertação possui cinco capítulos e a forma como foram estruturados será 

apresentada e comentada a seguir: 

Capítulo 2: Design e Educação 

Partindo do paralelo estabelecido entre design e educação, o capítulo aborda a 

importância do design para a aprendizagem em sala de aula, a partir das suas 

contribuições, na experiência visual do dia-a-dia, para o que se chama de Cultura Visual, 

fora e dentro da escola, seja aplicada nos artefatos educacionais. Também é feita uma 

breve apresentação do Plano Nacional do Livro didático, com os tópicos referentes à 

configuração gráfica, tanto nos guias quanto nos editais. Em um segundo momento será 

feita uma abordagem sobre a importância do livro didático como artefato educacional ou 

instrumento de ensino e do valor qualitativo que o trabalho do designer oferece ao 

tratamento gráfico. São apresentados dados do PLND e do mercado editorial brasileiro, 

com números que abrangem o quantitativo produzido e utilizado em sala de aula, além 

dos recursos financeiros que podem ser mensurados através do Ministério da Educação. 

Para entender a importância do artefato, enquanto documento gráfico da trajetória do 

design brasileiro, é realizada uma breve explanação histórica sobre o livro didático no 

Brasil, bem como observações sobre a memória gráfica destes objetos gráficos em 

Pernambuco.  
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Capítulo 3: Comunicação e Linguagem 

Este capítulo faz uma abordagem introdutória acerca das teorias da comunicação e da 

percepção visual. Começa com uma breve apresentação de alguns modelos de 

comunicação e classificação dos tipos de linguagem para depois visualizar como funciona 

o processo cognitivo da compreensão da mensagem, levando em consideração o 

repertório e o contexto do indivíduo, defendidos por Nunes e Vigotski. Como objetivo, 

pretendemos ampliar as possibilidades da percepção visual com a contribuição dos 

princípios da Gestalt, onde introduzimos o conceito de Linguagem visual e semiologia 

gráfica para dar suporte ao capítulo seguinte. 

Capítulo 4: Design da Informação e Linguagem Gráfica 

Este capítulo propõe a apresentação das teorias relacionadas ao conceito de Design da 

informação e Linguagem Gráfica (LG) e como esta se relaciona com o livro didático. 

Também busca abordar a Linguagem Gráfica Esquemática, conceitualizando e fazendo um 

breve panorama histórico de sua aplicação, além de mencionar as ciências que mais a 

utilizam. Em seguida, busca categorizar a LGE, exemplificando os grupos de esquemas 

gráficos mais representativos. Por fim, destaca a classificação dos gráficos (para que o 

leitor possa se familiarizar com os tipos mais utilizados) e dos elementos de construção do 

infográfico. 

Capítulo 5: Metodologia e Análise dos Dados 

Neste capítulo é apresentada a metodologia geral utilizada neste trabalho com a 

discriminação de todos os procedimentos e instrumentos de coletas de dados, os modelos 

das pesquisas exploratória, analítica e experimental. Também são analisadas as 

informações obtidas de cada uma dessas fases e os respectivos resultados alcançados. 

Capítulo 6: Considerações Finais 

Neste capítulo são feitas as considerações finais e conclusivas de toda a pesquisa, 

apoiando-se nos conceitos apresentados na fundamentação teórica e nos resultados das 

pesquisas exploratória, analítica e experimental realizadas anteriormente. Ainda são 

descritas, neste momento, todas as observações realizadas ao longo do trabalho, as 

dificuldades existentes e os possíveis estudos de continuidade e desenvolvimento acerca 

do assunto abordado nesta dissertação. 
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2. DESIGN e EDUCAÇÃO 

A relação existente entre design e educação faz parte de um conjunto de significados 

estabelecidos pela cultura e suas transformações. Sabemos que o ser humano é capaz de 

construir estes significados a partir de sua experiência com o meio em que vive e com seus 

semelhantes. Desse modo, ao longo de sua trajetória, ele participa na elaboração e 

processamento de novas linguagens, transmitindo para as novas gerações tais 

conhecimentos. A cultura visual é o ponto de ligação entre o ambiente escolar e o design, 

que pode ser percebido através das experiências visuais dentro e fora da sala de aula, das 

atividades artísticas e dos artefatos educacionais. 

O presente capítulo se inicia abordando a contribuição do design para a cultura 

visual na escola, relacionando-o, inclusive, com alguns pontos dos parâmetros legais 

brasileiros que indicam a necessidade de seus conteúdos à formação escolar da criança. 

Em seguida é discutida a questão do livro didático como um artefato gráfico educacional 

para a disseminação dessa cultura, através de sua história e seu contexto dentro da política 

educacional brasileira, representada pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Neste momento, também são feitas considerações sobre a memória gráfica de livros 

didáticos pernambucanos e sobre a importância do profissional de designer para a 

organização visual do conteúdo informacional presente nesses artefatos.  

2.1 A cultura visual no ambiente educacional 

2.1.1 Conceito de cultura baseado nas experiências visuais 

A interação do homem com o meio em que vive é o ponto de partida para a geração da 

realidade objetiva social, e dentro de uma perspectiva construtivista, essa realidade gera o 

que chamamos de cultura. De acordo com Moretto7 (apud FONTOURA, 2002:91), o 

resultado dessa mistura, homem x meio ambiente, traduzido como cultura, “é o universo 

simbólico capaz de dar sentido às experiências humanas e constitui a linguagem dos 

                                         
7 MORETTO, V. P. Construtivismo: a produção do conhecimento em aula. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
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membros de uma certa sociedade em determinado período da história. É ele que dá 

sentido às experiências vividas comunitariamente”.  

Numa linha de raciocínio socioantropológica, Hernandez (2000) contribui para esse 

debate ao utilizar o conceito de cultura ligada à experiência cotidiana de qualquer grupo 

atual ou do passado. Para ele, a importância da cultura baseada nas experiências visuais 

deve ser tratada não só como campo de estudo, mas também nas experiências da vida 

diária, nos campos da economia, negócios, tecnologia etc, de maneira que tanto quem 

produz como quem interpreta possam ser beneficiados.  

Em pesquisa para a revista Nova Escola, Paola Gentile (2003) afirma que esse novo 

campo de estudo, denominado de cultura visual, propõe que as atividades escolares 

relacionadas com a arte devem ir além das pinturas e esculturas, trazendo a realidade do 

cotidiano e as experiências visuais vivenciadas pelos alunos para dentro da sala de aula. 

Isso incorporaria elementos da publicidade, moda, arquitetura, videoclipes, design gráfico, 

entre tantas outras representações visuais produzidas pelo homem. 

Do ponto de vista legislativo, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional8, considera o ensino da arte como obrigatória, reconhecendo a importância da 

arte na formação e desenvolvimento de crianças e jovens. No parágrafo 2º do artigo 26, 

consta que: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Isso mostra que a legislação educacional brasileira reconhece a importância e o potencial 

da arte em mobilizar a expressão e a comunicação dos estudantes, contribuindo 

efetivamente à sua formação como cidadão e seu relacionamento com o mundo.  

Nesta perspectiva, entendemos que a prática artística deve ser compreendida como 

uma forma de conhecimento que estimula o desenvolvimento intelectual para a 

racionalidade cognitiva. Essa forma de racionalidade também está presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) quando considera as imagens produzidas pelos 

alunos como um objeto artístico, resultados da geração de cultura, documento do 

imaginário humano, sua historicidade e sua diversidade (BRASIL, 1997:45). 

A proposta da leitura de imagens como uma opção formalista é baseada em uma 

“racionalidade” perceptiva e comunicativa que justifica o uso e desenvolvimento da 
                                         
8 Lei n° 9.394/96, sancionada em 20 de dezembro de 1996. 



ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR: um estudo sobre a Linguagem Gráfica Esquemática na produção e utilização de livros didáticos infantis na cidade do Recife. 
         

 

 

29 

linguagem visual para facilitar a comunicação. No contexto escolar, essa prática esteve, 

geralmente, sob o comando dos professores de arte, porém não foi hegemônica entre 

estes. Hernandez (2000) denomina de “racionalidade” o conjunto de argumentos e 

evidências que justificam a inserção da prática artística no contexto escolar. 

De acordo com Dondis (1997), ampliando a capacidade de ver a criança aumenta a 

sua capacidade de entender uma mensagem visual, e, como conseqüência, poderá 

produzir uma mensagem visual já que a ‘experiência visual’ tem uma relação direta com a 

capacidade que temos de criar e interpretar mensagens. Isso pode ser traduzido logo no 

início da vida escolar, já que as crianças aprendem a ler através da associação das palavras 

com as ilustrações. Do mesmo modo, tarefas que envolvam as experiências visuais dessas 

crianças podem desenvolver a criatividade e torná-las mais aptas a reconhecer os códigos 

e símbolos da cultura visual que a rodeia. 

2.1.2 O design como mediador do ensino 

Para que o aluno do Ensino Fundamental esteja inserido num contexto de experiências 

visuais formativas e possa reprocessar essas informações através da produção de uma 

cultura visual coerente com o seu tempo, é necessário também que o professor esteja 

apto a mediar esse processo. Acerca deste assunto, Ana Mae Barbosa (1991:11) discute o 

problema existente na formação dos cursos superiores, quando menciona a pouca 

quantidade de disciplinas direcionadas à criatividade. Desse modo, como os professores 

poderão conduzir os alunos à produção criativa se eles não possuem as informações 

necessárias para tal? Além do mais Barbosa chama a atenção dos arte-educadores para a 

relevância em se praticar atividades que envolvam a imagem, submergindo não só sob o 

aspecto das artes plásticas mas também do design e da publicidade. 

De acordo com Coutinho (2007:4), o design gráfico representa “um caminho para 

solucionar os conflitos educacionais contemporâneos”, funcionando como um mediador 

na transição de conteúdos ao dar forma material aos conceitos intelectuais. Autora do 

projeto de pesquisa “Ensina Design: a introdução de conteúdos de Design Gráfico no 

currículo do ensino fundamental brasileiro”, do Departamento de Design da 

Universidade Federal de Pernambuco, Solange Coutinho põe em evidência o ensino da 

linguagem gráfica, argumentando a crença de que: 
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[...] o processo de desenvolvimento de alguns conceitos básicos referentes, por exemplo, à 

tipografia, à composição visual, ao uso de imagens, possam contribuir e ampliar uma nova forma de 

pensar e solucionar problemas contemporâneos, os quais as crianças e jovens se deparam hoje no 

seu cotidiano escolar (COUTINHO, 2007:4).  

Do mesmo modo, Fontoura (2002:94) defende que as atividades de design quando 

voltadas à educação, auxiliam o processo de socialização das crianças, isto é, pela 

manipulação, pelo uso, pela análise, pela construção, pela montagem e desmontagem, 

pela criação dos objetos e do entorno, a criança entra em contato com o universo 

simbólico e com a cultura material da sociedade.  

A deficiência em configurar mensagens visuais pode ser decorrente da falta de 

conhecimento acerca da linguagem gráfica, tanto para os professores quanto para os 

alunos. Ao pesquisar o grau de habilidade de crianças e adultos não especialistas para 

originar Artefatos Gráficos Comunicacionais (AGCs), Miranda (2006) comprova a 

dificuldade desses sujeitos em desenvolver uma simples atividade como gerar um mapa, a 

partir de dois pontos referências: um de partida e outro de chegada.  Isso reforça a idéia 

de que é necessário introduzir conceitos e práticas voltados para o desenvolvimento 

gráfico-esquemático do estudante do Ensino Fundamental. 

Tereza Lopes (2009) faz uma discussão acerca da introdução dos conteúdos de 

design gráfico na formação de professores de licenciatura, defendendo a ideia de que essa 

intervenção “contribuirá para a criação de uma estrutura argumentativa teórica e prática 

que favoreça o ensino legítimo da linguagem gráfica na sala de aula” (LOPES, 2009:18). A 

autora constata que esse tipo de linguagem ainda não é legítimo nas escolas brasileiras, 

mesmo que sua ação seja descrita pelos parâmetros legais da educação.   

Percebemos que a legislação brasileira que se relaciona com a tentativa de ensino e 

prática da linguagem gráfica na escola pode ser representada pelos Projetos de Lei PL 

741/07 9 e PL 1696/0710.  A primeira se relaciona às diretrizes do ensino e artes na escola, 

prevendo, inclusive, a formação dos professores na área; e a segunda visa implementar 

centros de produção de cultura nas escolas estaduais e municipais com o objetivo de 

desenvolver ações na área do audiovisual, artes visuais, música, literatura, filosofia, política 

e ciência, atuando diretamente no ambiente escolar. Mesmo em trâmite na Comissão de 

                                         
9 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=109111.  Acesso em 20/02/2009. 
10 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=108316.  Acesso em 20/02/2009. 
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Constituição de Justiça e Cidadania (CCJC), esses projetos sinalizam o reconhecimento da 

importância dos conceitos do design para a educação na atualidade. 

Observando as considerações feitas acima, acreditamos que esquemas gráficos 

como Infográficos, tabelas, mapas e os diversos tipos de diagramas são recursos valiosos 

da Linguagem Gráfica Esquemática que devem ser utilizados e disseminados para que haja 

uma comunicação mais ampla e eficaz. É necessário, então, que esses conceitos sejam 

introduzidos no ambiente educacional, por meio das representações gráficas comuns a 

quem produz e quem recebe a informação visual presente nos artefatos educacionais, 

demonstrando ao aluno o grande potencial comunicacional desse tipo de linguagem. 

2.2 Livro didático: artefato gráfico e educacional 

2.2.1 Breve histórico do livro didático no Brasil 

A história do livro didático no Brasil está diretamente relacionada com os fatores 

econômicos e sociais do enredo político brasileiro. Como colônia de Portugal, o Brasil 

sofria sua influência também no campo da literatura. O governo tinha plena consciência da 

função libertadora do conhecimento e proibia a entrada de livros no país. Não existiam 

tipografias, as livrarias eram raras e bibliotecas só as particulares. Essa situação só se 

modifica com a vinda de D. João VI para o Brasil, em 1808.  

Kidder e Fletcher11, missionários metodistas americanos, argumentaram, já em 

1850, que um dos fatores que impedia o progresso da educação nacional era a falta de 

livros didáticos produzidos no Brasil e a adaptação destes à realidade local.  

Até a instalação da Imprensa Régia, em 1808, o país não dispunha de infra-estrutura 

mínima para a produção de impressos. Por este motivo, temos que considerar a 

predominância da produção estrangeira, até quase o final do século XIX, contra uma 

produção nacional, que a duras penas, foi se constituindo enquanto produção autônoma. 

De acordo com Hallewell (1985:38), os primeiros livros didáticos brasileiros foram 

impressos quando foi instituída a Impressão Régia Brasileira — constituída de documentos 

                                         
11 Daniel Parish Kidder & James Cooley Fletcher, Brazil and the Brazilians Portrayed in Historical and descriptive Sketches. Filadelfia, 
Childs and Petersen, 1857:65. 
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do Governo Imperial, cartazes, volantes, sermões, panfletos e outras obras referentes a 

questões militares — por volta de 1809 com os títulos: Elementos de Álgebra, de Euler e 

Elementos de Geometria, de A. M. Le Gendre, ambos traduzidos por Manuel Ferreira de 

Araújo Guimarães contendo, este último, treze belas gravuras de Romão Eloi. 

 
Fig. 3 | Fig. 3 | Fig. 3 | Fig. 3 | Livros didáticos do final do século XIX. NOVA ESCOLA, São Paulo: Abril, Ano XVI, n. 140, março de 2001.    

Nessa época, o mercado de livro didático era muito pequeno para despertar o 

interesse das editoras nacionais, já que os métodos de ensino eram muitos primitivos. Nas 

primeiras décadas, o ensino primário era pouco desenvolvido e o empenho do governo 

estava voltado, primordialmente, ao ensino superior (HALLEWELL, 1985, p. 144). 

O tradicional livro do Padre Lopes Gama, Lições de eloqüência12, era um dos 

poucos didáticos existentes até o momento. Simultaneamente, vários autores 

encomendaram seus livros para uso local, tornando este produto o primeiro da tipografia, 

além dos jornais, em muitas cidades.  

Seguindo nessa trajetória, Prado (2001) nos acrescenta que outros pioneiros na 

autoria de livros didáticos no Brasil, que ficaram mais famosos pelos seus romances, 

fizeram parte da Editora Garnier, que em 1885 editava 21% dos títulos usados nas 

aproximadas três mil escolas do país. Joaquim Manuel de Macedo, autor do conhecido 

romance A Moreninha, foi inovador ao acrescentar exercícios, no fim da cada capítulo de 

um livro didático de História do Brasil, sendo seus livros editados até o ano de 1926. 

O livro Através do Brasil, de Olavo Bilac e Manoel Bonfim, contava as aventuras de 

dois irmãos gaúchos em busca do pai, introduzindo na literatura parnasiana informações 

sobre História, Ciências e Geografia. Mais tarde (início do século XX), Monteiro Lobato 

também foi um dos escritores que fizeram história quando seu livro Reinações de 

Narizinho foi distribuído nas escolas de São Paulo como livro de leitura, fazendo grande 

                                         
12 Livro impresso em dois volumes pela Typographia Imparcial de Paula Brito, em 1846. 
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sucesso e impulsionando o autor a investimentos em equipamentos próprios para a 

fabricação de livros com maior qualidade gráfica. 

      
Fig. 4 |Fig. 4 |Fig. 4 |Fig. 4 | Livro de Educação Moral e Cívica, de Olavo Bilac e Coelho Netto (Século XIX). NOVA ESCOLA, São Paulo: Abril, Ano 
XVI, n. 140, março de 2001.    

Por não existir uma política de avaliação, como acontece hoje com o Programa 

Nacional de Livro Didático (PNLD), poucos autores faziam atualizações em seus livros e 

houve casos em que muitos livros foram utilizados por longos anos sem qualquer 

modificação. 

Ao longo do século XX, o livro didático passou por várias reformulações 

pedagógicas e estéticas, principalmente a partir da criação, em 1929, do Instituto Nacional 

do Livro (INL), órgão fiscalizador específico da política do livro didático. Aliado a esse fato, 

as transformações também foram impulsionadas pelas novas tecnologias de impressão e 

acabamento, evidenciando cada vez mais o seu apelo visual, já que o conhecimento é 

também melhor assimilado pelas crianças através do estímulo visual. Isto acarretou numa 

concorrência de mercado, abrangendo várias editoras e solicitando mão de obra 

qualificada e especializada na organização das páginas dos livros. 

2.2.2 Memória gráfica dos Livros didáticos pernambucanos 

Ao longo dos séculos, as informações contidas nos livros, assim como o modo como elas 

estão distribuídas, sofreram modificações que estão em sintonia com a própria história da 

sociedade e de seus costumes. Também em consonância com as constantes 

transformações das práticas pedagógicas, o livro didático apresenta características próprias 

para transmissão do conteúdo informacional nele disposto.  

Da austeridade da prática educacional exercida em meados do século XIX à 

pedagogia mais livre e democrática dos tempos atuais muito se modificou e os livros 

didáticos podem exercer um papel importantíssimo como registro valioso destes fatos. 

Como cultura material, esse acervo representa a contextualização da história do design 
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brasileiro, através das imagens, das técnicas utilizadas, da tipografia, entre outros 

elementos que caracterizam cada momento passado.  

Neste sentido, Rafael Cardoso contribui para essa compreensão afirmado que “a 

história do design precisa enfocar mais detidamente os artefatos em si – ou seja, a cultura 

material – a fim de contornar os impasses decorrentes da relativa escassez de registros de 

outra ordem” (CARDOSO, 2005:181). Essa afirmativa nos faz repensar o modo como 

registramos os acontecimentos em torno do design, mostrando a importância em se 

“vasculhar” a memória gráfica de determinada nação por meio dos artefatos e acervos 

materiais. Dessa maneira, compreenderemos e contextualizaremos o design, valorizando 

sua história e riqueza cultural. 

Com este pensamento, COSTA et al (2009)13 realizaram uma pesquisa para verificar 

as mudanças ocorridas na estrutura gráfica dos livros didáticos impressos no Estado de 

Pernambuco desde a década de 1860 até os anos de 1990. A partir das visitas às 

instituições escolhidas, foi realizado um levantamento do material para análise dos 

elementos pictóricos, esquemáticos e verbais e catalogação do acervo por meio das 

imagens capturadas das páginas dos livros. 

Na Biblioteca do Ginásio Pernambucano14 foram encontrados livros dos anos de 

1863, 1889, 1909, 1917, 1928, 1953 e 1954, abrangendo os assuntos de Gramática, 

Matemática e História; na Biblioteca Pública do Estado15 foram encontrados livros dos anos 

de 1930, 1941, 1956, 1971, 1981 e 1982, com abordagem de Matemática, Biologia e 

Geografia; por último, na Editora Bagaço16, foram encontrados os artefatos dos seguintes 

anos: 1993 e 1997, que se referem à livros didáticos do Ensino Fundamental, abrangendo 

basicamente os assuntos de estudos sociais. 

O procedimento de análise foi realizado através da observação isolada de cada 

elemento gráfico presentes nas páginas. De acordo com os dados obtidos foram gerados 

gráficos e tabelas de conferência que evidenciavam características comuns a determinadas 

épocas de publicação, e por se tratar de um período muito extenso de estudo, desde a 

                                         
13 COSTA, E., SILVA, J. F. L. & COLARES, I. Um estudo sobre a linguagem visual gráfica nos livros didáticos pernambucanos ao longo 
das décadas de 1860 e 1990. 4º Congresso Internacional de Design da Informação. Rio de Janeiro, setembro de 2009. 

14 Rua da Aurora,703 - Boa Vista - Recife – PE - CEP 50050-000. Telefones: 81 3303-5175 / 5315  / 3423-0735 . 
15 Rua João Lira, s/nº - Santo Amaro - Recife - PE - CEP 50050-550. Telefone: 81 3231-6961 . 
16 Rua dos Arcos, 150 - Poço da Panela - Recife - PE - CEP 52061-180. Telefones / Fax: 81  3441-0132 / 3441-0133. 
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data de publicação do primeiro exemplar ao último (134 anos), fez-se necessária a 

subdivisão em momentos-chave: 

- 1º momento: período compreendido entre as décadas de 1860 a 1920; 

- 2º momento: período compreendido entre as décadas de 1930 a 1960; 

- 3º momento: período compreendido entre as décadas de 1970 e 1990. 

 

Fig. 5 | Fig. 5 | Fig. 5 | Fig. 5 | Da esquerda para a direita: páginas de livros dos anos de 1863, 1941, 1971 e 1997.    

Num resumo da análise da pesquisa, foram obtidos dados que demonstram, 

graficamente, a evolução do uso de cada elemento gráfico em função do momento 

analisado. As barras correspondem ao percentual de páginas que apresentam tal 

característica (ver Figura 6). Percebemos o predomínio dos elementos verbais nos três 

momentos, mas é interessante ver o crescimento dos pictóricos e esquemáticos do 

segundo para o terceiro momento. 

 
Fig. 6 | Fig. 6 | Fig. 6 | Fig. 6 | Gráficos 1,2 e 3: percentuais da utilização dos elementos gráficos em relação ao total de páginas analisadas em 
cada momento da análise.    

As políticas de repressão à expressividade por meio do desestímulo ao campo 

editorial foi uma grande barreira ao desenvolvimento de trabalhos nacionais e, 

conseqüentemente, locais. Este fato também refletiu num certo atraso tecnológico. Sob a 

responsabilidade de um grande centro editorial, o Estado de Pernambuco produziu, 

durante o século XIX, exemplares riquíssimos em detalhes que não se mantém muito 

longe dos altos padrões das produções estrangeiras. 
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No segundo momento da pesquisa (entre 1930 e 1960), surgiram fortes referências 

a uma evolução técnica com a inserção dos tons de cinza, principalmente nos elementos 

esquemáticos. Também aconteceram reduções drásticas no número de tipos utilizados no 

texto. Mesmo sob condições básicas as imagens e ilustrações exibem um trato mais 

definido que em anos anteriores. Já os elementos esquemáticos passam a serem mais 

utilizados graças às novas técnicas de impressão que surgem através dos anos. Os mapas e 

infográficos adquirem mais destaque e assumem espaços maiores nas páginas. 

 
Fig. 7 |Fig. 7 |Fig. 7 |Fig. 7 | Livros que já apresentavam elementos esquemáticos em tons de cinza. Ilustração associada ao esquema e utilização 
de mapas (Livro de Geographia Elementar, 1941).    

Os últimos anos da pesquisa (entre 1970 e 1990) retratam um momento de 

impulso tecnológico como a inclusão do elemento cor. As capas e, principalmente os 

elementos pictóricos, exibem colorações distintas, conferindo um maior destaque aos 

mesmos. A estrutura organizacional também é alterada com a diagramação em colunas em 

alguns exemplos. 

 
Fig. 8 | Fig. 8 | Fig. 8 | Fig. 8 | Elementos esquemáticos em publicações mais recentes (livros: Historia e Geografia 3: o estado de Pernambuco 
[década de 1990]; Estudos Sociais, 1ª série [1997]).    

 

Os dados arrecadados durante todo o processo de catalogação e posterior análise 

da pesquisa acima mencionada, mostram que o processo tecnológico editorial do Estado 

de Pernambuco viveu, desde o início da pesquisa (1860) até meados do século XX (1960), 
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um século de pequenas transformações no modo de organizar e produzir suas 

publicações. Foram tímidas inclusões e poucas inovações registradas pelos três tipos de 

elementos gráficos estudados, mas que significaram uma real evolução em termos gerais. 

Depois deste período ‘pouco produtivo’ as editoras investiram em recursos visuais 

consistentes que mantiveram a produção local no mesmo nível das publicações 

encontradas no resto do país. Os livros didáticos demonstraram possuir uma identidade 

mais consistente e as coleções se tornam artefatos símbolos de uma estrutura mais 

unitária. 

2.2.3 A importância do livro didático na educação  
e no mercado editorial brasileiro 

Integrado ao processo de construção de conhecimento no cotidiano escolar, o livro 

didático ganha destaque à medida em que se relaciona com a realidade vivenciada pelo 

seu público leitor. Esta afirmativa é feita por especialistas em educação e é traduzida no 

design informacional por intermédio da influência da comunicação virtual, dissipada pelos 

meios tecnológicos da globaliação. Nesse sentido, a criança do nosso tempo está, a cada 

dia, mais ‘familiarizada’ com uma linguagem visual interdisciplinar e dinâmica, podendo 

esta ser um recurso valioso para a aprendizagem e envolvimento com o livro impresso. 

Revisitando o caminho do mercado do livro didático no Brasil verificamos que ele 

foi impulsionado pela iniciativa, considerada um risco comercial, de Baptista Louis 

Garnier17, em se tornar o primeiro editor a atender às necessidades de livros escolares 

brasileiros, fundando a Editora Garnier Frères (que funcionou entre os anos de 1844 a 

1934). Só em 1869 as primeiras estatísticas nacionais apontavam apenas 120.000 crianças 

brasileiras recebendo educação primária nas escolas. 

Felisberto Rodrigues Pereira de Carvalho, que a partir de 1880 publicou gramáticas, 

dicionários e diversos livros da língua portuguesa, foi o principal autor de livros didáticos 

da Garnier. No fim dessa década, ao menos nas províncias mais ricas, a qualidade da 

educação básica tinha melhorado o suficiente para criar um mercado viável de livros 

didáticos (HALLEWELL, 1985:145). 

                                         
17 Baptista Louis Garnier: francês e fundador da Garnier Frères, editora que funcionou no Brasil entre os anos de 1844 a 1934. 
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Smith Jr (1990) deixa claro que, principalmente nos países em desenvolvimento, os 

livros didáticos são mais necessários do que qualquer outro tipo de projeto editorial, 

observando-se que o editor desse tipo de livro certamente faz parte do sistema 

educacional, comparando-se ao professor. E é essa necessidade, observando os números 

de crianças nas escolas, que favorece ao comércio dessa “modalidade” editorial. 

Para a produção de um bom livro didático é de grande relevância um maior 

investimento financeiro do seu projeto editorial, se comparado com edições comerciais, 

pois: 

[...] A principal diferença econômica entre livros didáticos e a maioria dos outros tipos é a natureza 

altamente competitiva do comércio de livros didáticos. É provável que uma pessoa que lê um 

romance leia outro, enquanto os pais que compram uma aritmética da quinta série para seus filhos 

não podem ser vistos como fregueses de uma outra aritmética para a quinta série (SMITH JR, 

1990:150). 

O comércio dos livros didáticos acontece de forma diferente em relação à outros 

livros, pois tem um caráter altamente sazonal, com grande parte das vendas acontecendo, 

em média, em apenas três meses. Porém a aceitação comercial vai depender da 

adoção/aprovação das autoridades educacionais de determinado título para que se tenha 

um bom êxito nas vendas. Caso contrário pode revelar-se incapaz de qualquer venda. 

O mercado do livro no Brasil cresceu consideravelmente na última década, isso 

devido à diversificação — que tende a aumentar — de tipos e formatos, além do caráter 

qualitativo das edições. Numericamente constata-se que, de acordo com a pesquisa 

realizada recentemente pala CBL (Câmara Brasileira do Livro), o mercado editorial 

brasileiro faturou, em 1990, um total de R$ 901.503.687,00 na venda de 22.479 títulos 

enquanto que em 2003, os números aumentaram para R$ 2.363.580.000,00 no 

faturamento de 35.590 títulos diferentes. Já em 2007, as editoram faturaram o equivalente 

a R$ 3,013 bilhões com a venda de 329 milhões de exemplares. 

Acerca dos recursos públicos, é relevante que se constate o crescimento do 

segmento junto aos números do MEC, observando que, entre 1994 e 2004, o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) adquiriu, para utilização nos anos letivos de 1995 a 

2005, um total de 1,026 bilhão de unidades de livros, distribuídos para uma média anual 

de 30,8 milhões de alunos, matriculados em cerca de 172,8 mil escolas. Nesse período, o 

PNLD investiu R$ 3,7 bilhões. Já em 2006, de acordo com o FNDE (Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação), o investimento do PNLD foi de R$ 563,7 milhões. Em 

2007, foram gastos R$ 661 milhões18. 

Lins (2002) nos esclarece ainda que a evolução do mercado editorial do livro 

infanto-juvenil no Brasil deve-se também, em conjunto com a globalização, ao 

planejamento gráfico que vem sendo aperfeiçoado nos últimos anos. Isso devido à maior 

profissionalização de todo o setor editorial, que vem exigindo cada vez mais pesquisa na 

área, e por conseqüência, atraindo a atenção dos estudantes de design. 

Simultaneamente ao crescimento numérico, percebe-se nos últimos anos um 

considerável aumento qualitativo nos livros infantis brasileiros, devido a quatro fatores: a) 

Qualidade artística de texto e de ilustrações; b) Informatização e automação, reduzindo os 

custos de reprodução e impressão; c) Globalização e exportação de livros nacionais; d) 

Projetos e instituições (governamentais ou não), como Pró-Ler, Bolsa Escola, feiras de 

livros etc. com o objetivo de manter a criança na escola e de incentivar a leitura (LINS, 

2002:45). 

2.3 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

O primeiro órgão criado pelo Estado para legislar sobre o livro didático foi o Instituto 

Nacional do Livro (INL), em 1929. Após a criação da Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), em 1938 e da Comissão do Livro técnico e Livro Didático (Colted), em 1966, que 

dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) pelo Decreto nº 91.542, de 19 de 

agosto de 1985. Tendo como responsável político e executivo o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) — a partir de 1997 —, o PNLD distribui obras 

didáticas de todos os componentes curriculares (alfabetização, língua portuguesa, 

matemática, história, geografia e ciências) para os estudantes da rede pública de ensino no 

Brasil. 

O atendimento a alunos portadores de deficiência visual, pertencentes ao ensino 

regular das escolas públicas, foi iniciado, gradativamente, a partir de 2001, com a 

distribuição de livros em Braille. Por meio da Resolução nº 40, de 24 de agosto de 2004, foi 

                                         
18 Dados disponíveis em: <http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=livro_didatico.html#dados> Acesso em 10/03/2009. 
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formalizado o atendimento também aos portadores de necessidades especiais das escolas 

de educação especial públicas, comunitárias e filantrópicas. 

2.3.1 O processo de aquisição dos livros pelas escolas 

Para compreender melhor o funcionamento do PNLD, precisamos nos ater às 

principais funções de execução do programa. Primeiro são abertas as inscrições para as 

coleções das editoras, a partir do edital que estabelece as regras e o prazo para a 

apresentação das obras. Esse edital é publicado no Diário Oficial e na internet, através da 

página do FNDE. O segundo passo se refere à análise das obras apresentadas quanto às 

exigências técnicas e físicas do edital. Essa triagem é feita pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Após essa pré-seleção, os livros seguem para a 

avaliação pedagógica, que é feita Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

(SEB/MEC). O resultado desta avaliação é o guia de livros didáticos, contendo as resenhas 

dos livros aprovados, feitas por especialistas selecionados pela SEB.  

O guia elaborado pelos especialistas é divulgado pela Internet (figura 9), na página 

do FNDE, que envia o material em versão impressa para todas as escolas cadastradas no 

senso escolar. Com base nesse guia é que os diretores e professores analisam os livros e 

fazem as escolhas das obras que serão adotadas em sua escola. O pedido é feito pela 

Internet, com senha enviada pelo FNDE para a escola, ou por formulário impresso, com a 

identificação das obras selecionadas, enviado pelos correios. Para a aquisição, o FNDE 

inicia o processo de aquisição com as editoras, respeitando a Lei 

8.666/93 e as escolhas dos professores. Depois dessa 

negociação, o contrato é firmado e o FNDE informa os 

quantitativos e os locais de entrega para que as editoras dêem 

início à produção dos livros, que é supervisionada por técnicos 

do FNDE. 

FiFiFiFig. 9 | g. 9 | g. 9 | g. 9 | Guia dos livros didáticos de Ciências - PNLD 2010 (fonte: portal.mec.gov.br)    

Com exceção das cartilhas de alfabetização e dos livros do primeiro ano, o período 

de utilização dos livros adquiridos é de três anos consecutivos e cada aluno tem direito a 

um exemplar das disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia e 

ciências. O objetivo é que o livro possa ser reutilizado, beneficiando mais de um aluno. 
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Os livros selecionados e adquiridos são entregues pelas editoras nas escolas 

correspondentes entre outubro e o início do ano letivo. Essa entrega é feita por 

intermédio de um contrato entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT) e é supervisionada por técnicos e secretarias estaduais de Educação. Em lugares de 

difícil acesso, os livros são entregues nas prefeituras ou nas secretarias municipais de 

Educação, que ficam responsáveis pela entrega dos livros nas escolas dessas localidades. 

 2.3.2 Os critérios de avaliação dos Guias (PNLD 2010) 

Como já foi observado, os guias dos livros didáticos do PNLD apresentam as resenhas 

sobre cada livro avaliado e aprovado para a escolha pelos professores. Essa avaliação é 

norteada pelos critérios que estão definidos no Edital de convocação, elaborado pelo 

Ministério da Educação. Destacaremos, em seguida, os critérios de qualificação19 que 

remetem aos recursos gráficos do edital do PNLD 2007 (convocação para seleção de obras 

didáticas) para cada disciplina e depois apontaremos os itens de análise, também referente 

ao nosso objeto de estudo, dos guias dos livros didáticos de 2010. 

I - Edital de convocação – PNLD 2007: Critérios de qualificação 

CIÊNCIAS (Edital PNLD 2007, pp. 39-40) 

� Buscar a sistematização de conhecimentos através de textos, desenhos, figuras, tabelassistematização de conhecimentos através de textos, desenhos, figuras, tabelassistematização de conhecimentos através de textos, desenhos, figuras, tabelassistematização de conhecimentos através de textos, desenhos, figuras, tabelas e 

outros registros característicos das áreas de ciências; 

� Estimular o empregoEstimular o empregoEstimular o empregoEstimular o emprego (construção e análise) de recursos de comunicação comumente 

utilizados em ciências, como tabelas, diagramas e gráficostabelas, diagramas e gráficostabelas, diagramas e gráficostabelas, diagramas e gráficos; 

� Utilizar recursos (cores, escalas, etc.)recursos (cores, escalas, etc.)recursos (cores, escalas, etc.)recursos (cores, escalas, etc.) que assegurem a formação correta do conceito na 

apresentação das ilustrações; 

� Selecionar adequadamente as ilustrações (fotos, esquemas, gráficos, tabelas, desenhosfotos, esquemas, gráficos, tabelas, desenhosfotos, esquemas, gráficos, tabelas, desenhosfotos, esquemas, gráficos, tabelas, desenhos, 

molduras, pano de fundo, etc.), apresentando uma diagramação que encoraje a leituradiagramação que encoraje a leituradiagramação que encoraje a leituradiagramação que encoraje a leitura. 

GEOGRAFIA (Edital PNLD 2007, p. 46) 

� Os asasasaspectos gráficospectos gráficospectos gráficospectos gráficos são importantes para o estudo da Geografia. Dessa maneira, é 

necessário que sejam corretos quanto à concepção e às informações veiculadas, adequados 

para o fim a que se destinam, integrados ao texto, auxiliando sua compreensão integrados ao texto, auxiliando sua compreensão integrados ao texto, auxiliando sua compreensão integrados ao texto, auxiliando sua compreensão e evitando 

estereótipos; 

                                         
19 Este item se refere ao anexo IX do Edital PNLD/2007, que corresponde aos princípios e critérios para a avaliação de livros 
didáticos de 1ª a 4ª série (atualmente 2º ao 5º ano). 
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� A estrutura editorialestrutura editorialestrutura editorialestrutura editorial deve constar de texto principal impresso em preto; títulos e subtítulos, 

apresentados numa estrutura hierarquizada, evidenciada por recursos gráficos e texto e 

ilustrações dispostos de forma organizada, com ritmo e continucom ritmo e continucom ritmo e continucom ritmo e continuidadeidadeidadeidade, dentro de uma 

unidade visualunidade visualunidade visualunidade visual; 

� Mapas e ilustrações Mapas e ilustrações Mapas e ilustrações Mapas e ilustrações (fotos, gráficos, tabelas, quadros ou outros) devem conter títulotítulotítulotítulo, fonte fonte fonte fonte 

de informaçãode informaçãode informaçãode informação e data de elaboração, além de autoria, legendalegendalegendalegenda, orientação e escala escala escala escala quando 

ou onde se fizerem necessários. 

HISTÓRIA (Edital PNLD 2007, p. 53) 

� Na utilização de recursos visuais, é importante que o livro busque unidade visualunidade visualunidade visualunidade visual em relação 

à forma de organização, ritmo e continuidaderitmo e continuidaderitmo e continuidaderitmo e continuidade; que a relação entre layout e conteúdo seja 

compreensível, visando à motivação e integravisando à motivação e integravisando à motivação e integravisando à motivação e integraçãoçãoçãoção; que a formatação proporcione boa 

legibilidade ao texto, estando adequada à escolaridade a que se destina o livro; que, quando 

os textos forem longos, haja recursos de descanso visual.  

� Nos mapas, as legendas devem respeitar as convenções cartográficasconvenções cartográficasconvenções cartográficasconvenções cartográficas. Nos gráficos e tabelasgráficos e tabelasgráficos e tabelasgráficos e tabelas, 

devem constar títulos, fontes e datastítulos, fontes e datastítulos, fontes e datastítulos, fontes e datas. As ilustrações devem vir acompanhadas dos 

respectivos créditos. 

LÍNGUA PORTUGUESA (Edital PNLD 2007, p. 62) 

� Uma impressão isenta de erros gravesisenta de erros gravesisenta de erros gravesisenta de erros graves; 

� Uma mancha de impressão legível e nítidaimpressão legível e nítidaimpressão legível e nítidaimpressão legível e nítida, com tamanho de letra e espaço entre linhas, 

letras e palavras adequado e uma gramatura de papel que não atrapalhe a legibilidadeque não atrapalhe a legibilidadeque não atrapalhe a legibilidadeque não atrapalhe a legibilidade. 

MATEMÁTICA (Edital PNLD 2007, pp. 65-66) 

� O objetivo do ensino da Matemática se traduz em: saber representar e interpretar dados esaber representar e interpretar dados esaber representar e interpretar dados esaber representar e interpretar dados em m m m 

tabelas e gráficos de vários tipostabelas e gráficos de vários tipostabelas e gráficos de vários tipostabelas e gráficos de vários tipos. 

� O livro do aluno deve contribuir claramente para a construção dos significados dos 

conceitos: assim, deve dar margem a que o professor explore, frente aos exercícios do livro, 

os procedimentos de resolução próprios dos alunos; incluir problemas propostos sob incluir problemas propostos sob incluir problemas propostos sob incluir problemas propostos sob 

formas textuais diversificadasformas textuais diversificadasformas textuais diversificadasformas textuais diversificadas, que exijam seleção de dados pertinentes, que apresentem 

várias soluções ou soluções aproximadas. É igualmente importante a proposição de 

situaçõessituaçõessituaçõessituações----problema representadas por meio de tproblema representadas por meio de tproblema representadas por meio de tproblema representadas por meio de tabelas, gráficosabelas, gráficosabelas, gráficosabelas, gráficos etc. 

Pelos critérios de qualificação apresentados pelo Edital PNLD 2007, pudemos 

visualizar que as disciplinas onde são exigidos mais recursos remetidos à Linguagem 

Gráfica Esquemática são: Ciências e Matemática. Os critérios apontam um nível maior 
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nestas disciplinas se comparado com História e Língua Portuguesa. Nesta última, o edital 

se preocupa mais com a legibilidade do texto e com a qualidade de impressão. 

II - Guias de livros didáticos – PNLD 2010 – Itens/critérios de avaliação 

CIÊNCIAS (Guia PNLD 2010 - Ciências, p. 14) 

Com o objetivo de dar unidade às avaliações de cada observador, o guia apresenta uma 

organização elaborada em função de sete categorias de análise: proposta pedagógica; 

conhecimentos e conceitos; pesquisa e experimentação; cidadania e ética; ilustrações, ilustrações, ilustrações, ilustrações, 

diagramas e figurasdiagramas e figurasdiagramas e figurasdiagramas e figuras; incentivo ao uso de outros recursos e meios; Manual do Professor. 

Os critérios de avaliação do guia de Ciências que se referem ao uso de ‘Ilustrações, 

diagramas e figuras’ tem a função de examinar se esses recursos contribuem para a 

construção correta dos conceitos propostos e se motivam os alunos para um 

envolvimento ativo com os livros. Esses critérios são especificados nos números 31, 32 e 

33, do item V do guia (Ilustrações, diagramas e figuras): 

31. Na apresentação das ilustrações são utilizados recursos (cores, escalas etc.) que contribuem para 

a formação correta dos conceitos? 

32. A coleção apresenta nas ilustrações (fotos, esquemasesquemasesquemasesquemas e desenhos) citação de fontes, locais, datas  fontes, locais, datas  fontes, locais, datas  fontes, locais, datas 

e outras informaçõe outras informaçõe outras informaçõe outras informações necessárias ao crédito?es necessárias ao crédito?es necessárias ao crédito?es necessárias ao crédito? 

33. As ilustrações (fotos, esquemas, gráficos, tabelasesquemas, gráficos, tabelasesquemas, gráficos, tabelasesquemas, gráficos, tabelas, desenhos, moldurasmoldurasmoldurasmolduras, pano de fundo etc.) são 

adequadas, apresentando uma diagramação que estimula a leitura e o estudoestimula a leitura e o estudoestimula a leitura e o estudoestimula a leitura e o estudo? 

MATEMÁTICA (Guia PNLD 2010 - Matemática, p. 30) 

Os itens avaliados foram os seguintes: abordagem dos conteúdos; metodologia de ensino 

e aprendizagem; linguagem e aspectos gráficoslinguagem e aspectos gráficoslinguagem e aspectos gráficoslinguagem e aspectos gráficos; manual do professor. 

j. as ilustrações de caráter científico indiquem a proporção dos objetos ou seres representados; que 

os mapamapamapamapas tragam legenda dentro das convenções cartográficass tragam legenda dentro das convenções cartográficass tragam legenda dentro das convenções cartográficass tragam legenda dentro das convenções cartográficas, indiquem orientação e escala e 

apresentem limites definidos; 

k. todas as ilustrações estejam acompanhadas dos respectivos créditos e locais de custódia, assim 

como os gráficos e tabelas contenham os títgráficos e tabelas contenham os títgráficos e tabelas contenham os títgráficos e tabelas contenham os títulosulosulosulos, fonte e datas; 
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LÍNGUA PORTUGUESA (Guia PNLD 2010 – Língua Portuguesa, p. 22) 

Dentre os critérios de avaliação do Guia do PNLD de Língua Portuguesa, podemos 

destacar o de número 3: “Adequação da estrutura editorial e dos aspectos gráfico-

editoriais”, presente na página 22 do guia. 

Os itens que correspondem ao critério de avaliação acima exposto não se 

aproximam do nosso objeto de estudo, já que se restringem ao projeto gráfico do livro e 

não mencionam recursos da Linguagem Gráfica Esquemática para o conteúdo 

informacional.  

HISTÓRIA (Guia PNLD 2010 – Língua Portuguesa, p. 20) 

Os critérios para análise dos livros didáticos de história, foram agrupados nos 

seguintes itens: 

História – Explicita a proposta histórica; Apresenta os conceitos históricos básicos; 

Pedagogia – Adequação da proposta pedagógica; Atividades diversificadas; 

Cidadania – Princípios éticos e de cidadania; Observância aos preceitos legais e jurídicos; 

Manual do Professor – Orientação básica sobre o adequado uso do livro do aluno; Contribuição com 

a formação continuada do docente; 

Projeto GráficoProjeto GráficoProjeto GráficoProjeto Gráfico----Editorial Editorial Editorial Editorial –––– Aspectos gráfico Aspectos gráfico Aspectos gráfico Aspectos gráfico----editoriais; Imagens e recursos visuais.editoriais; Imagens e recursos visuais.editoriais; Imagens e recursos visuais.editoriais; Imagens e recursos visuais.    

No que se refere ao item “Projeto Gráfico-Editorial”, foram observados aspectos 

relativos ao uso de legendas e mapas em concordância com as convenções cartográficas. 

Os outros tópicos como: ‘estrutura editorial’ e “aspectos gráficos editoriais” eram 

referentes às especificações das seções do livro ou ao uso da linguagem verbal e 

elementos tipográficos, respectivamente. 

GEOGRAFIA (Guia PNLD 2010 – Geografia, p. 13) 

Os livros de Geografia são analisados de acordo com as características gerais de cada 

coleção em relação às seguintes abordagens: 1) a temática, referente à forma como os 

conteúdos são apresentados; 2) a metodológica, relacionada à maneira como se propõe o 

desenvolvimento da aprendizagem e 3) a conceitual, relativa ao modo como o 

conhecimento da Geografia é explicitado. O uso da linguagem dos mapas ou alfabetização 
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cartográfica é mais relacionado às abordagens temáticas e metodológicas, não sendo 

trabalhadas no eixo conceitual. 

2.3.3 O propósito do livro didático 

Para se entender melhor o propósito em que é empregado o livro didático é preciso 

defini-lo e diferenciá-lo dos demais materiais gráficos. Oliveira & Guimarães (1984) iniciam 

a discussão sobre o tema citando a definição de Richaudeau (1979:5) de livro didático, a 

qual afirma que “o livro didático será entendido como um material impresso, estruturado, 

destinado ou adequado a ser utilizado num processo de aprendizagem ou formação”.  

Neste sentido, os autores tentam chamar a atenção para a diferenciação do livro 

didático de outros livros, como, por exemplo, enciclopédias e dicionários, ao reverenciar e 

evidenciar sua importância pedagógica, econômica e política. No âmbito pedagógico, o 

artefato teve sua produção mais intensa a partir da segunda metade do século XX, dando 

suporte ao treinamento técnico, industrial e militar ou atendendo às necessidades de 

modernização do ensino. 

A dificuldade em se avaliar a qualidade do livro didático, ou seja, o quanto ele 

ensina, vem dos diferentes fatores envolvidos nesta avaliação: objetivos do ensino, 

métodos de aprendizagem e resultado alcançado. Este último tem relação direta com as 

variáveis de determinada situação de aprendizagem, quando é levado em consideração o 

nível socioeconômico do aluno, que, em países em desenvolvimento, como o Brasil, as 

diferenças de recursos pedagógicos disponíveis são muito grandes. Isso reforça a ideia de 

que o livro didático pode desempenhar um papel importante no resultado do ensino, 

principalmente no caso de alunos mais desprovidos de insumos pedagógicos. 

Sob o aspecto econômico, o livro didático representa um objeto educacional de 

grande investimento, já que de acordo com Richaudeau (1979), 85% das despesas no 

mundo com material didático e escolar estão reservados ao livro didático. No Brasil da 

década de 1980, a aquisição de livros didáticos para o 1º grau era refletida pelo 

desequilíbrio do orçamento familiar, fazendo com que o aluno participasse das primeiras 

semanas de aula sem o artefato. 

Na questão político-ideológica, o livro didático pode ser um veículo de 

regionalização, defendido por alguns como um artefato para que se respeitem as formas 
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locais de comunicação e expressão escrita e oral; e por outro lado um meio de integração 

através da linguagem padrão em diferentes regiões. Os livros de História, Geografia e 

Estudos Sociais podem formar opiniões ou ideologias que fazem parte do contexto 

político de determinada fase de um país, inclusive inibindo professores de escolha de 

conteúdo, para que não tenham problemas com as autoridades. 

2.3.3.1 Textos sobre o livro didático brasileiro 

De acordo com Oliveira et al (1984), não existe, no Brasil, um trabalho literário mais 

abrangente e sistemático que trate do tema do livro didático, além de alguns artigos em 

jornais ou revistas. “Geralmente, esses textos fazem parte de uma introdução ou apenas 

um capítulo de um livro, como ponto de partida para outras questões sobre o Ensino e a 

Educação” (OLIVEIRA et al, 1984:19). 

Numa breve análise, Oliveira et al esclarecem que não encontraram, no que 

chamam de “literatura sobre o livro didático”, textos que abordem, de forma simultânea, 

os aspectos materiais e simbólicos, ou que relacionasse, de maneira objetiva, o sistema de 

ensino e a indústria editorial.  

A classificação de Robert Escarpit20, encontrada em vários textos, faz a seguinte 

distinção: “livros-objeto”, “livros funcionais” e “livros literários”, levando em consideração 

a forma como são utilizados e o público a que se destina cada tipo. Para Escarpit (apud 

OLIVEIRA et al, 1984:20), o livro didático é o livro funcional onde encontramos o maior 

número de informações e o mais importante em gênero. Escarpit, enfatizando a 

importância do artefato escolar, ainda menciona que os sistemas de ensino em vários 

países fizeram dele “um produto de primeira necessidade”. 

Neste sentido, é válido ressaltar o valor da história do livro didático quando se 

percebe que nela está contida a história do desenvolvimento de técnicas de produção 

editorial e gráfica.  Quanto ao padrão de qualidade gráfica crescente nos livros didáticos, 

Pfromm Neto 21 faz a seguinte observação: 

Algumas obras escolares brasileiras, hoje em dia, apresentam um padrão de qualidade gráfica tão 

alto quanto o de obras similares produzidas em países mais desenvolvidos. (...) As mudanças nos 

                                         
20 Robert escarpit, A Revolução do Livro, trad. Brasileira, Rio de Janeiro, 1976. 
21 Samuel Pfromm Neto. O Livro na Educação, 1974, p.225. 
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últimos anos ocorreram tanto no aspecto gráfico como no conteúdo dos livros didáticos. (Op. Cit., 

p.225) 

Embora essa “inovação” seja observada, existem textos que criticam o uso 

exagerado de quadrinhos e ilustrações nos livros de Comunicação e Expressão, 

interferindo na cultura local.  

Outro ponto presente em alguns textos que tratam do livro didático, são as 

características cada vez mais contundentes e particulares que o diferenciam no mercado 

editorial. O Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o SNEL22, cita as características mais 

freqüentes: 1) Livro de consumo obrigatório, dirigido a um público cativo; 2) Mercado 

diferenciado, pelo público-alvo e o comportamento de seus consumidores; 3) Grande 

tiragem, nunca inferior a 50% do total de livros produzidos anualmente no Brasil, de 

acordo com as análises estatísticas sobre o volume de produção editorial; 4) Como livro 

genuinamente nacional, pelo menos a partir de uma determinada época da história da 

produção editorial. 

Admitindo que o livro didático possui características próprias e um mercado 

direcionado, percebe-se que a qualidade de conteúdo e os próprios objetivos finais do 

artefato, que é o de auxiliar no ensino e no aprendizado, possam correr riscos diante dos 

interesses da indústria editorial. Alguns autores trazem esta preocupação em seus textos. 

Oliveira et al (1984) citam Osman Lins23 quando se trata da crítica ao papel “vagamente 

corruptor” do editor ao incentivar que o escritor adapte o conteúdo do livro ao mercado 

escolar, cada vez mais sedutor e crescente. 

Entrando no patamar do ensino e da educação, a classificação mais comum do livro 

didático é a do livro de uso em classe, livro de texto, livro-texto, compêndio escolar, para o 

ensino24. Neste sentido, percebe-se que a literatura didática nacional surge como 

conseqüência direta do processo de institucionalização do ensino, através da proliferação 

das escolas no Brasil. 

A primeira preocupação com a identidade nacional nesse campo literário surge 

com os discursos e projetos de “nacionalização do ensino”, resultando na legislação de 

1938. As reformas curriculares de ensino, ao longo das décadas, determinaram o caminho 

                                         
22 SNEL, A Problemática do Livro. Rio de Janeiro, 1980, p. 29. 
23 Osman Lins, Problemas Inculturais Brasileiros – Do Idela e da Glória. São Paulo, Summus Editorial, 1977. 
24 Alaíde, L. Oliveira, O Livro Didático, p. 12. 
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que interfeririam na produção do livro didático e até mesmo no relacionamento dos 

profissionais envolvidos nesta produção. Oliveira et al (1984) trazem essa discussão, 

contemplando as alterações curriculares no ensino brasileiro ao longo da história, como 

por exemplo, a unificação dos conteúdos de História, Geografia e Ciências num único 

livro, ou seja, numa única disciplina: Estudos Sociais. 

Os autores recomendam, ao identificar as várias abordagens sobre o tema, que o 

livro didático está atrelado à escola e a filosofia a qual pertence.  É necessário, então, ao 

estudar e analisar esse objeto, pesquisar sua história, seu contexto (no âmbito do mercado 

editorial e do ensino), fazendo também um exame da própria função da escola e de como 

ela vem sendo apresentada perante a sociedade. 

2.3.3.2 O trabalho do designer no livro didático infantil 

A realidade da sociedade capitalista racionaliza o sistema produtivo, privilegiando o 

universo adulto e tornando o lúdico, parte fundamental no processo criativo da criança, 

num elemento descartável, sem objetivos concretos. Aliado a isso, pode-se observar que o 

crescimento econômico das cidades acarreta num processo de desintegração dos grupos 

infantis, pela falta dos espaços livres e isolamento da criança. As conseqüências são 

traduzidas na repressão e enfraquecimento da produção cultural infantil. Isso é refletido 

também no tratamento gráfico dado aos livros infantis, que em muitos casos, não são 

reconhecidos ou identificados pelo universo lúdico das crianças (CORDEIRO, 1987). 

Diante do exposto acima, verifica-se a relevância com trabalho do designer ao 

planejamento do livro didático infantil, trabalho esse que será determinante para a 

aceitação do produto junto à criança da 1ª Série do Ensino fundamental.  

O estudo para a concepção de um projeto gráfico coerente com o universo infantil, 

levando em consideração também os demais profissionais envolvidos, como autores, 

professores, ilustradores e editores, demanda um trabalho baseado no campo lúdico e 

fantástico das crianças nessa fase, já que certamente trará uma maior identificação e 

aceitação do livro didático. 

Cordeiro (1987) complementa ainda que os universos distintos da criança e do 

adulto devem ser respeitados no momento da construção do livro. O que ocorre, muitas 

vezes, é que a estrutura de um livro infantil é muito semelhante a de um livro adulto. 
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Deve-se ter o cuidado em tornar a estrutura da obra para crianças identificável com esse 

universo lúdico.  

Para a elaboração do conteúdo, projeto e design editorial do livro infantil, ela 

recomenda que: “É preciso lembrar os elementos intrínsecos, tais como, o assunto e a 

adaptação à idade da criança, assim como das qualidades intrínsecas dos livros infantis, tais 

como: objetividade de informações e introdução de valores” (CORDEIRO, 1987:29). 

O profissional de design deve estar bastante atento e sintonizado com o propósito 

do livro antes de decidir as coordenadas do projeto gráfico, além de um bom senso de 

economia para a edição do livro que satisfaçam o autor, o leitor e o editor.  Daí a 

importância do designer estar envolvido com o projeto editorial, conhecendo o propósito, 

o público-alvo e os recursos disponíveis para a produção gráfica e acabamento do livro. 

Reconhecendo o valor funcional, estético e econômico dessa mão-de-obra especializada, 

Smith Jr (1990) afirma que: 

A maior contribuição do designer para o público é a hábil descoberta de um modo de representação 

claro, legível e atraente, que seja menos caro para o editor e por conseguinte, no final das contas, 

menos caro para o comprador (SMITH JR, 1990:168). 

Considerando a crescente especialização e formação que o mercado editorial exige 

dos profissionais envolvidos na construção do livro didático, em decorrente da constante 

busca pela qualidade, Lins (2002) sugere que é preciso uma formação acadêmica em 

design gráfico para os ilustradores, pois os desenhos precisam ser planejados e 

executados, principalmente nos livros infantis, como parte integrante de um projeto 

gráfico. Isso fará com que o fator qualitativo de determinado livro impulsione comercial e 

profissionalmente o autor das imagens contidas nele. 

Enfatizando a fundamental participação qualitativa que deve ter o designer na 

composição gráfica dos livros destinados às crianças em fase inicial de aprendizagem, Lins 

complemente ainda que esses livros devem ser mais coloridos, contendo bastantes 

ilustrações e com pouca massa de texto para que o aprender caminhe em conjunto com o 

prazer. Além disso, devem ser um pouco mais resistentes, tanto no material como no 

acabamento, já que essas crianças interagem com o livro tal qual um brinquedo (LINS, 

2002:45). 
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Para ressaltar o valor do trabalho do designer no objeto em questão, Cordeiro 

(1987) menciona que a criança se relaciona bem com o livro didático quando este lhe 

proporciona, através de uma produção gráfico-editorial esmerada, uma identificação e 

união afetiva. E sobre esse aspecto, a diagramação das páginas é um fator primordial, já 

que têm a responsabilidade de mesclar e somar ilustração, texto e elementos gráficos da 

página de forma eficiente e atrativa. Vale citar, então, as palavras de Calvi quando afirma 

que: 

Os livros infantis mais bem paginados são estudados antes do texto e imagens finais. Parece-nos que 

uma vez definida a ideia base do livro o ideal seria que os autores do texto, da imagem e da 

paginação concebessem o livro em conjunto, estudando o peso relativo de cada elemento e fazendo 

do texto e imagem, duas mensagens que se completam e que estimulam a imaginação do leitor. [...] 

Esta reunião deve oferecer a melhor legibilidade, conforto e estética, com o objetivo de tornar o 

livro mais atraente e melhor de ser lido (CALVI, 1981:49). 

Seguindo nesta lógica, Coutinho (2007:21) chama a atenção dos designers que 

trabalham com artefatos educacionais que um grande desafio “é a introdução da 

linguagem gráfica esquemática (gráficos, esquemas, tabelas, mapas, diagramas, etc.) e da 

linguagem gráfica verbal-numérica (o universo da tipografia e suas inúmeras variáveis)” e 

sobre a especificidade da profissão a autora enfatiza: 

O papel do designer, enquanto profissional da área de comunicação e informação, deveria ser 

convocado, no mínimo, para a avaliação e a elaboração dos artefatos comunicacionais para 

educação. O design possui as ferramentas necessárias para construir uma mensagem visual, de 

maneira que a torne compreensível, tanto do ponto de vista gráfico quanto informacional, de forma 

a evitar ambigüidade e otimizar o processo de compreensão de significado (COUTINHO, 2007:21). 

Com este argumento, sobre a relevância do trabalho que designer produz à 

otimização do conteúdo informacional no livro didático, fechamos o capítulo que 

pretendeu, de forma breve, compreender e discutir o contexto em que se encontra a 

relação do design com a educação brasileira. Tivemos como principais pontos abordados: 

o designer na cultura visual da escola; a memória gráfica e a importância dos livros 

didáticos para a educação no Brasil; os aspectos da legislação brasileira que chama o 

design a participar como conteúdo; e as contribuições do designer à configuração dos 

artefatos gráficos educacionais. 

No próximo capítulo, discutiremos os aspectos que envolvem a compreensão da 

mensagem visual. Para isso, apresentaremos as teorias e modelos que envolvem o 
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processo da comunicação, com uma breve explanação sobre os tipos de linguagem 

humana. Em seguida, abordaremos paradigmas que envolvem a linguagem e o contexto 

nos discursos dos sujeitos e também sobre a percepção e origem dos significados nas 

crianças, incluindo o processamento destes sob a ótica da linguagem visual. Para nossa 

pesquisa, esse conhecimento é valioso do ponto de vista da observação de quem produz 

artefatos educacionais, especialmente os conteúdos dos livros didáticos. 
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Capítulo 3 
COMUNICAÇÃO e LINGUAGEM 
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3. COMUNICAÇÃO e LINGUAGEM 

Desde os tempos mais remotos da existência humana a comunicação é uma forma de 

interagir com o outro. Mais do que isso, é uma necessidade de evidenciar suas emoções, 

questionamentos e opiniões. Sabemos que para comunicar é preciso uma linguagem, ou 

seja, um conjunto de códigos comuns para quem transmite e recebe uma mensagem. Essa 

linguagem pode se manifestar de várias maneiras: com símbolos, com gestos, com 

desenhos, com algarismos alfabéticos, com imagens e até com o tato, mas para que ela 

funcione corretamente é preciso que a informação seja processada e interpretada de 

modo que ambos os elementos estejam inseridos no mesmo sistema ou no mesmo 

contexto. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar bases teóricas que esclareçam como 

funciona esse processo comunicativo, através dos conceitos e modelos, visualizando a 

ação cognitiva para elaboração e compreensão da mensagem, levando em consideração os 

aspectos externos e o repertório do indivíduo. Neste caminho, abordaremos a percepção 

do ponto de vista da linguagem visual, com as teorias da Gestalt e os paradigmas de Nunes 

e Vigotski, conhecendo os mecanismos externos que ajudam no entendimento dos 

discursos orais.  Esses procedimentos foram selecionados em função das relações 

existentes entre um dos objetos de análise (os discursos dos sujeitos envolvidos na 

produção e utilização dos livros didáticos) e os fundamentos teóricos. 

3.1 Teoria da comunicação 

3.1.1 O processo de comunicação 

Desde os tempos mais remotos da Pré-história, muito antes da escrita alfabética, o 

processo de comunicação visual já se fazia presente nas pinturas das cavernas, 

comprovando, assim, a importância da mensagem visual para o homem.  Peltzer (1991:98) 

reafirma essa concepção informando que “muito antes de qualquer escrita, os que 

habitaram as grutas de Altamira comunicaram com seus semelhantes (e poder-se-ia dizer 

que continuam a comunicar)” uma vez que “quem visita hoje essas grutas recebe as 

mensagens cujos emissores são nossos antepassados [...]”. (PELTZER, 1991:98) 
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Como acontecia nas cavernas, hoje também são construídos registros que 

representam nosso tempo, nossa contemporaneidade, onde são identificadas expressões 

comuns, já que a comunicação entre indivíduos só é efetiva quando estes estão inseridos 

num mesmo sistema de significados, denominado de veículo ou linguagem. Este veículo 

pode promover a comunicação a partir de elementos escritos, visuais, sonoros e gestuais, 

estabelecendo vínculos de tempo e espaço. As características sócio-culturais de 

determinado grupo são apresentadas através do registro histórico construído a partir de 

uma linguagem que expresse as emoções, desejos e ideias desse grupo. 

Assim, como em outros processos de comunicação, na linguagem visual o seu 

esquema básico é composto por um remetente e um destinatário que, para transmitir uma 

mensagem, muitas vezes distorcida por ruídos, utiliza-se de um canal. Este tem uma 

relação imediata com a eficácia na compreensão da informação, já que a captação da 

mensagem pelo destinatário está diretamente relacionada com a intersecção entre os 

repertórios do emissor e do destinatário (COELHO, 1985).  

De acordo com Goldsmith (1984), o repertório visual, que é traduzido pela 

familiaridade do leitor com a informação gráfica, é um aspecto fundamental na 

compreensão da mensagem, principalmente quando esta é direcionada para um público 

com pouca ou nenhuma experiência com a comunicação pictórica. Sabendo disso, é 

importante estar atento se a informação visual nos artefatos educacionais está inserida no 

contexto/repertório dos usuários para que não exista ambigüidade.  

Se a comunicação é entendida como transferência de conhecimento (ver Figura 9), 

o processo de comunicação na escola só se torna bem sucedido se o transmissor 

(professor, designer, cartógrafo etc.) produz um sinal (ficha, cartaz, mapa etc.) que é 

compreendido pelo receptor (aluno). Numa situação ideal, o receptor deve ser capaz de 

interpretar o sinal ora reunido pelo transmissor como algo significativo (MOREIRA, 

2003:3). 

 
Fig. 10 | Fig. 10 | Fig. 10 | Fig. 10 | Esquema de comunicação (MOREIRA, 2003:3).    
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Dentro desta perspectiva, percebemos que para se transmitir uma mensagem, seja 

ela verbal, auditiva ou visual, é necessária a construção de um sistema eficaz tanto para 

quem emite como para quem recebe. A maneira como esse sistema é elaborado 

graficamente, ou seja, a sua simbolização gráfica, especialmente no âmbito educacional, é 

um ponto fundamental dentro das pesquisas em design da informação. 

O verbo comunicar vem do latim communicare, que significa participar, fazer 

saber, tornar comum, ou seja, está diretamente ligado com as relações sociais dos seres 

vivos, envolvendo-os num processo de transmissão de informação ou de influência de 

comportamento, a fim de se obter uma resposta. Adotando um conceito técnico para  

comunicação, baseado na ciência da computação, Pereira (2005:12) observa que a 

comunicação é “um processo geral de emissão e recepção de mensagens”.  

Para Pereira (2005) esta definição é suficiente para abranger as formas de 

comunicação que vem do rádio, da televisão, do jornal, do design e até mesmo da 

internet, pois está submetida a um processo concreto, situado no espaço e no tempo e 

que pode ser estudado objetivamente nas suas três etapas: emissão, transmissão e 

recepção. 

Desse modo, o modelo de comunicação mais simples seria: EMISSOR > 

MENSAGEM > RECEPTOR, onde emissor seria qualquer ser capaz de produzir e 

transmitir uma mensagem; receptor qualquer ser capaz de receber e interpretar essa 

mensagem; e mensagem qualquer coisa que o emissor envie com a finalidade de passar 

informações. (PEREIRA, 2005: 27) 

David Berlo (1999), um grande teórico da comunicação, define a mensagem como 

um produto físico real da fonte-codificador, ressaltando que para analisá-la três fatores são 

relevantes: o código, o conteúdo e o tratamento. É necessário, então, para essa análise, 

definir os elementos que formam a estrutura da mensagem, ou seja, as partes que são 

organizadas de determinada maneira para representar esta última. 

De acordo com Berlo (1999:58), o código é "qualquer grupo de símbolos capaz de 

ser estruturado de maneira a ter significação para alguém". Para que a mensagem seja 

configurada da melhor maneira possível, considerando esses símbolos como elementos, 

tanto o código como estrutura e a forma de estruturá-lo precisam ser bem conhecidos 

pela fonte-codificador. Primeiramente, então, é conveniente, para entender o conteúdo da 
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mensagem, "distinguir entre aquilo que é potencialmente disponível (dados) e aquilo que 

é imediatamente consumível (informações)" (THAYER, 1972:48). Dessa maneira, 

entendemos que o conteúdo é formado por dados, que organizados numa determinada 

estrutura, constroem a mensagem. 

O código, então, seria um conjunto de elementos manipuláveis que possibilitariam 

a produção da mensagem, que resultaria da atividade simbólica do homem a partir de um 

sistema de comunicação baseado em códigos. A codificação da mensagem é feita em 

função vinculação entre a forma do sinal e seu significado. Reforçando essa idéia, Lyons 

(1987) faz a seguinte exposição: 

Um sinal é transmitido de um emissor para um receptor (ou grupo de receptores) através de um 

canal de comunicação. O sinal terá uma determinada forma e passará um determinado significado 

(ou mensagem). A conexão entre a forma do sinal e o seu significado é estabelecida pelo que (num 

sentido bastante geral do termo) normalmente se chama em semiótica o código: a mensagem é 

codificada pelo emissor e decodificada pelo receptor. (LYONS, 1987: 28) 

No campo dos estudos linguísticos, o modelo de Jakobson (1960) é um dos mais 

conhecidos e segue a concepção da codificação da mensagem. Este modelo (figura 11) 

relaciona as funções da linguagem aos componentes da comunicação e geralmente é 

muito refletido nos livros didáticos.  

 
 
Fig. 11 | Fig. 11 | Fig. 11 | Fig. 11 | Sistema de comunicação de Jakobson (1960:123). 

Do mesmo modo, Thayer (1972) utiliza o termo canal como a forma ou o caminho 

pelo qual a mensagem vai da fonte-codificador ao receptor-decodificador. Funciona como 

a via de circulação das mensagens e para sua escolha é necessário considerar suas 

características, limitações e abrangências diante das características dos demais elementos 

do processo. Ao diferenciar canais de meios, o autor nos esclarece que: 
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O termo meios se refere aos aspectos tecnológicos da produção, disseminação, aquisição e 

consumo das mensagens. A palavra canais se refere às diretrizes, regras ou práticas comunicativas 

funcionais, que ligam os indivíduos em sistemas comuns de comunicação. (THAYER, 1972:150) 

Tomando como exemplo o esquema da figura 10 (MOREIRA, 2003), muitos autores 

consideram o ruído como um elemento do processo de comunicação presente na 

mensagem (ou sinal). Para Hesketh (1985:256) esses ruídos são "todos os fenômenos 

parasitas que vão deturpar a mensagem e tornar difícil sua compreensão". É um tipo de 

interferência na mensagem que provoca uma profusão de significados entre o objetivo 

inicial, a intenção da fonte-codificador, e a interpretação final, ou seja, a reação do 

receptor-decodificador.  

Diante das considerações iniciais feitas, acreditamos que elas nos possibilitarão uma 

visão geral sobre o processo de comunicação para que, no próximo tópico, a partir das 

concepções e modelos propostos por diversos estudiosos da área − desde Aristóteles até 

Lucien Sfez −, possamos enxergar a evolução da Ciência da Comunicação e compreender 

suas bases teóricas ao logo de sua existência. 

3.1.2 Evolução dos modelos de comunicação 

Mesmo considerando as contribuições de Adam Smith, já no século XVIII, sobre o 

papel organizador da comunicação, os estudos referentes ao fenômeno da comunicação 

são relativamente novos, se comparado com a própria prática de comunicar.  Também é 

verificada a evolução do conceito de descrição das redes físicas, durante o século XIX, para 

a concepção ideológica e a gestão das massas (MATTELART, 1999:13-14). Mesmo assim, a 

consolidação da sistematização do conhecimento sobre a comunicação só é iniciada no 

século XX, por meio de pesquisadores como Harold Lasswell (1978 e 2002), que 

influenciaram outros estudiosos e abriram caminho à reflexão na prática profissional 

específica, tendo como maior objetivo a obtenção de resultados pela pesquisa.  

Na obra A Arte retórica25, que é considerada um marco do início das teorias da 

Ciência da Comunicação, Aristóteles (384-322 a.C.) indica os principais elementos que 

compõem o processo: o locutor, o discurso e o ouvinte. Isto é entendido como o 

primeiro modelo do processo de comunicação, indicando em sua retórica, o objetivo 

                                         
25 ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética, 14a. ed., trad. Antonio Pinto de Carvalho; estudo 
introdutório de Goffredo Telles Júnior. Rio, RJ: Ediouro Publicações, 1998, p. 33 a 41. 
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principal de persuadir e influenciar, através da teoria da argumentação, os primeiros 

teóricos. Estes, também são entusiasmados pela disseminação da idéia de “massa”, que 

tem como um dos principais representantes Herbert Blumer26 e que é desenvolvida 

durante a primeira metade do século XX.   

 
Fig. 12 | Fig. 12 | Fig. 12 | Fig. 12 | Modelo de comunicação de Aristóteles (384-322 a.C.). A arte retórica é a primeira tentativa de se sistematizar um 

campo de estudo da argumentação.    

Um dos primeiros teóricos a diminuir a influência mecanicista do estímulo-

resposta, já na década de 30, foi Harold Lasswell (1978, 2002), que passou a considerar as 

particularidades dos indivíduos e as influências advindas das categorias sociais. Em seu 

modelo (figura 13), constituído das perguntas: “quem, diz o quê, por meio de qual canal 

(meio), a quem, com que efeito?”, o autor identifica rapidamente os elementos que 

compõem o processo comunicativo. Dessa maneira, Lasswel identificaria: a fonte da 

informação, a mensagem, o canal, o destinatário e o efeito atribuído à ação de comunicar. 

 
Fig. 13 | Fig. 13 | Fig. 13 | Fig. 13 | Modelo de comunicação de Lasswell (cf: Lasswell, 1948). 

Uma das novidades do modelo de Lasswell, que toma como base as idéias de 

Aristóteles, é a introdução da noção de canal e de efeito. Desse modo, o autor propõe 

para o discurso um lugar de fixação e condução entre emissor e receptor, bem como os 

“efeitos” que se causam pelo que é dito. Esse posicionamento revela uma tendência para a 

influência do sujeito que recebe a mensagem, ou seja, a comunicação não é definida 

apenas como transferência, mas também como um sistema de persuasão.   

Em 1949 Shannon e Weaver  elaboram um modelo onde a noção de canal é levada 

ao extremo de tecnicidade, já que é baseado em princípios matemáticos (figura 14). O 

modelo especifica circuitos de comunicação em aparelhos, tratando a informação como a 

medida da liberdade de escolha na seleção de uma mensagem. Desse modo, a 

                                         
26 BLUMER, Herbert. (1978). A massa, o público e a opinião pública. In Gabriel Cohn (org.) Comunicação e indústria cultural. S. 
Paulo: Companhia Editora Nacional. (texto de Blumer original de 1946) 
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interferência aumenta a quantidade de taxa informacional, porém prejudica a informação 

na medida em que essa taxa se caracteriza como um ruído, quando está muito elevada.          

 
Fig. 14 | Fig. 14 | Fig. 14 | Fig. 14 | Sistema de comunicação de Shannon e Weaver (1963: 7). 

O modelo de Shannon e Weaver apresenta cinco componentes: 

1) Fonte de informação: produz uma mensagem para ser comunicada ao terminal 

receptor; trabalha de acordo com as possibilidades do transmissor disponível; 

2) Transmissor: opera sobre a mensagem de modo a produzir um sinal apropriado para a 

transmissão através do canal; 

3) Canal: o meio usado para emitir o sinal do transmissor para o receptor (um par de fios 

metálicos, uma faixa de freqüências de rádio, etc.); 

4) Receptor: reconstrói a mensagem a partir do sinal; 

5) Destino: pessoa (ou objeto) para quem a mensagem foi dirigida. 

O modelo descrito acima remete a uma comunicação assimétrica, onde o 

transmissor desempenha um papel ativo e os destinatários uma reação passiva. Nesse 

caso, Lasswell (Op.Cit.) propõe um conceito de comunicação intencional, por meio de um 

conteúdo que acarretaria na persuasão do receptor. Essa denominação isola o 

comunicador e o destinatário e mesmo assim passou a ser uma referência, sendo muito 

aceito no interior das organizações. Porém a grande crítica que se faz ao modelo de 

Lasswell  é justamente essa separação dos papéis dos sujeitos no processo de 

comunicação. 

 Mesmo com o domínio dos modelos de persuasão, outra vertente ia se formando, 

baseada em estudos de referências sociológicas, nos quais se acreditavam que a eficácia da 

comunicação só poderia ser pesquisada no contexto social. Essa corrente comprovou, por 

intermédio de pesquisas realizadas em período eleitoral, que os efeitos da comunicação 
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de massa são mais limitados que o suposto. Desse modo se quebrava um paradigma ao 

considerar os efeitos de interação e recepção na pauta da comunicação. (WOLF, 2003). 

No início da década de 60, David Berlo (1985) desenvolvia a Teoria do Balde. Essa 

teoria rebatia a visão tradicional de que comunicar era simplesmente transmitir idéias de 

um indivíduo para o outro como se estivesse vertendo conceitos, a partir de uma fonte 

para um balde e esvaziando-o sobre a cabeça do receptor. O modelo que o autor propôs 

foi denominado por ele mesmo como “modelo dos ingredientes da comunicação” 

(figura15), que objetiva evidenciar as características fundamentais do processo de 

comunicação. Nele, tanto o emissor quanto o receptor possuem conhecimento (emitindo 

e reconhecendo) e a referência cultural e social na qual os dois se inserem os localizam 

como participantes de uma divisão. 

 
Fig. 15 | Fig. 15 | Fig. 15 | Fig. 15 | Sistema de comunicação de David Berlo. Modelo de Ingredientes da comunicação. (1999: 74). 

O modelo de Berlo calcula que o conteúdo intencional é transformado em 

mensagem (decodificado) pelo emissor por meio de elementos de código lingüístico, que 

por sua vez é conduzida por um canal até chegar num receptor, que interpretará esses 

códigos e separará o conteúdo dessa mensagem.  

A maneira como o autor define canal é o que se torna mais relevante no seu 

modelo, já que o especifica como: 

1) Mecanismo de ligação (o que mais comumente se denomina canal): audição, 

visão, paladar, tato, olfato, etc; 
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2) Veículo primário (meios físicos): onda sonora, fóton, sabor, sensação, odor, etc.; 

secundário (meios públicos): rádio, telefone, jornais, filmes, revistas, o palco, as tribunas 

públicas, reunião, memorando, aula, etc. 

3) Transportador: o ar, a água, a terra, etc. 

Para Berlo (1999) os agentes envolvidos no processo de comunicação podem se 

pronunciar, exercendo sua força e influenciando na decisão. Desse modo os receptores 

deixam de ser meros espectadores, tornando-se protagonista do seu contexto social.  

Sobre isso o autor comenta: 

Nosso objetivo na comunicação é nos tornarmos agentes influentes, é influenciarmos outros, nosso 

ambiente físico e nós próprios, é nos tornarmos agentes determinantes, é termos opção no 

andamento das coisas. Em suma, nós nos comunicamos para influenciar – para influenciar com 

intenção. (BERLO, 1999:12)   

A comunicação, então, na percepção de Berlo, vai além da partilha social de 

informações, pois provocando os sentidos do receptor, em razão da transmissão de 

significados, demanda sua participação integral.  

Outro teórico importante da comunicação, o professor de jornalismo Wilbur 

Schramm (1907-1987) faz uma revisão do modelo de Shannon e Weaver, retirando os 

aparelhos (transmissor e receptor), considerando fonte e comunicador uma só pessoa, 

fazendo o mesmo com receptor e destinatário. Tanto o comunicador quanto o receptor 

estão inseridos num campo de experiências que abrange o conjunto de vivências sociais e 

culturais da vida cotidiana. Essas experiências podem determinar sua reação em 

determinado momento, retornando em forma de feedback. 

Suas conclusões sobre o processo da comunicação são expostas abaixo: 

� Comunicação oferece resistência a uma teorização que se queira conseqüente; 

� Essa constatação explica  as  dificuldades  experimentadas  sempre  que  se 

pretende propor uma teoria unificada e sistemática da Comunicação; 

� Um início animador para os estudos científicos da Comunicação está na 

criteriosa combinação de uma sociologia com uma psicologia; 
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� Comunicação deve ser  entendida  como  uma relação  interativa,  pela  qual se 

compartilha alguma coisa; 

� O que se estuda em Comunicação é algo que é próprio às pessoas, já que ela é 

algo que todos fazem; 

� A partir da compreensão de como as pessoas interagem no seu cotidiano, 

passamos a entender o que é comunicação.  

Com essas considerações de Schramm, chegamos ao consenso, agora, de que a 

comunicação é antes de tudo, interação e diálogo, distanciando do conceito ligado à 

simples transmissão unilateral de informações, sem que haja a participação efetiva do 

receptor.  

Lucien Sfez (1994) aponta como autor contemporâneo, com embasamento teórico 

pós-moderno e apresenta uma visão inovadora da comunicação: esta passa a se configurar 

como a própria inserção do objeto complexo num ambiente também complexo. De 

acordo com Sfez nessa nova comunicação, estão ausentes a mensagem, o emissor e o 

receptor, já que ela se faz de si para si mesmo, inserida num todo que nos faz ver a 

representação como realidade. O conceito de comunicação anunciado é o tautismo, que 

remete a uma comunicação totalitária. 

A discussão teórica da comunicação nos faz perceber as transformações dos 

modelos que passam da esfera na qual o emissor detém o poder de persuasão para outra 

que questiona esse poder e mais ainda, para a fase em que o receptor tira essa hegemonia 

por meio de seu posicionamento e interação. Em seguida, percebemos que a era 

tecnológica tira o lugar de destaque dos dois e converge as situações de comunicação para 

a interatividade. 

3.1.3 Tipos de comunicação humana 

De acordo com Pereira (2005:81) os códigos de comunicação podem ser divididos em 

verbais e não-verbais, porém os teóricos da área até hoje divergem as opiniões quanto à 

relevância de uma categoria sobre a outra. Sabe-se que a linguagem verbal abrange a oral, 

a escrita e os diversos códigos (exemplo: linguagem de LIBRAS – Língua Brasileira de 

Sinais, linguagem gestual dos surdos-mudos) que substituem letras ou palavras. Já a 
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linguagem não-verbal, que antigamente era considerada apenas como expressão corporal, 

deu origem a outras manifestações como o desenho, a pintura, a música, a fotografia, o 

cinema, a televisão e a computação gráfica. 

Para Pereira (2005:83) a linguagem verbal: 

[...] é inegavelmente a maior ferramenta inventada pelo homem, aquele instrumento (cognitivo) 

que, justamente, possibilitou o desenvolvimento de todos os seus outros instrumentos 

(tecnológicos). Para o indivíduo, a palavra tem a função externa de comunicação e a função interna 

ou psicológica de organizar o pensamento e orientar o comportamento gral. Quase sempre ela está 

envolvida nos processo de raciocínio e da memória, na aprendizagem, na solução de problemas, no 

planejamento de tarefas (PEREIRA, 2005:83). 

Neste sentido, é relevante perceber que muitos signos não-verbais (expressões 

faciais, olhares, gestos, entonações de voz e tudo o que acompanha a fala humana) são 

decodificados pela linguagem verbal. O ser humano tem a tendência natural de traduzir 

em palavras toda e qualquer mensagem não-verbal, ou seja, “o código verbal seria o 

interpretante decisivo de todos os outros códigos de comunicação” (PEREIRA, 2005:83). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 | Fig. 16 | Fig. 16 | Fig. 16 | Placas de regulamentação e de advertência representam os signos do Código Brasileiro de Trânsito.  
A parte superior reproduz o significante do signo e a parte inferior o seu significado verbal.    

 
Porém, por intermédio da própria palavra, ao longo do século XX foram feitas 

pesquisas sistemáticas sobre a comunicação não-verbal que foram reconhecidas pela 

moderna Teoria da Comunicação, questionando a soberania absoluta das palavras na 

comunicação humana e os limites da categoria verbal.  

Da mesma maneira, o código verbal isolado não é suficiente para traduzir ou 

interpretar com fidelidade em palavras algumas das coisas mais significativas da vida, como 

por exemplo, o sentimento ou o prazer. No cotidiano, utilizamos-nos dos gestos, da 

fisionomia, do olhar, das caretas, da imagem, dos esquemas, da música e de tantos outros 
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códigos não-verbais, que combinados com os verbais, completam o sentido e comunicam 

de forma mais eficaz. No âmbito educacional, as informações de algumas disciplinas são 

mais acessíveis com a união de códigos verbais e não-verbais, como é o caso da 

Matemática (esquemas e gráficos), história (imagens), geografia (mapas), ciências 

(infográficos), química e física (experimentos em laboratórios). Na prática da 

comunicação, seja ela cotidiana ou profissional, a junção verbal-não-verbal está presente 

em vários seguimentos ou atividades, se complementando e se reforçando mutuamente. 

“Ambas tem suas vantagens e limitações” (PEREIRA, 2005:89-90). 

3.1.3.1 Linguagem da palavra e linguagem da imagem 

No jornalismo, propaganda e design as duas formas artificiais de linguagem mais 

utilizadas são: linguagem da palavra (ou verbal, falada ou escrita) e linguagem da imagem 

(não-verbal). A primeira abrange todos os tipos de linguagens escritas e faladas do mundo 

e funciona através de símbolos verbais; a segunda é caracterizada pela utilização de ícones 

visuais (incluindo os sonoros e gustativos) e pelo advento das tecnologias modernas 

(fotografia, cinema, televisão, computação gráfica, vídeo, DVD etc) e da pintura, desenho 

e escultura. 

LINGUAGEM DA PALAVRALINGUAGEM DA PALAVRALINGUAGEM DA PALAVRALINGUAGEM DA PALAVRA    LINGUAGLINGUAGLINGUAGLINGUAGEM DA IMAGEMEM DA IMAGEMEM DA IMAGEMEM DA IMAGEM    

Simbólica (representação convencional do objeto) Icônica (representação por semelhança) 

Unidimensional: Falada (tempo); escrita (linha) Bidimensional ou Tridimensional 

Serial Paralela (várias representações simultâneas) 

Digital (separada, pode digitar) 
Analógica (imagem contínua, só pode 
digitalizar) 

Menor polissemia (semanticamente mais precisa) 
Maior polissemia (mais ambígua, pode ter 
significados diferentes) 

Mais fechada (geralmente são utilizados os 
mesmos signos para comunicar) 

Mais aberta (mudam as mensagens e também 
os signos) 

Mais Abstrata (conceitual, em qualquer ponto no 
tempo e no espaço) 

Mais Concreta (sempre no momento presente) 

Tabela 2 | Tabela 2 | Tabela 2 | Tabela 2 | Diferenças entre Linguagem da Palavra e Linguagem da Imagem.    

Haroldo Pereira questiona a incapacidade da linguagem da imagem de representar 

conceitos simples, como as palavras, ao lembrar das representações esquemáticas tão 

abstratas que os designers são capazes de produzir, como os pictogramas da programação 

visual de ambientes, os chamados glifos. Para ele, essas imagens poderiam ser chamadas 

de imagens-palavras, já que podem atingir diversos países, contornando o problema das 

palavras de línguas diferentes (PEREIRA, 2005:95). 
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3.2 Psicologia da Linguagem, percepção e repertório visual 

3.2.1 A visão da linguagem representacional e pragmática de Nunes 

O livro de José Mauro Gonçalves Nunes27, Fundamentos da Psicologia - 

Linguagem e Cognição, gira em torno do conceito de linguagem considerando suas duas 

vertentes principais: a) visão representacional, caracterizada por um sistema de símbolos 

regidos por regras, com apresentação objetiva, formalista e analisada sob o aspecto 

fonético, sintático e semântico; b) visão pragmática, caracterizada pelos aspectos 

circunstanciais, sociais e culturais, possui dimensão interpretativa e discursiva e sendo 

analisada sob o aspecto pragmático. 

Feitas esta breve apresentação, iniciaremos a exposição dos conceitos, pontos e 

argumentos exaltados pelo autor para fazer um elo entre os pontos principais abordados: 

linguagem, comunicação, cognição e contexto. 

Para Nunes (2006:52) o conceito de linguagem pode ser definido como “o conjunto 

de manifestações verbais e não-verbais presentes no processo de comunicação humana”, 

compostos por sons, palavras e orações da linguagem falada e escrita, além de ações, 

gestos e comportamentos da comunicação não-verbal. 

Os estudos para conceituar a linguagem giram em torno de duas grandes vertentes: 

a primeira adota a linguagem como um sistema articulado de regras, dentro de uma 

concepção formalista e abstrata da Fisiologia da Linguagem, da Lingüística estrutural, da 

Antropologia Estrutural e da Psicanálise, separando-a de suas relações com o contexto 

social e cultural. De acordo com Nunes esta concepção “aproxima a linguagem de um 

cálculo matemático, dado o seu caráter formal e dependente de regras”; a segunda 

defende a ideia de linguagem como um meio de interação, um “instrumento de 

comunicação e uma forma de ação”, envolvendo um emissor, receptor e um canal, 

podendo inclusive o emissor e o receptor ser a mesma pessoa. Dentro desta concepção, 

vale ainda ressaltar que a linguagem está dentro de um processo istersubjetivo, complexo 

e que envolve os níveis físico, social e cultural, com o propósito de transmissão e difusão 

do conhecimento. 

                                         
27 Nunes, J. M. G. Linguagem e Cognição: EDITORA LTC. 2006 (Fundamentos de Psicologia). 
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Nunes defende que esses dois pólos de teorias sobre a linguagem — um baseado 

numa visão formalista e outro na sociointeracionista — devem ser reavaliados para que se 

amplie o foco de estudos sobre o fenômeno lingüístico, abarcando tanto o aspecto social 

quanto a articulação das regras. 

Baseado nos argumentos de Tomasello (2003, orig. 1999), Nunes busca evidenciar 

também a capacidade que a linguagem tem de ser dinâmica e produtiva, através das 

infinitas possibilidades de sentenças e expressões que a criatividade humana pode 

proporcionar. Essa dinâmica pode ser melhor compreendida através da variação de 

significação das palavras (polissemia) e da criação de novas palavras e expressões 

(neologismo) a partir das circunstâncias históricas, sociais e culturais. (NUNES, 2006:55). 

Já do ponto de vista analítico, bem como da compreensão da linguagem, o autor 

menciona os quatro níveis descritivos, que são interligados e não excludentes entre si: 

Fonética, Sintaxe, Semântica e Pragmática. 

A Fonética é o nível de análise responsável pelo estudo do aspecto sonoro da fala; a 

Sintaxe é o conjunto de regras formais que determinam a formação das sentenças em uma 

determinada língua; a Semântica é responsável pelo estudo dos significados das palavras e 

faz analogia com a filosofia da linguagem — através do elo que o significado faz entre a 

linguagem e a realidade — e com a psicolingüística, por meio da relação existente entre a 

linguagem e a cognição; o nível pragmático fica a cargo da contextualização de uso da 

linguagem, através da influência das circunstâncias sociais e culturais nos significados das 

expressões lingüísticas. 

Dentro do aspecto histórico da teoria da linguagem, Nunes nos esclarece que o 

estruturalismo do século XX difundiu uma base teórica do estudo da lingüística através da 

compreensão e funcionamento da própria linguagem, possibilitando, assim, uma 

aproximação das ciências humanas e sociais das ciências naturais. Esse estudo em torno da 

linguagem foi uma importante e inovadora iniciativa para abrir caminhos à uma 

cientificidade delimitada e rígida para a fundamentação das ciências humanas e sociais 

(como a Sociologia, Antropologia e a Psicanálise), utilizando metodologias e estruturas 

abstratas próprias. 
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Fica evidente, então, que o estruturalismo segue uma visão representacional da 

linguagem, já que ele tem uma preferência pela visão sincrônica, cuja definição está 

atrelada aos aspectos universais e imutáveis dessa linguagem. 

Seguindo nesse percurso, o cognitivismo surgiu para se contrapor ao 

behaviorismo28, apoiando suas pesquisas do funcionamento da cognição em teorias e 

metodologias da Lógica Matemática, Ciências da Computação, Filosofia da Mente, 

Neurociências, entre outras, possibilitando, desta forma, a aparecimento da 

Psicolingüística. Desse modo, a Ciência Cognitiva é definida por Nunes (1996) como o 

conjunto de teorias que define o funcionamento cognitivo como o processamento da 

informação. 

Em contrapartida, a sociolingüística estuda os aspectos diacrônicos, ou seja, 

aspectos sociais e culturais que interferem na linguagem. Antoine Meillet, lingüista francês, 

conceitua a língua como um fato social e sendo assim, levando em consideração o seu 

contexto histórico e social (CALVET, 2002; NUNES 2006). Esse campo de estudo busca 

inspiração teórica no materialismo histórico, na história, na Antropologia e na Sociologia 

com objetivo de uma dimensão mais histórica e dinâmica da linguagem. 

Diante do exposto, Nunes acredita que a visão pragmática da linguagem é um 

caminho para se avançar no desenvolvimento desta discussão, já que ela apresenta um 

conjunto de regras cujo funcionamento é caracterizado por aspectos sociais e culturais. 

Esse ponto de vista, do qual temos uma identificação, pode ser compreendido 

quando estudamos e comprovamos através de pesquisas ou experimentos, o processo de 

desenvolvimento da memória humana, que pode ser mediada por instrumentos auxiliares 

ou signos já internalizados em nossa mente.  

Para compreender melhor esse pensamento, vamos utilizar como referência as 

diretrizes básicas do uso de operações com signo para o desenvolvimento dos processos 

psicológicos, mencionadas por Vigotsky (1998). 

 

                                         
28 Escola psicológica norte-americana que descartava qualquer tipo de interpretação mental do pensamento e que considerava a 
linguagem do ponto de vista fisiológico, relacionando-a primordialmente com a elocução das palavras. 
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3.2.3 Teorias de Vigotski sobre a origem dos signos nas crianças 

No capitulo 3 — o domínio sobre a memória e o pensamento — do livro A formação 

social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, Vigotski29 

(1998) apresenta as leis básicas que caracterizam a estrutura e o desenvolvimento das 

operações com signos na criança, obtidas através de experimentos com manifestações 

concretas destes signos (desenho, escrita, leitura, uso de sistemas e números etc.). Essas 

leis se apóiam na investigação sobre o fenômeno da memória, que revela a origem social 

dos signos e seu papel no desenvolvimento individual. 

Baseado nos resultados de suas pesquisas, o autor em questão defende que as 

operações com signos são apresentadas como resultados de um “processo prolongado e 

complexo”, que está submetido às leis básicas da evolução psicológica. Sendo assim, o 

exercício da utilização de signos pelas crianças não é inventado e muito menos ensinado 

pelos adultos, mas sim fruto das transformações qualitativas, de natureza histórica, que 

fazem parte de um mesmo processo em estágios diferentes. Estas transformações estão 

ligadas às funções psicológicas superiores, que surgem ao longo do desenvolvimento 

psicológico da criança e estão sujeitas à lei fundamental do desenvolvimento. 

Ao considerar as funções psicológicas superiores como um fator de 

desenvolvimento psicológico, Vigotski propõe uma nova concepção para o processo 

deste, distinguindo-o duas linhas diferentes: de um lado, os processos elementares, que 

são de origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de origem sócio-

cultural. 

Entre esses dois processos estão os numerosos “sistemas psicológicos de transição” 

que fazem parte da história do comportamento e que é defendido pelo autor como a 

“história natural do signo”. Ainda nos experimentos apresentados por Leontiev, foi 

possível verificar que as crianças se negam a fazer uso das figuras sem significados, que 

funcionariam como estímulos auxiliares à memorização. Não estabelecem conexões entre 

a figura e a palavra que se espera que memorizem, porém associam o signo como uma 

representação direta do objeto a ser lembrado. Quando essa associação não é possível, 

                                         
29 Liev Semiónovitch Vigothski, pesquisador russo da psicologia e da lingüística, que a partir de 1924 inicia um trabalho sistemático 
em psicologia do desenvolvimento, educação e psicopatologia. Em 1934, o livro Pensamento e Linguagem apresenta uma teoria 
inovadora e bem fundamentada do desenvolvimento intelectual, também sendo utilizada como teoria da educação. 
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provavelmente a criança não a utilizará no processo de memória, ou seja, para memorizar 

a criança opta por uma representação direta ao invés de uma simbolização mediada. 

Dessa forma, Vigotski nos mostra que as crianças em fase pré-escolar “apresentam 

um estágio de desenvolvimento intermediário, entre o processo elementar e 

completamente instrumental, a partir do qual, mais tarde, se desenvolverão 

completamente mediadas” (VIGOTSKI, 1998: 64). 

Em relação aos adultos, o processo de memorização mediada ocorre mesmo sem os 

elementos externos auxiliares, pois ele já está completamente desenvolvido, ou seja, o ato 

de pensar é determinado pela estrutura lógica do conceito adquirido ao longo do tempo. 

Para as crianças pequenas, em fase de desenvolvimento mental, esse ato é feito pelas 

lembranças concretas e também nestas são baseadas suas representações do mundo. 

Vigotski, baseado nas experiências mencionadas, conceitua a memória como sendo 

uma característica definitiva dos primeiros estágios do desenvolvimento cognitivo e não 

apenas um pensamento abstrato. Ao longo do desenvolvimento psicológico, no período 

da adolescência, ocorre uma transformação das relações interfuncionais que envolvem a 

memória: lembrar significa pensar, ou seja, o objetivo da lembrança está em estabelecer e 

encontrar relações lógicas, diferente das crianças pequenas, que pensar significa lembrar 

apenas. Dessa forma, as estruturas mentais na adolescência, “deixam de ser organizadas 

com os tipos de classes e tornam-se conceitos abstratos” (VIGOTSKI, 1998: 68). 

A partir de conceitos de Hegel30 e Marx31, que mencionam a razão como atividade 

mediadora, Vigotski confere o uso de signos à categoria de atividade mediada, 

argumentando que o objetivo do seu uso está na mudança de comportamento humano. 

A diferença básica entre signo e instrumento consiste nas diferentes maneiras com 

que eles orientam o comportamento humano. O instrumento é orientado externamente e 

serve como condutor da influência humana sobre o objeto da atividade psicológica; já o 

signo é orientado internamente e é dirigido para o controle do próprio indivíduo. O 

termo “comportamento superior” (ou função psicológica superior) se refere à combinação 

entre o instrumento e o signo na atividade psicológica. 

                                         
30 G. Hegel, Encyklopadie, Erster Teil, Die Logik, Berlim, 1840. 
31 K. Marx, O capital, Modern Library Edition, 1936. 
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O processo de internalização defendido por Vigotski como “a reconstrução 

interna de uma operação externa”, passa pelas seguintes transformações: uma operação 

que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e passa a ocorrer 

internamente; as funções psicológicas superiores são originadas das relações entre 

indivíduos e como conseqüência desta, formuladas no interior da criança; a transformação 

de um processo interpessoal num intrapessoal é resultado de vários acontecimentos ao 

longo do desenvolvimento psicológico do ser humano. 

Baseado nas considerações de Vigotski, podemos considerar que o que difere a 

memória humana da memória dos animais, é a capacidade que os seres humanos tem de 

“lembrar ativamente com a ajuda de signos”. Desse modo, podemos aceitar a ideia de que 

o homem influencia sua relação com o ambiente e, sendo esta uma característica básica do 

seu comportamento, consegue colocá-lo sob seu controle. Os processos psicológicos são 

culturalmente reconstruídos e desenvolvidos para formar uma nova identidade psicológica 

e a internalização das atividades culturais da sociedade é o que caracteriza a psicologia 

humana. 

3.2.4 Percepção visual segundo os princípios da Gestalt 

Perceber e produzir imagens são qualidades inerentes à natureza humana. Isto é 

observado através dos registros figurativos nas cavernas, desde os tempos da Pré-história. 

Partindo desse princípio, podemos evidenciar o potencial educacional dos elementos 

visuais e reafirmar, junto a Dondis (1999) e Calado (1994), que é necessário preparar e 

conscientizar os indivíduos da necessidade do alfabetismo visual, fazendo-os entender a 

relação desses elementos como uma linguagem de comunicação efetiva.  

Dondis (1999) nos esclarece que o processo de composição é o passo mais difícil 

para se obter as soluções de problemas visuais, já que é o resultado das decisões, nesta 

etapa, que determina o objetivo e o significado da mensagem  visual, influenciando 

definitivamente na compreensão obtida pelo receptor. Mas como devemos, no modo 

visual, oferecer sistemas estruturais definitivos e absolutos para perfeita compreensão da 

mensagem, diante dos complexos meios visuais? 

É certo que, em termos lingüísticos, as regras são definidas através da sintaxe, que 

ordena as palavras segundo a forma e uma ordenação adequadas. Isso não ocorre no 

campo das mensagens visuais, pois não há regras absolutas e o potencial sintático neste 
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caso, provém da investigação do processo da percepção humana. Sob esse aspecto, a 

psicologia da Gestalt tem contribuído com preciosos estudos no campo da percepção 

visual, ajudando a formular ou conhecer padrões visuais para a compreensão da 

organização visual de determinada mensagem. 

Por volta de 1910, se deu início o desenvolvimento da relação psicologia e design, 

com base na Escola de Psicologia Experimental, isto porque nessa época aconteceram 

grandes mudanças na arte e no design. De acordo com Gomes Filho (2004), a Gestalt, 

palavra alemã que pode ser traduzida como “estrutura”, “figura” ou “forma”, constitui a 

combinação de vários elementos para formar um todo e isso é essencial no design gráfico. 

De acordo com o princípio de Max Wertheimer, que em 1912 publica um ensaio sobre 

percepção visual, “o olho humano tem a tendência natural de agrupar as várias unidades 

para formar um todo e isso conceitua a visão como uma experiência criativa”. 

Em seguida, veremos em síntese, para este estudo, os princípios mais relevantes da 

psicologia da Gestalt: 

a) Atração e agrupamento: A lei do agrupamento tem grande valor para a 

composição gráfica, pois proporciona a força de atração nas relações visuais, onde o 

homem tem a necessidade de construir conjuntos a partir de unidades, ligando pontos 

próximos (Figura 17). Dentro desta lei, a ligação é feita por atração, por proximidade 

(Figura 18) ou por similaridade das formas, tamanho, textura ou tom (Figura 19).   

 

Fig. 17 | Fig. 17 | Fig. 17 | Fig. 17 | O olho supre os elos de ligações ausentes.    

 

Fig. 18 | Fig. 18 | Fig. 18 | Fig. 18 | No primeiro quadrado, os pontos disputam a atenção, repelindo-se, No segundo quadrado, há uma interação 
imediata, os pontos se harmonizam e se atraem.    
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Fig. 19 | Fig. 19 | Fig. 19 | Fig. 19 | Lei de agrupamento através da similaridade pela forma, tamanho, textura e tonalidade.    

 

b) Positivo e negativo: em linguagem visual podemos dizer que o que domina a 

visão humana, ou seja, o que mais chama a atenção na composição gráfica é considerado 

como elemento positivo. Ao contrário, o que se apresenta de maneira mais passiva, 

considera-se de elemento negativo. Mas há momentos em que há pouco predomínio de 

um elemento sobre o outro e, na busca pela solução mais simples do que se vê, o olho 

pode confundir ou ter ambigüidade na tradução da mensagem (Figura 20). Outro 

fenômeno psicofísico que pode ser utilizado para a compreensão da linguagem visual: 

Elementos claros sobre fundo escuro parecem expandir-se, enquanto que elementos 

escuros sobre fundos claros parecem contrair-se (Figura 21). 

 
Fig. 20 | Fig. 20 | Fig. 20 | Fig. 20 | Nesta figura podemos ver primeiro o número 2 ou o 3.    

 

Fig. 21 | Fig. 21 | Fig. 21 | Fig. 21 | O círculo branco dá a sensação de ser maior que o vermelho.    

c) Fechamento: segundo Wertheimer (apud Gomes Filho, 2004), outro princípio da 

Gestalt que é fundamental para a formação de unidades, além de possuir um fator 

organizador da forma, é o fechamento. O senso de organização espacial do olho humano 
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faz com que a exista uma tendência à unidade, segregando uma superfície do resto do 

campo. Ou seja, esse princípio traz no ser humano uma pré-disposição psicológica de unir 

intervalos e estabelecer ligações por meio de formas já conhecidas do repertório visual. 

Também estabelece unidades diferentes de intervalos (Figura 22). 

 

 

Fig. 22 | Fig. 22 | Fig. 22 | Fig. 22 | Exemplos do princípio gestaltiano do fechamento: complementação de formas já conhecidas; união de intervalos 
e unidades diferentes de intervalos por proximidade.    

Mesmo com a visualização desses princípios sendo breve, já conseguimos perceber 

a fundamental importância em se construir um sistema visual que auxilie na configuração 

de uma mensagem tanto para quem emite como para quem recebe. Com avanço 

tecnológico e a velocidade da informação, o sentido da visão está cada vez mais sendo 

requisitado. Tal qual a linguagem verbal, é preciso tornar a visual um dos meios de 

comunicação que constitua um conjunto de normas, códigos e preceitos para se alcançar 

o afalbetismo visual defendido por Dondis (1999). Na busca desse alfabetismo e no 

aperfeiçoamento de regras para a composição da mensagem visual, ela nos afirma que: 

[...] A sintaxe visual existe. Há linhas gerais para a criação de composições. Há elementos básicos 

que podem ser aprendidos e compreendidos por todos os estudiosos dos meios de comunicação 

visual, sejam eles artistas ou não, e que podem ser usados, em conjunto com técnicas manipulativas, 

para a criação de mensagens visuais claras. O conhecimento de todos esses fatores pode levar a uma 

melhor compreensão das mensagens visuais (DONDIS, 1999:18). 

Porém, a autora complementa que o referido sistema jamais poderá ser tão lógico e 

preciso quanto a linguagem, já que esta é composta de elementos criados pelo homem 

para codificar, armazenar e decodificar informações. A lógica da estrutura que compõe as 

linguagens não é alcançada pelo alfabetismo visual, já que a característica dominante da 

sintaxe visual é a complexidade, sustentada pelos estados psicológicos e 

condicionamentos culturais de cada indivíduo.  

Os elementos básicos para a comunicação visual, além de objetos e experiências, 

são ferramentas imprescindíveis no processo de construção dessas mensagens. O ponto, a 

linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala (ou proporção), a dimensão e o 

movimento são planejados e expressados, através de manipulação por via de técnicas 
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visuais (ou leis visuais), todas as variedades de manifestações visuais, objetos, experiências 

e ambientes. 

Essas técnicas devem ser aplicadas com o objetivo de encontrar soluções gráficas no 

processo de comunicação visual, garantindo a transmissão da mensagem. Observa-se que 

o contraste é a mais dinâmica delas por ter uma grande variação de aplicação e 

proporcionar um melhor entendimento visual em várias situações. Mas uma observação 

que precisa ser feita é que o uso do contraste deve ser sempre relacionado às variantes da 

harmonia, sua técnica oposta, em decorrência do tipo de mensagem a ser composta 

graficamente (DONDIS, 1999). 

No próximo capítulo, abordaremos os conceitos acerca do Design da Informação e 

da Linguagem Gráfica, que são fundamentais para o entendimento da nossa pesquisa. 

Além de mencionar estudos anteriores, focaremos nos estudos que se relacionam à 

Linguagem Gráfica esquemática, apresentando sua história e evolução ao longo do tempo, 

sua conceituallização e categorização, detalhando os pontos mais pertinentes dessa área. 
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Capítulo 4 
DESIGN DA INFORMAÇÃO e LINGUAGEM GRÁFICA 
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4. DESIGN DA INFORMAÇÃO  
   e LINGUAGEM GRÁFICA  

Este capítulo apresenta uma discussão teórica dos conceitos relacionados ao Design da 

Informação e à Linguagem Gráfica (LG), incluindo seus diferentes modos de simbolização 

e contribuindo para o entendimento do funcionamento da estrutura visual da informação 

no livro didático. Na sequência, focaremos na Linguagem Gráfica Esquemática (LGE), que 

é o tema central desta investigação. A LGE é conceitualizada, contextualizada, desde as 

suas primeiras manifestações na história − para um melhor entendimento de sua 

evolução −, e categorizada de acordo com pesquisas já realizadas em artefatos 

educacionais. Por fim, expomos uma discussão acerca dos infográficos, trazendo conceitos 

de diversos autores, categorizações e seus elementos de construção.     

Tal conteúdo é relevante visto que subsidia a metodologia geral e auxilia na 

compreensão das posteriores análises da pesquisa, considerando que os Esquemas 

Gráficos para Informar32, ocorrentes nos livros didáticos, enquanto objeto de estudo, 

envolvem especificidades que fazem parte do corpo teórico da Linguagem Gráfica e da 

área do Design da Informação. 

4.1 Design da Informação: estrutura visual da informação 

Para fazer uma breve abordagem do que vem a ser Design da Informação, precisamos 

estar atentos e receptivos à ideia de que existem diferentes níveis de importância nas 

diversas informações que recebemos diariamente, originárias de múltiplas direções. Elas 

podem receber um tratamento diferenciado de acordo com sua relevância, 

potencializando e otimizando sua aquisição, não permitindo que passem desapercebidas 

diante de informações menos importantes.    

Ao considerar que o Design da Informação se faz presente em mapas, projetos de 

sinalização, manuais de procedimento, bulas de medicamento, guias turísticos, 

                                         
32 Para fins deste trabalho, o termo é utilizado para se referir a todos os tipos, classificação ou categorias da Linguagem Gráfica 
Esquemática que podem ser encontrados em artefatos educacionais, especialmente em livros didáticos. 
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formulários, cartazes, extratos, contas, livros, material didático, entre outros suportes que 

estão presentes em nosso cotidiano, e igualmente compreendendo a importância que tem 

a percepção e reação do usuário diante de tais materiais, a Sociedade Brasileira de Design 

da Informação traz sua contribuição para o esclarecimento sobre o assunto com a seguinte 

definição: 

Design da Informação é uma área do design gráfico que objetiva equacionar os aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos que envolvem os sistemas de informação através da contextualização, 

planejamento, produção e interface gráfica da informação junto ao seu público-alvo. Seu princípio 

básico é o de otimizar o processo de aquisição da informação, efetivados nos sistemas de 

comunicação analógicos e digitais. (SBDI, 2003). 

Na definição de Horn (2000), o Design da Informação é entendido como a arte e a 

ciência de configurar a informação para que esta possa ser utilizada pelos seres humanos 

com maior facilidade, tendo como objetivo principal o de servir como ferramenta que guie 

a ação dos usuários ou leitores. Desse modo, não deve ser entendido apenas como a 

forma ou o desenho da informação, pois surge primordialmente da área de pesquisa que 

se ocupa em estudar como organizar textos de forma mais efetiva para que suas 

mensagens sejam compreendidas e memorizadas mais rapidamente. 

Neste sentido, Cairo (2008:27) faz uma relação do sentido da palavra design com 

estrutura, ao afirmar que “o trabalho do designer da informação é, precisamente, dar 

forma ao que por natureza parece caótico e incompreensível devido à sua grande 

complexidade”. O autor apresenta um esquema para representar esse processo, baseado 

em Ackoff33, onde os dados se transformam em informação, que pode ser compreendida 

pelo usuário, que por sua vez memoriza e a transforma no conhecimento que influenciará 

seus futuros comportamentos.  

    

    

    

        

        

Fig. 23 | Fig. 23 | Fig. 23 | Fig. 23 | Esquema do processo de Design da Informação (ACKOFF apud CAIRO, 2008).    

                                         
33 ACKOFF, R. L., “From Data to Wisdom”, Journal of Apllied Systems Analysis, 1989, 16, pp. 3-9. (O esquema original inclui um 
passo adicional: sabedoria). 
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No esquema (Figura 23), os dados não são restringidos ao valor quantitativo 

(abrangem todo o resultado da observação da realidade), não possuindo valor informativo 

por si mesmo, mas se transformam em informação a partir do momento em que são 

atribuídos significados através de sua organização ou estrutura visual. 

A visualização da informação, desse modo, é uma parte significativa do design da 

informação, já que ela é responsável pela transformação da apresentação diagramática dos 

dados em informação com o objetivo de facilitar a compreensão a partir das técnicas da 

comunicação gráfica. A palavra visualização, neste sentido, engloba o conjunto dos 

processos mentais de análise e preparação dos dados pelo designer e a construção gráfica 

que este desenvolve posteriormente para representá-los. (CAIRO, 2008:27). 

Esta concepção de que o trabalho do designer, por meio de uma organização da 

estrutura visual do texto, facilita a compreensão da informação para o usuário, entra em 

concordância com a ideia defendida por Coutinho (2006), de que o designer deveria ser 

convocado para a avaliação e elaboração dos artefatos educacionais. Isso porque: 

[...] o design possui as ferramentas necessárias para construir uma mensagem visual, de maneira 

que a torne compreensível, tanto do ponto de vista gráfico quanto informacional, de forma a evitar 

ambigüidade e otimizar o processo de compreensão de significado. (COUTINHO, 2006:59). 

Neste trabalho, propomos reunir esses conceitos para um melhor entendimento do 

papel do Design de Informação para os artefatos educacionais, em especial no livro 

didático, levando em consideração a eficácia no tratamento de sistemas informacionais e 

das mensagens visuais presentes nesses materiais. Esse percurso é necessário pois 

também servirá de parâmetro para  medir o nível de proximidade dos profissionais 

envolvidos na produção e uso desses artefatos com a linguagem gráfica.  

4.2 Conceitualizando a Linguagem Gráfica (LG) 

Dentro de uma concepção mais abrangente, a linguagem pode ser entendida como um 

veículo onde qualquer elemento, seja ele escrito, visual, sonoro ou gestual, possua a 

capacidade de promover a comunicação entre indivíduos. Por intermédio dela, o ser 

humano é capaz de estabelecer vínculos com seu tempo e fornecer características que são 

próprias do seu grupo sócio-cultural, a partir do registro de costumes e fatos históricos. 
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No dicionário de Ferreira (2001:427), o primeiro conceito do termo linguagem 

significa “o uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e de comunicação 

entre pessoas”. Para isso, é necessário que se estabeleça um conjunto de signos, que 

podem ser visuais, auditivos e orais.  

Para Frutiger (1999:196), a técnica de comunicar toma como suporte dois meios 

básicos de linguagem: verbal e pictórica. Nestes dois pólos, segundo o autor, é necessário 

que nos empenhemos em acompanhar as mudanças, através de um aprendizado 

constante, em conseqüência da crescente variedade de vocabulário e da sua diversidade 

de significados, expressões e conceitos. Do ponto de vista do design gráfico esses pólos de 

representações são considerados modos de simbolização visuais. 

Para os fins deste trabalho, vamos utilizar o conceito de Linguagem Gráfica 

proposto pelo professor inglês Michael Twyman (1979:118), que no seu artigo A Schema 

for the Study of Graphic Language define como linguagem um veículo de comunicação; 

gráfico como desenhado ou feito visível em resposta a decisões conscientes; e designer 

gráfico, como alguém que planeja a linguagem gráfica.  Ainda de acordo com Twyman 

(1979), a diferença básica entre a linguagem gráfica da linguagem oral é o fato de a 

primeira exigir um planejamento para que sua eficácia seja comprovada, enquanto que a 

segunda geralmente não é planejada, pois na maioria das vezes, ocorre nas situações 

conversacionais. 

4.2.1 Modos de simbolização da Linguagem Gráfica:  

Verbal, Pictórico e Esquemático 

O modelo proposto por Twyman (1979) divide a linguagem em dois canais: auditiva e 

visual. A estrutura da linguagem visual é representada no diagrama da figura 19, onde se 

observa a sua decomposição em gráfica e não-gráfica. A Linguagem Visual Gráfica é 

dividida em verbal (alfabética, logorítmica), pictórica (fotografias, ilustrações) e 

esquemática (tabelas, diagramas, fluxogramas, mapas, infográficos etc.). Quanto à 

Linguagem Visual Não-Gráfica, a classificação é dividida em expressão gestual, corporal e 

facial (figura 24). 
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Fig. 24 | Fig. 24 | Fig. 24 | Fig. 24 | Adaptação do esquema proposto por Twyman (1979) para a compreensão da estrutura da Linguagem Gráfica. As 
linhas pontilhadas correspondem às adaptações de Coutinho (2002) ao esquema. Essas adaptações sugerem que os modos 
podem ser compreendidos por tratamentos manuais, impressos ou digitais.    

A Linguagem Gráfica Verbal é aquela que utiliza palavras (alfabética) e números 

(algorítmica) como meios de simbolização, podendo ser ainda dividida em feito à mão 

(escrita) ou feito à máquina (impresso, videotexto). Existem várias formas de se configurar 

ou combinar este tipo de linguagem, através de seus elementos intrínsecos (tipografia, 

corpo, estilo etc) e extrínsecos (espaçamento entre linhas, recuo, alinhamento da coluna,  

etc.). 

No âmbito da Linguagem Visual Gráfica Pictórica podemos encontrar várias formas 

de imagens por meio de suas técnicas de representação: fotografia, desenho, pintura, 

gravura, colagem, manipulação de softwares gráficos, etc. Sabendo disso, Twyman 

conceitua a imagem como representação figurativa de alguma coisa, a qual carrega 

propriedades icônicas do que é representado, sendo produzida manual ou 

mecanicamente e associada à aparência de coisas reais ou imaginárias. (TWYMAN, 1985). 

4.2.2 A Linguagem gráfica no livro didático infantil 

O processo de comunicação no livro didático é ‘lapidado’ através da organização do 

conteúdo informacional, que dependerá essencialmente das relações simbólicas entre 

palavra e imagem. Essas relações precisam ser administradas com muita cautela pelo 

designer para que os elementos da composição visual trabalhem de forma coletiva, com 

interligações de significados. Smith Jr (1990) cita alguns desses elementos que 

determinam a aparência física do livro: tamanho da página, família tipográfica, extensão 

das margens e posição do tipo na página, espaço entre as linhas, posicionamento dos 
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títulos e dos números das páginas, planejamento para ilustrações e tabelas, tipo de papel, 

tipo de encadernação, acabamentos, além de outros detalhes estabelecidos pelo projeto 

gráfico. 

Elaborar esse projeto gráfico não é tarefa simples, pois exige domínio dos 

conhecimentos teóricos relativos à legibilidade e ergonomia informacional. Além disso, é 

preciso: planejamento, coerência com o propósito do conteúdo e, principalmente, 

conhecimento dos interesses e das características do usuário a que esse livro se destina. 

Quando esse usuário é a criança em fase inicial de alfabetização, é essencial que, além do 

conteúdo, a apresentação gráfica nesse artefato educacional esteja em sintonia com os 

assuntos, os temas e as particularidades desses leitores. 

Cordeiro (1987) recomenda que o estudo para a concepção de um projeto gráfico 

coerente com o universo infantil — levando em consideração também os demais 

profissionais envolvidos, como autores, professores, ilustradores e editores —, deve ser 

baseado no campo lúdico e fantástico das crianças nessa fase, já que certamente trará uma 

maior identificação e aceitação do livro didático. Enfatizando essa questão, a autora afirma 

que “é preciso lembrar os elementos intrínsecos, tais como o assunto e a adaptação à 

idade da criança, assim como as qualidades intrínsecas dos livros infantis, tais como: 

objetividade de informações e introdução de valores” (CORDEIRO, 1987:29). 

Nesse sentido, é oportuno afirmar que o trabalho do designer da informação é de 

fundamental relevância na composição gráfica desses livros, pois sua participação 

qualitativa fornece as coordenadas de uma apresentação coerente e atrativa do conteúdo 

informacional. Salientado o valor dessa mão de obra, Guto Lins complementa que os livros 

didáticos para crianças precisam ser mais coloridos, contendo muitas ilustrações e com 

pouca massa de texto para que o aprender caminhe em conjunto com o prazer. “Além 

disso, é recomendável que sejam um pouco mais resistentes, tanto no material como no 

acabamento, já que essas crianças interagem com o livro tal qual um brinquedo”. (LINS, 

2002:45). 

Coutinho & Silva34 realizaram, em 2007, uma análise qualitativa dos livros adotados 

em duas escolas do Recife (figura 25). Esses livros apresentavam projetos gráficos que não 

correspondiam ao universo lúdico da criança da 1ª série e, em alguns casos, o tratamento 

                                         
34 Ver detalhadamente da análise em Coutinho & Silva (2007, p.255-264). 
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visual dado se assemelhava aos livros de um público mais adulto. Isso vem ressaltar a 

importância do designer em adequar forma e conteúdo no livro didático infantil, buscando 

soluções gráficas pertinentes com a idade do seu público-alvo. 

 
Fig. 25 | Fig. 25 | Fig. 25 | Fig. 25 | alguns livros didáticos para a 1ª série do ensino fundamental podem estar perdendo a identidade com o universo 
lúdico da criança. Muitos se assemelham aos livros de séries mais adiantadas, da 5ª ou 6ª série, por exemplo.    

4.3 Linguagem Gráfica Esquemática (LGE) 

4.3.1 Conceitualizando a LGE 

A linguagem gráfica é considerada esquemática quando utiliza elementos visuais não-

verbais ou não-pictóricos como meio de simbolização e, de acordo com Coutinho (2002), 

para comunicar uma mensagem, geralmente é empregada simultaneamente com a 

linguagem gráfica verbal ou pictórica, por meio de exemplos como: mapas, tabelas, 

diagramas, infográficos, quadrinhos, árvore genealógica, entre outros. 

No caminho para a contribuição do desenvolvimento da Linguagem Gráfica 

Esquemática está a Semiologia Gráfica, campo que estuda os sistemas não-verbais com a 

finalidade de suplementar a comunicação verbal e/ou exercê-la de modo independente. O 

conceito semiológico fundamental é o conceito de signo. Geralmente o signo representa 

um objeto material de investimento semântico, o significado. 

O signo pode ser apresentado em diferentes configurações, já que o tratamento 

gráfico e a imagem figurativa obedecem a leis diferentes. São duas “linguagens” separadas 

e sua confusão é a causa de numerosos enganos gráficos. Diante de uma fotografia 

procuramos resolver o seguinte problema: o que representa essa forma, essa foto? Nosso 

esforço situa-se entre os signos e sua significação. A tendência natural da imagem 

figurativa está em representar ‘coisas’. Mas a identificação dessas coisas é função do 

simbolismo pessoal de cada observador. A identificação, e conseqüentemente a criação da 
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imagem, é aqui indefinidamente discutíveis (diz-se que o signo é polissêmico), mas em 

contrapartida elas são perfeitamente livres. (BERTIN, 1988). 

Enquanto que na imagem figurativa tentamos identificar coisas, num esquema 

gráfico essas coisas já são indiscutivelmente identificadas e admitidas como tais, ou seja, o 

signo na linguagem esquemática é monossêmico35. Segundo Bertin (1988), para que essas 

relações apareçam é preciso que a transcrição gráfica conserve as propriedades atribuídas 

a essas coisas. Se, por exemplo, considera-se o tempo como ordenado, uma transcrição 

desordenada torna-se inútil. A transcrição gráfica não é, pois, livre. Ela não pode 

transgredir as propriedades naturais das variáveis visuais.  

A liberdade, princípio mesmo da imagem figurativa, dá lugar, no tratamento gráfico 

a leis imprescritíveis. Essas leis são, entretanto, bastante simples e evidentes, mas é preciso 

conhecê-las. É tempo agora de mostrar que o tratamento gráfico é acessível a todos e que 

o complexo do ‘mau desenhista’ está definitivamente prescrito.  

Os elementos básicos para a comunicação visual, além de objetos e experiências, 

são ferramentas fundamentais nesse processo. O ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, 

a cor, a textura, a escala (ou proporção), a dimensão e o movimento são planejados e 

expressados, através de manipulação por via de técnicas visuais (ou leis visuais), todas as 

variedades de manifestações visuais, objetos, experiências e ambientes. Da mesma forma, 

as representações gráficas fazem parte do sistema de sinais que o homem construiu para 

se comunicar com os outros compondo, portanto, uma linguagem gráfica, bidimensional, 

atemporal, destinada à visão. (DONDIS, 1999:24). 

Em 1979, Twyman apresenta um esquema em forma de matriz (Tabela 3) que 

pretende apresentar as diversas possibilidades de representação da linguagem gráfica. Os 

dois eixos da matriz (o vertical e o horizontal) descrevem, respectivamente, os modos de 

simbolização e os métodos de configuração. O principal objetivo do esquema é orientar o 

pensamento para determinada situação de comunicação visual. 

Mesmo com o avanço, Twyman (1979) admite que, na prática, as configurações da 

linguagem gráfica de uso comum, tendem a ter uma funcionalidade mais imediata, como é 

o caso do modo verbal/numérico no método linear interrompido. Entretando, o autor 

                                         
35 Palavras ou expressões que remetem a um mesmo sentido. O signo monossêmico é fechado, impede uma leitura plural. Cada 
significado corresponde a um único significante. 
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aconselha uma maior pesquisa e atenção às células menos usadas da matriz, que 

proporcionará ao designer gráfico, um maior leque de opções nas suas composições para 

o design da informação. 

METÓDOS DE CONFIGURAÇÃO 

 Linear 
puro 

Linear 
interrompido 

Lista 
Linear 

ramificado 
Matriz 

Não-
linear 
dirigido 

Não-
linear 
aberto 

Verbal/Numérico 1 2 3 4 5 6 7 

Pictórico & 
Verbal/Numérico 

8 9 10 11 12 13 14 

Pictórico 15 16 17 18 19 20 21 M
O
D
O
S 
D
E
 

SI
M
B
O
LI
ZA

Ç
Ã
O
 

Esquemático 22 23 24 25 26 27 28 

Tabela 3 | Tabela 3 | Tabela 3 | Tabela 3 | Representação da    matriz de Michael Twyman para o uso da Linguagem Gráfica. (Fonte: autor).    

No que se refere ao aprendizado da linguagem gráfica, Twyman observa que quase 

toda linguagem se apóia no aprendizado de convenções, mas também alerta que o ensino 

formal da linguagem gráfica é predominantemente levado à habilidade de escrever e ler a 

linguagem linear verbal, ou seja, dentro do modo verbal/numérico e do método de 

configuração linear interrompido (célula 2, tabela 3). 

Em contrapartida, o autor afirma que crianças podem ser ensinadas a desenhar 

mapas e organizar equações ou outras formas gráficas de modo não linear. Reforçando a 

importância dessa questão, Twyman (1979:138) nos diz que: “no geral, no entanto, é 

verdadeiro dizer que as crianças não são ensinadas a ler a grande variedade da linguagem 

gráfica que se confrontarão em sua vida posterior”. 

Diante do exposto, e da importância em perceber as várias possibilidades de 

configuração da linguagem gráfica desde cedo, visualizaremos em seguida, de modo 

panorâmico, a história das representações gráficas ao longo dos séculos, visando uma 

melhor compreensão da Linguagem Gráfica Esquemática e suas categorias. 

4.3.2 Breve histórico da LGE 

Neste tópico iniciaremos uma breve explanação sobre a história da Linguagem gráfica 

esquemática, com o objetivo de entender a evolução dos esquemas gráficos ao longo do 

tempo. Isso também auxiliará nas análises das etapas posteriores de forma a 

complementar a presente pesquisa. 
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O início das representações gráficas, ou visualização de dados — que dão suporte ao 

que chamamos hoje de infográfico — se dá na pré-história, através dos mapas, tabelas, 

calendário lunar e diagramas construídos antes mesmo da escrita. Os primeiros mapas 

datam de cerca de 6200 a.C. e foram encontrados na região de Kirkuk, no Iraque (antiga 

Babilônia), escavados em pedra (FRIENDLY & DENIS, 2008). 

Fig. 26 Fig. 26 Fig. 26 Fig. 26 (à esquerda) |  |  |  | O mapa-mundi da Babilônia conservado da 
Antiguidade, usava círculos para indicar cidades e países. Mostrava 
o mundo na forma de um disco cercado de água, tendo ao centro a 
Babilônia e o rio Eufrates. Uma inscrição no topo indicava o norte. 
Na imagem ao lado, um fragmento (700 a.C - 500 a.C.) guardado 
no Museu Britânico, em Londres.  
(Fonte: http://serpairis.blogspot.com/2009/03/cartografia-uma-
importante-criacao.html)    

 

  

 

 

 

Fig. 27 Fig. 27 Fig. 27 Fig. 27 (à direita) | | | | Representação de uma cidade da Babilônia encontrado na região de Kirkuk, Iraque. O original era 
escavado em pedra. (Fonte: FRIENDLY & DENIS, 2008: 04).    

 

Ao longo da Idade Antiga e Média, os estudos científicos de cartografia, geografia, 

astrologia, astronomia, matemática e física, trouxeram grandes contribuições para o 

desenvolvimento das visualizações das informações obtidas naquela época. Na Alexandria, 

Egito, o astrônomo Ptolomeu escreveu sua obra mais extensa, intitulada ‘Geographia’, 

que contém todo o conhecimento greco-romano e apresenta uma projeção esférica da 

Terra usando latitudes e longitudes no ano de 150 (Figura 28). 

Outro importante marco nesse percurso foi os desenhos detalhados do artista 

italiano Leonardo da Vinci que, apesar de na época ser ignorado como cientista pelos 

estudiosos por não dominar o latim e a matemática, planejou uma enciclopédia que 

apresentava ilustrações complexas sobre anatomia humana, máquinas e movimentos. 

Realizou autópsias e elaborou desenhos anatômicos extremamente detalhados e durante 

os anos de 1510 a 1513, fez um estudo de embriões através de desenhos e textos 

auxiliares, que podem ser considerados como infografias bastante complexas. 
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Fig. 28 | Fig. 28 | Fig. 28 | Fig. 28 | Mapa-mundi desenhado a 
partir das tabelas do tratado 
Geographia, de Cláudio Ptolomeu, 
escrito em 150/170. O mapa ao 
lado é uma reprodução do mapa-
mundi de Ptolomeu pelo gravador 
Johannes Schnitzer, em 1482. 
(Fonte: Wikimedia Commons).    

 

 

 

 

 

 

    

    

Fig. 29 | Fig. 29 | Fig. 29 | Fig. 29 | Desenhos dos estudos de Leonardo da Vinci sobre embriões. 1510 
a 1513. (Fonte: wikipedia.org).    

 

Durante o século XVI, novas técnicas e instrumentos 

foram desenvolvidos a partir da expansão marítima 

européia, estimulando também formas mais precisas e 

inovadoras de apresentação visual do conhecimento. 

Durante todo o século XVII, porém, a preocupação se 

concentrava na problemática referente à medição física, 

do tempo, distância e espaço para a astronomia, navegação e expansão territorial. 

Segundo Friendly & Denis (2008), as teorias estatísticas dão um grande avanço no seu 

desenvolvimento, promovendo as bases elementares das configurações visuais com 

estimativas, probabilidades e demografia (figuras 30 e 31). 

 
Fig. 30 |Fig. 30 |Fig. 30 |Fig. 30 | Em 1644 Michael Van Langren elabora uma escala para fazer uma descrição das 12 referências de longitude de 
Toledo a Roma. (Fonte: wikipedia.org). 

    

Fig. 31 | Fig. 31 | Fig. 31 | Fig. 31 | O cientista inglês Edmond Halley desenvolveu o primeiro mapa meteorológico em 1686.  
(Fonte: http://www.scribd.com/doc/8447930/Historia-Infografia). 
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Entre os anos de 1700 a 1799 os cientistas e cartógrafos buscam novas fórmulas 

gráficas, com tentativas de mapear informações de saúde, economia, demografia e 

geologia. As novas técnicas de impressão e recursos visuais, como a litografia e o uso da 

cor dão impulso a novas formas de visualização, isso também porque o volume de dados 

tem um avanço significativo além da demanda por parte dos governos europeus também. 

Alguns cientistas se destacam nesse período, como o economista inglês William 

Playfair (1759-1823), que foi responsável pela criação dos gráficos de barra, pizza e área, e 

o professor Joseph Priestley (1733-1804), pioneiro junto com Playfair na utilização de 

gráficos do tipo linha do tempo para enciclopédias, representando a história do comércio 

e também de projetos sociais e educacionais (figuras 32, 33 e 34). 

Fig. 32 | Fig. 32 | Fig. 32 | Fig. 32 | Diagrama de Playfair (ao lado) para representar o débito nacional. 
Publicado em 1786 no “The commercial and political atlas”. (Fonte: 
BIDERMAN, 1990:12).    

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 33 | Fig. 33 | Fig. 33 | Fig. 33 | Gráfico do tipo ‘linha do tempo’ (acima), de Joseph Priestley, 1770. A 
description of a chart of biography. (Fonte: BIDERMAN, 1990:7).        

O início da infografia moderna acontece na primeira metade do século XIX, quando 

é percebida uma explosão de gráficos estatísticos bem como um aperfeiçoamento de 

mapas geométricos, com grande variedade de informações visuais (figura 35). Em 1861, o 

engenheiro francês Charles Joseph Minard (1781-1870) faz uma ilustração em forma de 

diagrama estatístico intitulado de “A marcha de Napoleão para Moscou”, onde representa 

inúmeras variáveis estatísticas, com linhas do tempo e informações sobre a baixa do 

exército de Napoleão durante o avanço a Moscou. À medida em que o trajeto fica mais 

estreito, aumenta o número de soldados mortos na campanha de guerra. O diagrama em 

questão é considerado um dos melhores já produzidos por sintetizar muita informação e 

trabalhar quatro variáveis: a distância e direção que percorreram; a altitude que as tropas 

atravessaram; a variação no número de soldados à medida em que as tropas morriam de 

fome e dos ferimentos; as baixas temperaturas que enfrentaram (Figura 36).  
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Fig. 34 | Fig. 34 | Fig. 34 | Fig. 34 | Em 1801 William Playfair apresenta um Gráfico de pizza circular (ao lado, à 

esquerda), Inglaterra. (Fonte: FRIENDLY & DENIS, 2008:06).    

    

Fig. 35 | Fig. 35 | Fig. 35 | Fig. 35 | Em 1838 o alemão Heinrich 
Berghaus (1797-1884) desenvolve um  
Atlas físico com a distribuição de 
plantas, animais, clima, etc, um dos 
mais extensivos e detalhados Atlas 
temáticos. Inclui tabelas e gráficos 
ilustrados. (Fonte: FRIENDLY & DENIS, 
2008:06).    

 

 

 

 

Fig. 36 |Fig. 36 |Fig. 36 |Fig. 36 | Infográfico de Minard sobre a marcha de Napoleão. 1861. (Fonte: wikipedia.org). 

Na primeira metade do século XX há uma desaceleração nas inovações gráficas para 

os tratamentos estatísticos devido ao crescimento da quantificação e dos modelos formais. 

Porém tudo o que é descoberto ou alcançado no governo, na ciência ou no comércio é 

popularizado e toma como suporte as visualizações gráficas já conhecidas para se 

transmitir as novas teorias e descobertas. Harry Beck, em 1933, toma como base um 

diagrama de circuitos elétricos que ele utilizava no cotidiano para elaborar o que se tornou 

um símbolo de simplicidade e objetividade no campo gráfico: o mapa do metrô de 

Londres (figura 37). 

 

 

 

 

 Fig. 37 | Fig. 37 | Fig. 37 | Fig. 37 | Mapa do metrô de Londres. Harry Beck, 1933. 
(Fonte: wikipedia.org). 
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A partir da segunda metade do século XX, inicia-se uma renovação nas 

configurações gráficas para a visualização de dados estatísticos. Nos Estados Unidos, John 

W. Tukey lança novos padrões, em 1965, sugerindo maneiras inovadoras de comparação 

visual (figura 38). Na França, Jacques Bertin propõe uma organização para a visão e 

percepção dos elementos gráficos, através das variáveis gráficas da Semiologia Gráfica, em 

1967 (figura 39). A partir de 1975, com o início da era da informática, acontece uma 

revolução na visualização de dados e informações, por meio das possibilidades que os 

softwares de computadores apresentaram. Dessa época surgem inovações em várias áreas, 

lançando paradigmas inéditos na manipulação de dados através de novas técnicas gráficas, 

com o desenvolvimento de programas e sistemas interativos e de fácil manipulação dos 

métodos de visualização em várias dimensões. 

Fig. 38  (à esquerda) | Fig. 38  (à esquerda) | Fig. 38  (à esquerda) | Fig. 38  (à esquerda) | Evolução nos 
histogramas de análises de contas (ao 
lado, à esquerda). John W. tukey. EUA, 
1965.    

Fig. 39 (à direita) | Fig. 39 (à direita) | Fig. 39 (à direita) | Fig. 39 (à direita) | Teoria dos símbolos e 
modelos de representação gráfica. 
Jacques Bertin. França, 1967.    

  

 

4.3.2.1 A infografia no suporte impresso 

A história da infografia no suporte impresso tem início a mais de 200 anos, quando os 

jornais passaram a utilizar desenhos para transmitir informações e narrar fatos ou 

acontecimentos de modo visual. Isso acontece em decorrência do surgimento de técnicas 

industriais de reprodução nas quais eram feitas combinações entre ilustrações e textos, 

gerando o que se conhece por desenho informativo, hoje considerado como o ancestral 

da infografia (VALERO SANCHO, 2001:30). 

Os primeiros gráficos publicados eram mapas de territórios, rotas, guerras, etc, 

como o que foi publicado em 19 de março de 1740, no Daily Post, de Londres, e que 

retratava o ataque do almirante inglês Vernon à cidade de Portubello, no Caribe, durante 

uma invasão inglesa contra o comércio de ouro espanhol (figura 40). (PELTZER, 1991; 

apud VALERO SANCHO, 2001). 
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Fig. 40 |Fig. 40 |Fig. 40 |Fig. 40 | Um dos primeiros mapas publicados em jornal. Londres, 
1740. (Fonte: Valero Sancho. 2001:46). 

De acordo com Peltzer (1991), no início, e 

durante um grande período, a infografia não era 

como uma informação independente, mas sim 

como um adorno, uma arte decorativa ou um 

simples complemento da informação textual. 

Diversos autores especialistas da área (PELTZER, 1991; DE PABLOS, 1999; VALERO 

SANCHO, 2001; CAIRO, 2008; RIBEIRO, 2008) são unânimes em considerar que o primeiro 

gráfico informativo que apresenta características atuais, publicado em meio impresso, foi o 

que narrava a história do assassinato de Isaac Blight, em 7 de abril de 1806, no diário The 

Times de Londres e intitulado de “Mr. Bligth´s House” (Figura 41). Nesse infográfico, 

eram apresentadas informações como: a fachada da casa de Bligth, na parte superior; a 

planta baixa, na vista inferior, onde ocorreu o assassinato; o local onde estava o assassino, 

Richard Patch na hora em que disparou a arma; a trajetória da bala e o local exato onde a 

vítima cai morta. 

  
Fig. 41| Fig. 41| Fig. 41| Fig. 41| Casa de Isaac Blight. (Fonte: Valero Sancho. 2001:47).    

Entretanto, a maioria dos recursos gráficos 

utilizados nessa época, não tinham tanta 

importância, ou seja, funcionavam como 

elemento decorativo com o objetivo de atrair 

o leitor para a informação textual. Isso 

acontecia porque muitos jornalistas e 

escritores criaram uma espécie de resistência, 

já que tinham um domínio muito maior dos 

textos escritos se comparado com recursos 

gráficos. Só com o passar das décadas, a 

infografia começa a ser explorada nos jornais, revistas e artefatos educacionais como uma 

alternativa para ampliar a qualidade da informação (PELTZER, 1991; TEIXEIRA, 2005). 
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Fig. 42 | Fig. 42 | Fig. 42 | Fig. 42 | Infográficos em livros didáticos. Ciências Naturais, 1960;  Biologia do Nordeste I – Ecologia e Taxionomia, 1971; 
Iniciação à Ciências, 1973; (Fonte: autor). 

Nas décadas de 1970 e 1980 o mundo presenciou, como já mencionado no tópico 

anterior, uma revolução na apresentação gráfica graças à inserção dos computadores e aos 

programas gráficos de fácil utilização (figura 43). Isso proporcionou grandes mudanças 

também nos meios de comunicação, sejam eles televisivos ou impressos (PELTZER, 1991; 

CAMINOS MARCET & ARMENTIA, 1998).  

 

 

 

 

 

Fig. 43 | Fig. 43 | Fig. 43 | Fig. 43 | Infográficos em livros didáticos da década de 1990. (Fonte: autor).    

No Brasil, a produção de infográficos torna-se mais comum na década de 1990, com 

a função de complementar notícias, reportagens e informações científicas de diversas 

áreas, tendo como suporte jornais, revistas e livros didáticos. As informações 

representadas eram decorrentes do cotidiano, esportes, ciência, política e até polícia. Para 

Hidalgo (2002), os infográficos se configuram como gênero complementar, em sua 

classificação, já que dependeria de uma informação principal para ser com preendido 

(HIDALGO, 2002:44-46). Ainda, de acordo com esse autor, a infografia “tem sua estrutura 

própria, porém depende, do ponto de vista temático, de uma informação principal, 

podendo ser também um gênero periodístico complementar” (HIDALGO, 2002:65). 

De acordo com Otero & G.V. (2004), a partir desse período, a infografia passou a 

ser vista como elemento chave, já que poderia configurar uma mensagem ou informação 

através da associação entre imagens e palavras. Porém, José Inácio Armentia (1999:1) 

observa que boa parte dos leitores e jornalistas acreditam que a infografia é um gênero de 

recente aparição, devido ao surgimento e desenvolvimento de microcomputadores e 

programas que facilitam a sua produção.  
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4.3.3 Categorias da LGE 

Classificar ou categorizar a Linguagem Gráfica Esquemática não é tarefa fácil, pois para 

alguns pesquisadores existe muita ambigüidade em classificar uma mensagem gráfica no 

modo esquemático, pictórico ou verbal/numérico. Isso porque em muitos documentos 

gráficos, são utilizadas, simultaneamente, estas três maneiras de simbolização combinadas 

entre si.  

Numa breve análise sobre o uso comum dos tipos de gráficos mais utilizados por 

usuários especialistas e não especialistas, Twyman (1979) chega a seguinte constatação: o 

modo esquemático está geralmente mais associado à não linearidade, ou seja, com 

configurações mais dinâmicas e leituras aleatórias; já o modo verbal/numérico é 

comumente utilizado de forma linear e leitura seqüenciada.  Mesmo fazendo uso de 

documentos como mapas, histórias em quadrinhos, árvores genealógicas e tabelas, o 

autor não determina o que seria puramente esquemático em sua análise, tendo em vista 

que determinado método de configuração pode reunir diferentes símbolos (como é o 

caso das histórias em quadrinhos, que estão configuradas como linear interrompido, mas 

utilizando os modos pictórico e verbal/numérico) e, conseqüentemente, isso dificultaria 

na identificação ou classificação de um determinado documento gráfico num único modo 

de simbolização.   

Não temos a pretensão de, no presente trabalho, propor tais categorias, mas 

acreditamos que elas podem ser convencionadas ou adotadas a partir do objeto de análise 

e de suas características gráficas mais representativas. Com esta visão, e para efeito de 

nossa pesquisa, adotaremos a classificação para a Linguagem Gráfica Esquemática 

trabalhada por Coutinho & Silva (2007), a partir da análise qualitativa de livros didáticos 

utilizados em escolas do Recife.  

Tal classificação foi admitida por meio do registro da incidência das representações 

gráficas mais recorrentes que se caracterizavam como esquemas nas 1.463 páginas dos 

oito livros analisados. Para essa verificação, foi utilizada a matriz de Twyman (1979) — já 

apresentada no item 4.3.1 —, constatando que, nos livros didáticos da amostra, o que mais 

se caracterizava como esquema era: Diagramas, Mapas, Tabelas e Infográficos (incluindo 

os gráficos quantitativos, de processos e de procedimentos). Estes itens foram 

incorporados à ficha da análise para a posterior tabulação dos resultados, discussão e, em 

seguida, proposta de soluções no projeto gráfico. 



ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR: um estudo sobre a Linguagem Gráfica Esquemática na produção e utilização de livros didáticos infantis na cidade do Recife. 
         

 

 

93 

Para efeito desta dissertação, que explora o mesmo objeto de estudo (o livro 

didático), utilizaremos as categorias adotadas na análise de Coutinho & Silva (2007), visto 

que esta classificação é pertinente para o estudo da linguagem esquemática, quando 

direcionada ao artefato educacional em questão. Elas serão apresentadas nos próximos 

itens, com exemplos ilustrativos, a partir de conceitos, definições e considerações de 

pesquisadores das áreas que utilizam esquemas gráficos para informar. 

4.3.3.1 Diagramas 

Geralmente o diagrama é considerado como uma representação gráfica de um 

determinado fenômeno, sistema ou organização. Utiliza elementos e formas básicas 

(ponto, linha, quadrado, círculo, seta, etc.) para configurar a mensagem. De acordo com 

Horn (1998), os tipos de diagramas mais freqüentes ou utilizados são os seguintes: 

a) De conjunto (figura 44): é o tipo de diagrama referente à apresentação de um 

conjunto de elementos e é utilizado para nomear objetos ou partes de um objeto, 

descrever objeto, descrever funções, indicar localização, etc; 

Fig. 44 | Fig. 44 | Fig. 44 | Fig. 44 | Diagrama de conjunto, indicando a localização 
de cada parte ou peça que compõe uma bicicleta. (Fonte: 
ttp://zbikegirl.files.wordpress.com/ 
2009/05/diagrama-bike.jpg). 
  

 

 

 

 

 
b) De estrutura/organização (figura 45): utilizado para representar esquematicamente a 

divisão de elementos em sub-categorias e/ou a combinação e relação hierárquica de 

sub-categorias em grupos (diagrama-árvore);  
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Fig. 45 | Fig. 45 | Fig. 45 | Fig. 45 | Organograma 2008 da Secretaria de Educação de Goiás  
(Fonte: http://www.educacao.go.gov.br/educacao/institucional/images/organograma2008.jpg). 

    
c) De atividades/eventos/passos (figura 46): é o tipo de diagrama utilizado para 

representação esquemática de seqüência de passos ou atividades de uma 

determinada tarefa ou para o processo de execução desta; 

    

Fig. 46 (à esquerda) | Fig. 46 (à esquerda) | Fig. 46 (à esquerda) | Fig. 46 (à esquerda) | Diagrama do processo de contas a pagar 
(Fonte: http://www.dessis.com.br/imgs/diagrama_financeiro_ 
geral.gif). 

d) De fluxo de sistema (figura 47): refere-se à 

representação gráfica esquemática dos 

componentes de um determinado sistema e 

seu fluxo. 

Fig. 47 (abaixo) | Fig. 47 (abaixo) | Fig. 47 (abaixo) | Fig. 47 (abaixo) | Diagrama de fluxo sistema de gestão documental 
de arquivos (Fonte: http://twiki.fe.up.pt/pub/ERSS0708/Grupo3-
DocumentoVisao/Diagrama_Geral.png). 
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Na obra entitulada O livro e o designer II: Como criar e produzir livro"  Andrew 

Haslam (2007) ressalta o valor qualitativo dos diagramas ao defender as vantagens do 

diagrama em relação às tabelas, afirmando que: 

[...] os diagramas e gráficos fazem conexões visuais que, quando apresentados em tabelas, demoram 

mais tempo para serem decodificadas. Em um diagrama, os leitores são capazes de identificar 

rapidamente padrões, ordenamentos e proporções. (HASLAM, 2007:114). 

Haslam (2007) ainda propõe uma classificação para os diagramas, que em alguns 

casos, coincidem com a divisão de Horn (1998). Porém, amplia as modalidades com as 

seguintes definições: 

e)  Diagramas de Venn (figura 48): Este tipo de diagrama serve para mostrar a relação 

entre grupos de elementos. Os círculos ou elipses já são tradicionais no uso de definição 

dos grupos e a área onde eles interceptam serve para representar um novo grupo no qual 

haverá elementos dos outros dois primeiros ou 

dos já existentes. (HASLAM, 2007:123). 

              Fig. 48|               Fig. 48|               Fig. 48|               Fig. 48| Diagrama de Venn típico para representar a cinergia das 
 disciplinas em torno da Mecatrônica.  
                                                        (Fonte: http://www.mecatronicaatual.com.br). 

 

f) Diagramas de árvore (figura 49): segundo 

Haslam (2007), apresenta informações que são relacionadas entre si, ou derivam-se 

uns dos outros, podendo se tornar muito complexo com a infinidade de informações 

acrescentadas nas ramificações. A árvore genealógica é o exemplo mais clássico deste 

tipo de diagrama, ilustrando as informações complementares na medida em que são 

acrescentadas.  

Fig. 49 (à esquerda) | Fig. 49 (à esquerda) | Fig. 49 (à esquerda) | Fig. 49 (à esquerda) | Diagrama de árvore genealógica da família 
imperial do Brasil (Fonte: 
http://www.sokarinhos.com.br/HISTORIA/histbr_42_arvore-genealogica-
imperial.jpg). 

g) Diagramas lineares (ou de rede) (figura 

50): os diagramas lineares são diferentes 

dos mapas, pois “representam as relações 

entre os pontos ou os nodos e não suas 

posições geográficas”. As cores são 

bastante utilizadas como codificadores 

para guiar o leitor no trajeto linear de 
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determinado sistema ou informação. Exemplos deste tipo de diagrama são os 

esquemas de circuitos elétricos, encanamentos, malhas ferroviárias e linhas de metrô. 

(HASLAM, 2007:125). 

 
Fig. 50 | Fig. 50 | Fig. 50 | Fig. 50 | Diagrama linear, indicando a localização de cada estação da linha Laranja do metrô de São Paulo.  
(Fonte: http://www.metro.sp.gov.br). 

h) Diagramas seqüenciais (Figura 51): como o próprio nome diz, o diagrama sequencial 

— amplamente utilizado em peças editoriais como manuais — é também conhecido 

como ‘passo a passo’ e tem a função de representar uma seqüência curta de ações 

para procedimentos considerados novos, onde as etapas podem ser desenhadas, 

fotografadas ou até mesmo com a utilização de maquetes. Muitos procedimentos 

podem ser representados sem a utilização de palavras ou com apenas os números 

seqüenciais, bem como se prover de cores diferentes para explicitar determinadas 

partes do objeto e de marcas semânticas necessárias para a correta execução das 

etapas (HASLAM, 2007:131). 

 

 

 

Fig. 51 | Fig. 51 | Fig. 51 | Fig. 51 | Diagrama sequencial de um origami.  
(Fonte: http://www.comofazerorigami.com.br/wp-
content/uploads/2009/07/cachorro.gif). 

 

4.3.3.2 Tabelas 

Segundo a definição de Twyman (apud Lima, 1994:7) a tabela está dentro do método de 

configuração matriz e se caracteriza pela organização das informações em linhas e 

colunas, formando células e fazendo com que a leitura seja realizada no acompanhamento 

dos eixos vertical e horizontal, ao contrário do texto corrido (de cima para baixo, da 
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esquerda para a direita). Geralmente, combinam palavras 

e números, podendo apresentar mais textos ou mais 

números, e, em alguns casos, ilustrações nos cabeçalhos 

das linhas ou colunas. Em ocorrências mais raras, podem 

apresentar apenas elementos pictóricos. 

Fig. 52 | Fig. 52 | Fig. 52 | Fig. 52 | Tabelas com especificações de leds separados por linhas horizontais 
laranja e com ilustrações no cabeçalho das linhas.  
(Fonte: http://www2.eletronica.org/Members/Joseflor/materiais-
iversos/LED%20Ref.jpg). 

    
    
    
    
    
Fig. 53 | Fig. 53 | Fig. 53 | Fig. 53 | Tabelas periódica dos elementos.  
(Fonte: http://www.dqf.ufpe.br/files/imagens/tabela.jpg). 
 

De acordo com Haslam (2007), a estrutura de grade da 

tabela permite que o leitor visualize, de uma só vez, todo 

o campo de informações nela contida, facilitando, 

inclusive, a identificação de um determinado item no 

campo de dados. Em sua definição, o autor afirma que: 

[...] as tabelas consistem de dois elementos principais: os dados e a grade, que deve apoiar as 

informações e auxiliar a sua legibilidade. Se a esses dois elementos for atribuída a mesma 

importância, normalmente haverá uma perda de clareza. (Haslam, 2007:138). 

Neste sentido, Haslam (2007) recomenda que o designer, ao projetar tabelas, esteja 

atento à maneira como elas podem ser lidas, utilizando recursos que facilitem a 

visualização dos dados, como por exemplo: sombreamento colorido para identificar as 

linhas; alinhamento do texto para salientar as colunas; tipos aplicados com peso diferentes 

para hierarquizar informações em tabelas de horário ou textos que necessitem de 

comparações de informações financeiras, entre outros. 

Somando aos conceitos e recomendações acima apresentados, é válido acrescentar 

que, em muitos casos, principalmente em livros didáticos, revistas e jornais, a tabela ou 

matriz geralmente é acompanha ou envolvida por imagens pictóricas relacionadas aos 

dados nela contidos (figura 54). 
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Fig. 54 | Fig. 54 | Fig. 54 | Fig. 54 | Tabela com elementos pictóricos relacionado 
aos dados verbais e numéricos.  
(Fonte: http://www.revistaepoca.globo.com). 

 

 

 

 

4.3.3.3 Mapas 

Desde a antiguidade o homem busca apresentar suas teorias diante das diferentes 

concepções da Terra, entre as quais configuram-se, por exemplo, as de Nicolau Copérnico 

e Galileu Galiei por meio de representações cartográficas que vão desde movimentos de 

rotação e translação a mapeamentos da constelação Cruzeiro do Sul.  A astronomia, a 

astrologia, a cartografia, a geografia, a topografia e a matemática trouxeram grandes 

contribuições para o desenvolvimento dos mapas e das diferentes representações do 

nosso planeta, reproduzindo o espaço geográfico em esquemas gráficos desde as mais 

antigas civilizações.  

Dentre os vários conceitos abordados, iniciamos com o atribuído ao dicionário de 

Ferreira (2001:446), que diz o seguinte: “o mapa é uma representação em superfície plana 

e escala menor, dum terreno, país, território, etc”. 

Já Oliveira (1993) define o mapa como uma 

representação gráfica, geralmente em uma 

superfície plana e em determinada escala das 

características naturais e artificiais terrestres ou 

subterrâneas, ou ainda de outro planeta. 

Fig. 55 | Fig. 55 | Fig. 55 | Fig. 55 | Carta náutica da Lagoa dos Patos, RS. (Fonte: Departamento 
de Geodésia, UFRGS). 

 
O professor Laureano Ibraim Chaffe36, do Museu 

de Topografia do Departamento de Geodésia da 

                                         
36 CHAFFE, Laureano Ibrahim. O que é um mapa? Museu de Topografia. Departamento de Geodésia. UFRGS. Abril de 2009. 
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UFRGS, defende que o mapa é a representação de uma área geográfica ou parte da 

superfície da Terra desenhada ou impressa em uma superfície plana. Este tipo de 

representação é constituído por uma série de símbolos convencionais que simulam os 

diferentes elementos naturais, artificiais ou culturais da área correspondente ao mapa. 

Para Chaffe, o tipo de mapa básico é o topográfico, pois apresenta os elementos naturais e 

as fronteiras políticas. Entre os mais importantes mapas temáticos, estão as cartas náuticas 

(de navegação marítima – Figura 55) e aeronáuticas (de navegação aérea) (CHAFFE, 

2009). 

No Boletim de Nº 53 da Sociedade Brasileira de Cartografia (2004), a definição de 

mapa por ela difundida desde 1977 é acolhida como: 

[...] a representação cartográfica plana dos fenômenos da sociedade e da natureza, observados em 

uma área suficientemente extensa para que a curvatura terrestre não seja desprezada e algum 

sistema de projeção tenha que ser adotado, para traduzir com fidelidade a forma e dimensões da 

área levantada. (SBC, 2004:2). 

Do ponto de vista da linguagem gráfica, Twyman (1979) classifica o mapa como um 

modo de simbolização esquemático que está situado no método de configuração não 

linear aberto, diferenciando dos diagramas de rede por deixar a maioria das opções 

abertas ao usuário. Nos mapas, os poucos elementos direcionados são enfatizados por 

recursos de cor e legenda. 

Quanto à circulação no campo educacional, os mapas geralmente são mais 

utilizados nos livros didáticos de Geografia e, visualizando todos os conceitos descritos 

acima, dos diferentes campos de estudo, concordamos com a premissa de Francischett & 

Marchesan (2003:2) ao afirmar que o mapa oferece possibilidades de compreensão das 

dimensões significativas do espaço geográfico representado. Isso favorece inclusive o 

desenvolvimento cognitivo do aluno através do reconhecimento dos símbolos e 

configurações características desse tipo de representação, bem como do trabalho de 

elaboração e construção (Figura 56). 

Francischett & Marchesan contribuem para a conceitualização, defendendo que: 

[...] o mapa é uma representação cartográfica do espaço, um recurso didático mediático entre a 

realidade e o leitor da realidade espacial, neste caso, o aluno. O mapa reproduz um sistema de 

signos que expressam valores sociais, culturais e históricos. (FRANCISCHETT & MARCHESAN, 

2003:2). 
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 Fig. 56 |  Fig. 56 |  Fig. 56 |  Fig. 56 | Mapa de atividade econômica do Brasil  
(Fonte: http://www.guianet.com.br). 

Finalmente, fechando este tópico sobre mapas, 

apresentamos a classificação proposta por 

Noronha & Passarelli (2000) na qual admitem 

que estes podem ser identificados como gerais 

(abrangem a um tempo, a representação de 

múltiplos aspectos, isolados ou combinados, 

como geografia física, política) e especiais 

(voltados a temas específicos, como políticos, 

econômicos, climatológicos). 

Ainda, de acordo com as autoras, os mapas podem ser divididos em: 

a) Topológico: representa as altitudes da Terra; 

b) Físico: indica a configuração física da terra, distribuição de recursos naturais ou 

artificiais (relevo, bacias hidrográficas, etc.); 

c) Histórico: representa situações ocorridas em épocas passadas, como: fronteiras 

políticas antigas, rotas de guerras e do comércio dos tempos passados; 

d) Político: representa as divisões geográficas determinadas politicamente: 

fronteiras geográficas estabelecidas por leis nacionais, estaduais e locais; acordos 

entre países (divisão territorial); 

e) Rodoviário: representa as ruas e estradas de determinadas regiões geográficas; 

f) Temático (figura 57): destaca determinados elementos, como a distribuição, 

localização e/ou tamanho de recursos naturais, clima, vegetação, população, etc. 

(mapa antropológico que indica a distribuição e tamanho de tribos; mapa da 

produção hidroelétrica que indica a localização e capacidade de usinas); 

 

Fig. 57 | Fig. 57 | Fig. 57 | Fig. 57 | Mapa climático do Brasil (Fonte: guianet.com.br).    

g) Marítimo (ou carta náutica): indica 

fenômenos que ocorrem nos mares e oceanos, 

como profundidade, leito oceânico, existência 

de rochas, faróis, etc.). 
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4.3.3.4 Infográficos 

Muitas vezes utilizado como infografia, o termo infográfico segue diferentes vertentes e 

possui diversas definições, que em geral são admitidas como um gênero próprio do 

jornalismo ou como técnica visual para informar. No dicionário, o termo é definido como: 

“técnica de combinar desenhos, fotos, gráficos, etc, para a apresentação dramatizada de 

dados”. (FERREIRA, 2001:388). Neste sentido, Rajamanickam (2005:2) afirma que 

“infográficos são vistos tradicionalmente como elementos visuais tais como gráficos, 

mapas ou diagramas que ajudam na compreensão de um determinado conteúdo baseado 

em texto”. Para Peltzer (1992:130), os infográficos se qualificam como “expressões gráficas, 

mais ou menos complexas, de informações cujos conteúdos são fatos ou acontecimentos, 

de explicação de como algo funciona ou, ainda, de como é uma coisa”. Ary Moraes o 

classifica como um recurso de narrativa visual, demonstrando como imagem e texto 

podem favorecer o entendimento do conteúdo oferecido aos leitores (MORAIS, 1998). 

Os infográficos tem a característica de permitir a entrada de informações detalhadas 

que não cabem ou não são convenientes no texto. Eles estão dentro de um sistema 

híbrido de comunicação, pois misturam palavras, números e imagens, com a utilização 

simultânea da linguagem verbal e visual (RAJAMANICKAN, 2005). Além de auxiliar na 

compreensão de um conteúdo que está baseado em texto, como afirma Rajamanickan, 

essa combinação de linguagens também permite apresentar informações sem 

ambigüidades (MORAES, 1998).   

Sobre esse aspecto, Valero Sancho complementa que um infográfico é utilizado 

principalmente quando nos deparamos com a necessidade de comparar visualmente os 

dados de determinada pesquisa; ver claramente a localização dos acontecimentos, ações 

ou coisas na geografia ou em determinado ambiente; ou ainda quando se pretende 

representar ações ou fatos da natureza. O autor, então, lança sua definição ao afirmar que: 

[...] pode-se dizer com certa segurança que a infografia é uma contribuição informativa, realizada 

com elementos icônicos e tipográficos, que facilitam a compreensão dos acontecimentos, ações ou 

coisas da atualidade ou alguns de seus aspectos mais significativos, e acompanha ou substitui o texto 

informativo. (VALERO SANCHO, 2001:21). 

Para facilitar e esclarecer esse conceito, Valero Sancho (2001: 21) ainda propõe oito 

características que, para ele, são peculiares ao infográfico: 1 ) Dá significado para uma 
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informação plena e independente; 2) Proporciona à informação atualidade suficiente; 3) 

Permite compreender o fato ocorrido; 4 ) Contém informação escrita com formas 

tipográficas; 5) Contém elementos icônicos precisos; 6) Tem capacidade informativa 

suficiente para uma identidade própria ou que faça uma síntese complementar da 

informação escrita; 7 ) Proporciona considerada sensação estética; e 8) Não apresenta 

erros ou falhas de gramática. 

De Pablos (1999), outro autor da área, define a Infografia como uma  informação 

visual e gráfica oriunda desde a primeira combinação entre desenho ou pintura com os 

textos que as antigas civilizações Babilônicas e Egípcias escreviam. Para o autor, a técnica já 

existe desde o tempo das cavernas, quando o homem gravava desenhos junto aos 

caracteres que corresponderiam a uma escrita. 

Dessa forma, a partir da reunião dos conceitos acima visualizados, acreditamos que 

o infográfico pode ser entendido como um recurso de narrativa visual — com 

características básicas encontradas desde a antiguidade —, que consiste na utilização ou 

combinação de elementos pictóricos e verbais, misturando textos, imagens e números, 

com o objetivo de potencializar e facilitar a compreensão de conteúdo baseado em texto, 

seja ele descritivo, procedimental, quantitativo ou factual. 

4.3.3.4.1 Classificação 

Dentre os diversos autores que propõem classificações dos infográficos, estão: Peltzer 

(1991), Valero Sancho (2001) e Colle (2004), que fazem uma abordagem voltada à 

manifestação jornalística. Para efeito de nossa pesquisa, direcionada aos esquemas gráficos 

em livros didáticos, adotaremos as classificações de Moraes (1998) e Rajamanickan (2008), 

que categorizam os infográficos a partir do tipo de informação utilizada, aproximando-se 

mais do nosso objeto de estudo.  

Classificação de Moraes (1998): 

a) Infográficos descritivos: utilizados para descrever fatos a partir de desenhos ou imagens 

detalhadas, onde os elementos são identificados por nomes dispostos em rótulos, caixas, 

ou nas legendas (figura 58);  
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Fig. 58 | Fig. 58 | Fig. 58 | Fig. 58 | Exemplo de infográfico descritivo.  
(Fonte: Revista Mundo Estranho. Infográfico de Victor Bianchin, Gabriel Silveira, Fabio Volpe e Diego Sanches). 

 

b) Infográficos explicativos: 

explicam a relação causa-efeito em 

determinado acontecimento, ou o 

funcionamento de um 

equipamento ou objeto. Não 

devem ser confundidos com 

diagramas de fluxo, pois ao 

contrário daqueles, estes podem 

conter pequenos gráficos de outros 

tipos com a finalidade de detalhar o 

acontecimento (figura 59); 

 

    
FiFiFiFig. 59 | g. 59 | g. 59 | g. 59 | Exemplo de infográfico explicativo. Esclarecimento sobre as diferenças da gripe humana e suína.  
(Fonte: Revista Época). 
 

c) Infográficos investigativos: São resultantes de um trabalho de investigação e tem a 

finalidade de levantar e relacionar os passos de uma ação, explicitando ligações, e até se 

antecipando através do levantamento das possibilidades dos próximos passos (figura 60); 
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Fig. 60 | Fig. 60 | Fig. 60 | Fig. 60 | Exemplo de infográfico 
investigativo. Crise na embaixada 
brasileira. (Fonte: Reuters). 

 
 

d) Infográficos de apresentação: são 

utilizados na apresentação de eventos de 

grande repercussão programados com 

antecedência, como copas do mundo ou 

desfiles de escolas de samba, por 

exemplo. São realizados a partir de 

pesquisas minuciosas e tem por objetivo 

deixar o leitor informado de todo o 

acontecimento, desde a estrutura até 

ações pré-estabelecidas, seqüências entre 

outros (figura 61); 

 

 

Fig. 61 | Fig. 61 | Fig. 61 | Fig. 61 | Exemplo de infográfico de apresentação, 
mostrando a cerimônia de posse de Obhama.  
(Fonte: Folha de São Paulo). 

 

e) Infográficos de informações quantitativas: transformam a informação numérica em 

visual, buscando facilitar a compreensão da informação (figura 62). Podem ser 
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apresentados na forma de: gráficos de curvas (relação existente entre duas variáveis); 

gráficos de barras (correlação entre variáveis ou diferenças quantitativas); Gráficos de 

pizza (divisão percentual entre as partes de um todo);  

       

Fig. 62 | Fig. 62 | Fig. 62 | Fig. 62 | Exemplo de infográfico de informações quantitativas, utilizando gráficos de barra e de pizza.  
(Fonte: Nova Imprensa; IBPS – Instituto Brasileiro de Pesquisa Social). 

 

f) Infográficos de reconstituição: 

representam uma ação passada, 

descrevendo-a, listando e relacionando 

seus personagens e estabelecendo 

relações de causa e efeito (figura 63); 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

Fig. 63 | Fig. 63 | Fig. 63 | Fig. 63 | Exemplo de infográfico de reconstituição. 
Acidente do Voo 447 da Air france. (Fonte: Folha de 
São Paulo). 

 

g) Infográficos de fatos: Bastante objetivos, são elaborados a partir do material fornecido 

por repórteres ou por pesquisa própria (figura 64).  
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Fig. 64 | Fig. 64 | Fig. 64 | Fig. 64 | Exemplo de infográfico de fatos. Esclarecimento sobre 
os males do narguilé. (Jornal da Tarde). 

 

 

Classificação de Rajamanickam (2008): 

Essa proposta de classificação é determinada em função do tipo de informação utilizada: 

a) Espacial: descreve posições relativas e relacionamentos espaciais num local físico ou 

conceitual;  

b) Cronológica: apresenta posições seqüenciais e relacionamentos de causa numa linha 

de tempo física ou conceitual. Haslam (2007) contribui com a informação de que esse tipo 

de infográfico tem a função de representar a seqüência de eventos, ordenando em relação 

ao tempo e fazendo com que a história seja representada. Geralmente segue a direção da 

página, que normalmente é horizontal, mas também pode ser representado de forma 

vertical ou circular, esta última no caso das informações que possuem ciclos anuais. 

“Podem-se traçar grandezas para representar diferentes períodos de tempo: da escala do 

tempo geológico à escala da velocidade do som. As linhas do tempo mais complexas 

permitem que o leitor compare os prazos dos eventos” (HASLAM, 2007:117); 

 
Fig. 65 | Fig. 65 | Fig. 65 | Fig. 65 | Infográfico do tipo linha do tempo (www.moderna.com.br).    

c) Quantitativa: expõe dados de escala, proporção, mudança e organização das 

quantidades no espaço, tempo, ou em ambos. De acordo com Haslam (2007), este tipo de 

arte esquemática dá uma imagem imediata de informações quantitativas. Sua função é 
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transformar informação numérica em informação visual, permitindo uma leitura 

instantânea. Linhas, barras e círculos definem os três tipos mais usados (figura 66): 

• Gráfico de linha: é o mais indicado para representar a correlação entre 

duas variáveis, por exemplo, entre a inflação e o déficit público, ou entre o 

consumo de proteínas e o quociente de inteligência (QI). O mais comum é 

tomar o próprio tempo (horas, dias, meses, anos etc.) como uma variável, 

para dar uma imagem da evolução de outra variável (por exemplo, o 

consumo de energia elétrica). Quando o tempo é uma das variáveis, ele deve 

ser expresso no eixo horizontal; 

• Gráfico de barras: é muito útil para introduzir na comparação um 

parâmetro não-quantitativo, como diferentes países (a relação 

aluno/professor em cada um deles, por exemplo), faixas de renda ou 

pesquisas realizadas anteriormente. Segundo Haslam (2007:114), esse tipo 

de gráfico é utilizado como um meio de comparar informações da mesma 

natureza, exibindo a evolução dos dados. A disposição das informações pode 

ser feita de modo horizontal ou vertical e deve-se existir divisões regulares 

em sua escala. 

 

Fig. 66 | Fig. 66 | Fig. 66 | Fig. 66 | Infográficos de dados quatitativos. Tipologias no sentido horário: pizza, linha e barra. 
(grupocooperacao.blogspot.com)    
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•  "Pizza" ou "torta": A melhor maneira de mostrar a divisão interna de um 

determinado "bolo" (uma quantidade conhecida), que pode ser o mercado 

de um produto, a amostra de uma pesquisa de opinião, o orçamento de 

governo. A cota de cada um dos participantes é apresentada em 

porcentagem (ou número absoluto) e como "fatia" proporcional a ela. De 

acordo com Haslam (2007:115), um gráfico de pizza tem a função de 

representar visualmente as informações que fazem parte de um todo ou 

representar a passagem de tempo. São melhores representados com o 

círculo, já que este não distorce as divisões das áreas. Não é aconselhável 

utilizar padronagem nas fatias e sim identificação pelas cores sutis. 

4.3.3.4.2 Componentes elementares da infografia 

Já podemos reconhecer que a natureza dos infográficos é caracterizada pela disposição de 

alguns elementos textuais e não-textuais, basicamente. Porém, Moraes (1998) afirma que a 

presença desses elementos não representa um infográfico se eles não se relacionarem na 

construção de uma mensagem ou se complementem para a transmissão de uma 

determinada informação.  Apresentaremos, a seguir, os elementos constituitivos de um 

infográfico, exatamente como Moraes os descreveu: 

a) Elementos textuais: os elementos verbais compreendem a palavra escrita, 

utilizada nos infográficos para transmitir as informações que a imagem não pode 

comportar. São úteis também para identificar o elemento indicado pela imagem e 

localizar ou diferenciar uma parte de um conjunto e descrever o objeto, processo 

ou ação. Estabelece relação entre os diferentes elementos do infográfico; 

b) Elementos não-textuais: abrangem uma quantidade muito variada das formas 

representadas;  

c) Mapas: os mapas presentes nos infográficos representam os pontos de referência 

física. Dentro de espaços geográficos maiores, funcionam como elementos de 

situação geográfica. São utilizados para mostrar uma ação em um determinado 

espaço, descrevendo deslocamentos; relacionar dados a construções, regiões ou 

países; indicar mudanças no espaço exposto; 
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d) Pictogramas: tem a função de indicar áreas, assuntos ou funções, de modo claro, 

rápido e objetivo. Geralmente, os pictogramas são acompanhados de legendas para 

identificá-los (figura 67); 

 
Fig. 67 | Fig. 67 | Fig. 67 | Fig. 67 | Infográfico com exemplos de pictogramas, sinais gráficos e planta. (Fonte: Glauco Lara e Marcos Müller).    

e) Sinais gráficos: no infográfico funcionam como indicadores de direção, 

movimento, localização e destaque. Entre estes, os mais utilizados são as setas e 

flechas. As setas são relevantes para a representação de sensação de movimento e 

são mais elaboradas, já as flechas são mais simples e geralmente empregadas nas 

extremidades das linhas para indicar sentido ou destacar algum elemento de 

determinado conjunto. Neste contexto, é válido lembrar os sinais de explosão 

(utilizados para indicar tiros, explosões etc) e os balões, que podem ser utilizados 

para destacar alguma informação no conjunto do trabalho (figura 67); 

f) Plantas: correspondem à planificação de um espaço ou objeto, tendo como 

objetivo detalhá-los objetivando uma melhor compreensão da informação (figura 

61). Geralmente, são acompanhados de pictogramas, sinais gráficos ou código de 

cores; 

g) Perspectivas: são utilizadas sempre que há necessidade de noção de 

tridimensionalidade para o leitor entender o fato ou a ação; 

h) Bonecos: são elementos usados nos infográficos que estabelecem uma relação 

com o ser humano em termos de proporção, movimento ou contextualização. São 

utilizados quanto à proporção, quando a noção de espaço é fundamental para a 

compreensão da informação; 

Sinais gráficos 

Pictogramas 

Planta 
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i) Retratos: tem a finalidade de evidenciar algum relato envolvendo uma 

personalidade. Geralmente são representados por meio de desenhos, caricaturas 

ou fotografias; 

j) Gráficos de relação de proporção: mostram relação de proporção entre as partes 

de um todo, ou a variação de tamanho dos dados referentes a um elemento, 

colhidos de maneira sistemática em relação a uma variável (ex: tempo). Igualmente 

aos mapas, estes gráficos podem fazer parte de um conjunto de outro gráfico mais 

abrangente; 

l) Outros desenhos: são imagens que diferenciam dos bonecos e tem uma 

importante participação na transmissão da informação já que objetivam dar uma 

maior aproximação com efeito de lupa ou de raio-x, mostrando o funcionamento 

ou deslocamento de algum objeto no interior de outro (figura 68); 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        
Fig. 68 | Fig. 68 | Fig. 68 | Fig. 68 | Infográficos com exemplos de vista 
seccional. (Fonte: Wikipédia). 

  
 

m) Tipos: dão características distintas para os títulos, aberturas, subtítulos, fontes 

etc. Tem a intenção de facilitar o entendimento da informação. Tem uma relação 

direta com o texto contido nos infográficos, porém não são considerados por 

Moraes como elementos textuais, já que sua variação está ligada ao projeto gráfico 

do veículo em questão (figura 68). 

Outros desenhos (vista secional) 

Tipo 
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A partir das discussões e teorias apresentadas neste capítulo, podemos concluir, 

neste ponto, que a linguagem gráfica exerce um papel fundamental na transmissão de 

conteúdos informacionais, principalmente quando estes exigem modos de simbolização 

não-verbais para solucionar problemas de transmissão na mensagem, onde o texto não é 

suficiente. Tal afirmativa pode ser visualizada no panorama histórico da comunicação 

humana, através das representações e esquemas gráficos de visualização de dados 

necessários desde a Pré-história. 

A evolução dos esquemas gráficos para informar, que Twyman (1979) chama de 

Linguagem Gráfica Esquemática, é melhor configurada pelo que conhecemos hoje de 

Infográfico e admitimos que ele possui características próprias que potencializam a 

transmissão do conteúdo didático.  Reconhecendo sua importância nos artefatos 

educacionais, a partir dos vários autores estudiosos da área, acreditamos que as 

informações aqui expostas vão ser de extrema relevância para o planejamento 

metodológico desta pesquisa, bem como às análises e discussões que estarão presentes no 

próximo capítulo.
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Capítulo 5 
METODOLOGIA e ANÁLISE DOS DADOS 
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5. METODOLOGIA e ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo apresentaremos a metodologia que foi utilizada para atender às 

necessidades que são oriundas da seguinte hipótese, já lançada no início deste trabalho:   

o livro didático é um artefato educacional relevante na escola brasileira e a Linguagem 

Gráfica Esquemática dinamizará e facilitará o processo de aprendizagem de conteúdos que 

são mais difíceis de serem assimilados apenas com a Linguagem Gráfica Verbal. 

Para a possível validação desta hipótese, foram utilizados métodos e procedimentos 

que permitiram a obtenção de informações acerca do contexto em que se encontra a 

pesquisa. Entendemos que caminho percorrido precisa ser viável para possibilitar uma 

argumentação mais consistente sobre a problemática em questão, levando em 

consideração que esta é muito recente nos estudos que envolvem as duas áreas de 

conhecimento: design e educação. 

Cientes de que nosso campo de atuação investigatório é atual e que existem poucos 

estudos acerca desta problemática, utilizamos ferramentas metodológicas que 

representam o momento do estado da arte do design, uma ciência que ainda se encontra 

em processo de formação de suas epistemologias. 

Ao utilizarmos essa metodologia, que será descrita nos próximos itens, tivemos a 

intenção de apresentar um painel com uma abordagem interdisciplinar da problemática 

em questão, já que serão trabalhados objetos que fazem parte dos dois pólos de 

conhecimento já mencionados acima. Esse relacionamento foi visto a partir dos elementos 

que envolvem a cultura visual nos artefatos educacionais, neste caso específico: o livro 

didático, a Linguagem Gráfica Esquemática, autores, professores e designers que 

trabalham diretamente com esses artefatos.  

5.1 Natureza do estudo e tipo de pesquisa 

Esta pesquisa busca trabalhar a problemática da cultura visual no artefato educacional —

especificamente a Linguagem Gráfica Esquemática no livro didático — por meio de uma 
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abordagem qualitativa e descritiva, que pretendeu explorar, indicar e analisar as 

informações de um pequeno grupo de elementos envolvidos e disponíveis. Como existem 

pouquíssimos trabalhos que envolvam esta problemática, uma pesquisa quantitativa 

acarretaria num grau alto de dificuldade, pois não teríamos recursos materiais e humanos 

suficientes para o levantamento, acompanhamento e tratamento dos dados, dentro de um 

patamar representativo. 

Neste sentido, Silvio Luiz de Oliveira (2004) afirma que o ponto determinante que 

vai exigir do pesquisador em seguir uma metodologia de conotação quantitativa ou 

qualitativa é a maneira ou o enfoque com que se pretende analisar um determinado 

problema ou fenômeno (OLIVEIRA, 2004:116). 

Entendemos que os dados desta pesquisa devem ser apresentados de forma 

qualitativa, já que o enfoque está atrelado a um número reduzido de livros didáticos e de 

profissionais envolvidos. Isto permitiu uma atenção mais profunda das particularidades 

dessas coleções editoriais, do ponto de vista do design, bem como das opiniões e repostas 

geradas — estimuladas pela intervenção do pesquisador — dos professores que escrevem 

e dos que utilizam em sala de aula o artefato educacional em questão. 

5.2 Fases da pesquisa 

Considerando o ponto de partida deste trabalho o levantamento bibliográfico, que teve 

como objetivo principal delimitar o problema, reunir os conhecimentos e teorias entorno 

do assunto para responder os questionamentos e atender aos objetivos gerais e 

específicos, esta pesquisa abrangeu três fases distintas, seqüenciais e complementares 

entre si: 

1) Pesquisa exploratória: para identificar os recursos esquemáticos mais utilizados, 

as disciplinas mais envolvidas e os anos de escolaridade onde esses recursos são 

mais representativos;  

2) Pesquisa analítica: para verificar a relação da Linguagem Gráfica Esquemática 

com a Linguagem Gráfica Verbal nesses esquemas, fazendo reflexões sobre a sua 

eficácia a partir do método comparativo entre esquemas de tipos semelhantes; 
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3) Pesquisa experimental: através da técnica de Grupo Focal e de dinâmicas de 

trabalho baseadas nas informações obtidas nas fases 1 e 2, o experimento buscou 

apurar o grau de familiaridade de autores, professores consumidores e designers de 

livros didático com a Linguagem Gráfica Esquemática. 

 

Fig. 69 | Fig. 69 | Fig. 69 | Fig. 69 | Esquema com três fases da pesquisa: exploratória, analítica e experimental.    
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As duas fases iniciais estiveram interligadas, pois utilizaram os mesmos objetos de 

análise — coleções de livros didáticos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental —, porém 

com objetivos específicos distintos. Para facilitar a compreensão do caminho percorrido, 

elaboramos uma representação esquemática, organizada em forma de diagrama 

seqüencial, com as três fases da pesquisa: exploratória, analítica e experimental. Este 

esquema pode ser visualizado pela figura 69. 

5.3 Primeira fase: pesquisa exploratória 

A pesquisa exploratória foi realizada no período de 03 a 15 de maio de 2008, através de 

visitas realizadas em escolas e editoras, com o objetivo de reunir o material para a análise. 

O critério adotado foi o de analisar os livros que fazem parte de uma mesma coleção para 

cada ano do Ensino Fundamental (ver Tabela 4), a partir da premissa de que existe um 

conceito pedagógico informacional em torno de todo o projeto editorial da coleção. Dessa 

forma, esse conceito seria refletido também graficamente, utilizando os mesmos recursos 

em todas as disciplinas e dando suporte para uma análise mais precisa das incidências já 

mencionadas. 

N
ÍV
EL
 D
E 
 

E
N
SI
N
O
 

TÍTULO DO LIVRO AUTOR/AUTORES LOCAL / EDITORA 
ANO DE 
PUBLIC. 

Projeto Presente! Língua 
Portuguesa 

Luzia Fonseca Marinho, Elody Nunes Moraes, 
Graça Branco São Paulo: Moderna 2006 

Projeto Presente! Matemática Ivonildes Milan, Daniela Padovan São Paulo: Moderna 2006 

Projeto Presente! História Ricardo Dreguer, Cássia Maria Marconi São Paulo: Moderna 2006 

Projeto Presente! Geografia Neuza Guelli, Miriam Orensztejn São Paulo: Moderna 2006 2
º 
A
n
o
 

Ponto de Partida Ciências 
Aloma Fernandes, Francisco Arruda Sampaio, 
Marcos Engelstein 

São Paulo: Sarandi 2006 

 
Novo construindo e aprendendo 
Ciências Maria Eduarda Noronha, Maria Luíza Soares São Paulo: Construir 2007 

Novo construindo e aprendendo 
Português 

Maria Eduarda Noronha, Maria Luíza Soares São Paulo: Construir 2007 

Novo construindo e aprendendo 
Matemática 

Maria Eduarda Noronha, Maria Luíza Soares São Paulo: Construir 2007 3
º 
A
n
o
 

Novo construindo e aprendendo 
História e Geografia 

Maria Eduarda Noronha, Maria Luíza Soares São Paulo: Construir 2007 

 
Novo viver e aprender Língua 
Portuguesa 

Cloder Rivas Matos, Joana D’arque Gonçalves de 
Aguiar São Paulo: Saraiva 2007 

Novo viver e aprender 
Matemática 

Iracema Mori São Paulo: Saraiva 2007 

Novo viver e aprender História Elian Alabi Lucci, Anselmo Lazaro Branco São Paulo: Saraiva 2007 

Novo viver e aprender Geografia Elian Alabi Lucci, Anselmo Lazaro Branco São Paulo: Saraiva 2007 

4
º 
A
n
o
 

Novo viver e aprender Ciências Elisabete Chaddad Trigo, Eurico Moraes Trigo São Paulo: Saraiva 2007 
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Caracol (Matemática) Maria Teresa, Maria do Carmo Maria Elizabete, 
Armando Coelho 

São Paulo: Scipione 2001 

Pernambuco (História) Francisco M. P. Teixeira São Paulo: Ática 2004 

Ciências: Terra, Planeta Vida Amélia Porto, Lízia Ramos, Sheila Goulart São Paulo: Ática 2004 

Geografia de Pernambuco Célia Siebert São Paulo: FTD 2001 5
º 
A
n
o
 

Alegria de Saber (língua 
Portuguesa) 

Anina Fittipaldi, Maria de Lourdes Russo, Luciana 
Maria, Marinho Passos 

São Paulo: Scipione 2004 

Tabela 4 | Tabela 4 | Tabela 4 | Tabela 4 | Relação dos livros analisados na primeira fase da pesquisa.    

5.3.1 Modelo de análise 

O modelo de análise adotado para esta pesquisa (Figura 70) foi baseado no esquema 

proposto por Michael Twyman (1979) e serviu para verificar a incidência da Linguagem 

gráfica verbal, pictórica e esquemática nos livros de coleções do 2º ao 5º ano do ensino 

fundamental (antigas 1ª a 4ª série). Os objetivos desta investigação foram: a) verificar o 

nível de ocorrência da Linguagem Gráfica Esquemática em relação aos modos verbal e 

pictórico nesses livros; b) identificar as duas disciplinas nas quais os esquemas são mais 

utilizados; c) Identificar o ano de escolaridade nos quais estes esquemas também são mais 

utilizados. 

 
Fig. 70 | Fig. 70 | Fig. 70 | Fig. 70 | Instrumento de coleta de dados da Pesquisa Exploratória (baseado no modelo de Twyman, 1979).    

A partir da pesquisa de Coutinho & Silva (2007), já mencionadas no item 4.2.2, do 

capítulo anterior, sobre as categorias mais ocorrentes nos livros didáticos do Ensino 

Fundamental, o instrumento de coleta de dados elaborado para a pesquisa exploratória 

apresenta subdivisões, para os três principais modos de simbolização da Linguagem 

Gráfica (LG), indicados por Twyman (1979): a) VERBAL: palavras e números; b) 

PICTÓRICO: fotografia, desenho, pintura, gravura, recorte, outro (figuras geométricas); e 
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c) ESQUEMÁTICO: diagrama, tabela, mapa, infográfico, quadrinho, outro (cruzadinhas, 

caça-palavras). Para o cruzamento das informações, nas células do eixo vertical estão as 

disciplinas do Ensino Fundamental: Língua portuguesa, Matemática, História, Geografia e 

Ciências.  

A quantidade de cada categoria encontrada nas coleções exploradas foi resultante 

da verificação e identificação, página por página, de conteúdo (excluindo a parte pré-

textual). No total, foram apreciadas 3.664 páginas3.664 páginas3.664 páginas3.664 páginas para a verificação das ocorrências, que 

podem ser vistas por cada ano, através das fichas correspondentes no Apêndice B. 

5.3.2 Discussão dos resultados 

Para a obtenção dos dados, foram analisadas todas as páginas de conteúdo dos livros de 

todas as disciplinas das coleções e quantificadas todas as incidências das categorias dos 

três modos de simbolização. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 5, através de 

um quadro resumo onde são apresentados os quantitativos de incidências em cada ano. 

Modos de simbolização (páginas) 
ANO DISCIPLINA 

VERBAL PICTÓRICO ESQUEMÁTICO 

Língua Portuguesa 220 223 46 
Matemática 646 362 102 

História 141 59 24 
Geografia 129 23 38 

2º 
(antiga 1ª 
série) 

Ciências 189 144 8 

SUB TOTAL 1 1325 1021 218 
Língua Portuguesa 244 140 59 

Matemática 402 126 52 
História 96 86 33 

Geografia 103 78 37 

3º 
(antiga 2ª 
série) 

Ciências 209 152 54 

SUBTOTAL 2 1054 582 235 
Língua Portuguesa 277 111 62 

Matemática 436 238 159 
História 143 62 19 

Geografia 125 60 22 

4º 
(antiga 3ª 
série) 

Ciências 328 177 54 

SUBTOTAL 3 1309 648 316 
Língua Portuguesa 257 217 58 

Matemática 440 199 128 
História 173 192 35 

Geografia 154 111 52 

5º 
(antiga 4ª 
série) 

Ciências 154 141 29 

SUBTOTAL 4 1178 823 302 
TOTAL GERAL 4866 3074 1071 

Tabela 5 |Tabela 5 |Tabela 5 |Tabela 5 |    Resultado da 1ª fase da pesquisa geral (quadro resumo da pesquisa exploratória).  
 

Visualizando os dados resultantes, percebe-se que o nível de incidência da 

Linguagem Gráfica Esquemática foi bem menor se comparado com a Verbal ou a Pictórica. 
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Ficou evidente que o ano do Ensino Fundamental que mais apresentou infográficos, nos 

livros analisados, foi o 4º ano (antiga 3ª série). Isso pode ser justificado em decorrência de 

que, segundo a coordenadora pedagógica da Escola Municipal da Iputinga, Maria Edna dos 

Santos, “os conteúdos trabalhados nos quatro anos do Ensino Fundamental I são 

introduzidos nos anos pares, 2º e 4º anos... e, por se localizar num nível maior de 

problematizações e abordagens, o 4º ano explora um maior número de possibilidades de 

apresentação do conteúdo”. 

Através das figuras 71, 72, 73 e 74 visualizamos os gráficos 1, 2, 3 e 4, que mostram, 

de maneira mais evidente, que o 4º ano obteve uma relação de proximidade maior entre a 

Linguagem Gráfica Esquemática e a Linguagem Gráfica Pictórica, enquanto que nos outros 

anos esta última ficou mais próxima da Linguagem Gráfica Verbal. 
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Fig. 71 | Fig. 71 | Fig. 71 | Fig. 71 | Gráfico 1: resultado da pesquisa exploratória dos livros de 2º ano. 

Ling. Gráfica Verbal (LGV) Ling. Gráfica Pictórica (LGP) Ling. Gráfica Esquemática (LGE)

3º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL | ANTIGA 1ª SÉRIE
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Fig. 72 | Fig. 72 | Fig. 72 | Fig. 72 | Gráfico 2: resultado da pesquisa exploratória dos livros de 3º ano. 
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Ling. Gráfica Verbal (LGV) Ling. Gráfica Pictórica (LGP) Ling. Gráfica Esquemática (LGE)

4º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL | ANTIGA 1ª SÉRIE
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Fig. 73 | Fig. 73 | Fig. 73 | Fig. 73 | Gráfico 3: resultado da pesquisa exploratória dos livros de 4º ano. 

Ling. Gráfica Verbal (LGV) Ling. Gráfica Pictórica (LGP) Ling. Gráfica Esquemática (LGE)

5º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL | ANTIGA 1ª SÉRIE
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Fig. 74 | Fig. 74 | Fig. 74 | Fig. 74 | Gráfico 4: resultado da pesquisa exploratória dos livros de 5º ano. 

Reforçando os resultados encontrados, os gráficos da figura 75 não deixam dúvidas 

de que o 4º ano4º ano4º ano4º ano (antiga 3ª série) teve o maior índice do modo esquemático, 13,90%,13,90%,13,90%,13,90%, 

totalizando 316 ocorrências, apesar da pouca diferença em relação ao 5º ano (antiga 4ª 

série), que obteve 13,11%, com um total de 302 esquemas gráficos. 

Em relação à incidência de infográficos nos livros analisados, os resultados revelam 

que o total alcançado no somatório dos livros de Matemática Matemática Matemática Matemática e Ciências  Ciências  Ciências  Ciências do 4º ano 4º ano 4º ano 4º ano é maior 

que em todos os outros anos e nas demais disciplinas. Foram contabilizados 22222222 

infográficos na disciplina de Matemática e 34343434 infográficos na disciplina de Ciências, 

totalizando uma quantidade de 56565656 infográficos (ver figura 76). É válido mencionar que os 

livros da disciplina de Língua Portuguesa apresentaram 40 tabelas no 4º ano e um total de 



ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR: um estudo sobre a Linguagem Gráfica Esquemática na produção e utilização de livros didáticos infantis na cidade do Recife. 
         

 

 

121 

18 infográficos no livro do 2º ano. Isso pode ser considerado como um reflexo da possível 

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento das duas coleções. 

 
FFFFig. 75 | ig. 75 | ig. 75 | ig. 75 | Gráficos do resultado da 1ª fase (Pesquisa Exploratória) em percentuais: 2º ao 5º ano.    

 
Fig. 76 | Fig. 76 | Fig. 76 | Fig. 76 | Resultado da incidência da LGE nos livros das coleções do 4º ano.    

Podemos visualizar melhor esse resultado comparando o quantitativo de 

infográficos presentes nas cinco disciplinas, nos quatro anos, através dos gráficos da figura 
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77. Estes demonstram que, mesmo com uma variação entre as coleções, os infográficos os infográficos os infográficos os infográficos 

permanecem com maior presença nos livros de Ciênciaspermanecem com maior presença nos livros de Ciênciaspermanecem com maior presença nos livros de Ciênciaspermanecem com maior presença nos livros de Ciências em comparação com as demais 

disciplinas, exceto no 2º ano, que não apresentou essa categoria esquemática. Outro 

ponto considerado é que os livros de Matemática, com a exceção do 3º ano, apresentaram 

uma relativa estabilidade na média de número de infográficos. Já nos livros de Língua 

Portuguesa o resultado foi variado, pois só no 2º ano são apresentados 18 infográficos, 

enquanto que nos dois anos seguintes, foi identificado apenas um. Complementando a 

análise dos resultados, constatamos também que nos livros de Geografia e História, a 

utilização de infográficos ainda é tímida, apresentando as categorias de mapas e tabelas 

como as mais recorrentes. 
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Fig. 77 | Fig. 77 | Fig. 77 | Fig. 77 | Gráfico com o resultado da incidência dos infográficos nos livros das disciplinas do 2º ao 5º ano.    

Diante dos dados coletados e das observações feitas nas suas respectivas análises, 

acreditamos que a presença maior dos esquemas gráficos nos livros de Ciência e de 

Matemática, como foi constatado, são provenientes dos seus conteúdos informacionais. 

Estes, geralmente se utilizam de infográficos do tipo quantitativo, como gráficos de barra, 

de pizza e de linha nos assuntos e problemas matemáticos relacionados a proporção, 

frações, porcentagem e divisão; descritivos ou explicativos de determinado fenômeno ou 

processo, no caso das ciências naturais. Da mesma forma, visualizando as informações 

adquiridas na pesquisa, outras categorias da Linguagem Gráfica Esquemática estariam mais 

presentes em livros de Geografia e História: mapas e tabelas. Em se tratando da disciplina 

de Língua Portuguesa, além de tabelas, as categorias esquemáticas mais presentes nos 

livros foram: quadrinhos (relacionados aos gêneros textuais), cruzadinhas e caça-palavras. 
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5.4 Segunda fase: pesquisa analítica 

Tomando como base as informações dos resultados obtidos na Pesquisa Exploratória − 

que a Linguagem Gráfica Esquemática se manifesta em maior número nos livros de 

Matemática e Ciências do 4º ano −, foi iniciada uma nova pesquisa de campo para coleta 

dos livros adotados em três escolas do Recife no ano letivo de 2008. Foram analisados 

todos os infográficos presentes nos livros de Matemática e Ciências do 4º ano, gerando um 

total de 42 unidades42 unidades42 unidades42 unidades para os livros de MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática e 45454545 nos livros de CiênciasCiênciasCiênciasCiências. 

As informações das instituições de ensino visitadas e de seus respectivos livros 

adotados, que deram suporte à coleta de dados na segunda fase da pesquisa, estão 

dispostas na tabela abaixo: 

INSTITUIÇÃO BAIRRO LIVROS ADOTADOS EM 2008 

Escola 1: 
Escola Municipal da Iputinga 

Iputinga 
(Recife/PE) 

� Redescobrir Ciências, 3ª série. Janeth Wolff e Eduardo 
Martins - 1ª edição - São Paulo : FTD, 2005; 

� Projeto Pitanguá Matemática, 3ª série. Obra coletiva 
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna 
- 1ª edição - São Paulo, 2005. 

Escola 2: 
Colégio Madre de Deus 

Setúbal 
(Recife/PE) 

� Projeto Pitanguá Matemática, 4º ano.  2ª edição. São 
Paulo: Moderna, 2007;  

� Projeto Pitanguá Ciências, 4º ano.  2ª edição. São Paulo: 
Moderna, 2007. 

Escola 3: 
Escola Municipal Maria da Paz 

Jardim Planalto 
(Recife/PE) 

� Coleção Cope - Ciências, observação, pesquisa, 
experimentação - Ciências, 4° ano. Mônica Fogaça, Ana 
Carlota, Niero Pecorari. São Paulo: Quinteto Editorial, 
2005;  

� Coleção Fazer, Compreender e Criar em Matemática, 4º 
ano. Aida Ferreira Munhoz, Helenalda Nazareth, Marília 
Toledo - São Paulo: IBEP, 2005 (2ªedição). 

Tabela 6 | Tabela 6 | Tabela 6 | Tabela 6 | Informações das escolas visitadas e dos livros adotados para o ano letivo de 2008. 

5.4.1 Modelo de análise 

O instrumento de análise utilizado para a segunda fase corresponde exatamente ao 

modelo das Variáveis de Apresentação Gráfica de Paul Mijksenaar (1997) e pode ser 

visualizada através da figura 78. 

O modelo em questão é baseado nas variáveis gráficas propostas pelo cartógrafo 

francês Jacques Bertin (1967), porém separadas em categorias a fim de demonstrar a 

relação existente entre os elementos que compõem a mensagem visual. Esses elementos 

são analisados ao nível sintático, que na perspectiva da Linguagem Gráfica, refere-se ao 
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estudo das relações existentes entre eles, especificamente a identificação das combinações 

permitidas dos componentes. 
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Fig. 78 |Fig. 78 |Fig. 78 |Fig. 78 | Modelo das Variáveis de Apresentação Gráfica de Documentos proposta por Mijksenaar (1997). 

As Variáveis de Apresentação Gráfica analisadas nos esquemas encontrados dos 

livros da amostra (ver exemplos nas figuras 79 e 80), das disciplinas de Matemática e 

Ciências, foram as seguintes: 

a) Variáveis diferenciadoras: são aquelas que diferem ou classificam-se de acordo 

com o tipo ou categoria gráfica, como: cor, ilustração, coluna, fonte tipográfica; 

b) Variáveis hierárquicas: classificam-se de acordo com a importância, imprimindo 

hierarquia no documento, como: posição seqüencial, posição na página (layout), 

tamanho e peso do tipo e entrelinha; 

c) Variáveis de suporte: são aquelas que imprimem ênfase em um documento, 

destacando e acentuando determinados elementos. Referem-se ao uso de cor e 

sombreamento, linhas e boxes, símbolos, logos, vinhetas e atributos do texto. 

O modelo de Mijksenaar (1997) faz uma análise geral do documento gráfico, 

identificando, através das variações dos seus elementos diferenciadores, hierárquicos e de 

suporte, possíveis problemas na sua estrutura, avaliando inclusive as relações intrínsecas e 

extrínsecas do texto e a composição do conjunto que une palavras, imagens e outros 

elementos da comunicação visual. Na análise dos infográficos retirados dos livros didáticos 

Imagem do Esquema 
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das três escolas, procuramos identificar essas relações gráficas, eficientes ou deficientes, 

fazendo, assim, uma análise comparativa dos infográficos mais ou menos eficazes a partir 

dos pontos positivos e negativos. A intenção, nesta etapa do trabalho, foi a de separar 

material para utilização no debate do Grupo Focal, na terceira etapa da pesquisa, 

enfatizando a análise dos esquemas gráficos pelo método comparativo. 

                       

      

 

   

Fig. 79 | Fig. 79 | Fig. 79 | Fig. 79 | Alguns esquemas analisados nos livros de Matemática. 

Compartilhando da ideia de Mijksenaar (1997), sobre os elementos diferenciadores 

e hierárquicos existentes nos textos de documentos gráficos, Heitlinger (2006) menciona 

as regras de articulação da Linguagem Gráfica Verbal que o alemão Jan Tschichold, 

precursor do funcionalismo nas artes gráficas, propõe desde 1925. Entre essas regras, 

podemos destacar os seguintes aspectos: 
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� Função da tipografia como comunicação breve, simples e incisiva; 

� Organização interna (configuração do conteúdo através dos meios elementares da 

tipografia) e externa (relações tipográficas). A organização interna corresponde aos 

elementos básicos da composição tipográfica e suas variações: fino, regular, negrito, 

condensada, expandida, etc. Tschichold (apud Heitlinger, 2006) ainda chama a atenção 

para o recurso valioso da variação nos tamanhos dos tipos e a utilização das áreas livres 

com a mesma importância da área impressa; 

     

     

          

      

Fig. 80 | Fig. 80 | Fig. 80 | Fig. 80 | Alguns esquemas analisados nos livros de Ciências. 
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� A organização externa das relações tipográficas, defendida por Tschichold, ou seja, os 

elementos extrínsecos, correspondem aos contrastes mais intensos através das formas, 

tamanhos e pesos, que tem relação direta com a hierarquia da informação, bem como 

com as relações existentes entre a mancha gráfica e o branco do papel. 

Tais considerações tornam a análise mais direcionada aos aspectos que envolvem os 

elementos que constituem os infográficos: relações entre texto e imagem, amparados por 

objetos esquemáticos de suporte. Desse modo, a seleção desses infográficos, para a 

pesquisa experimental do Grupo Focal, levou em consideração as recomendações dos 

autores acima referidos. 

5.4.2 Discussão dos resultados 

Todas as incidências dos três grupos de variáveis gráficas foram contabilizadas e dispostas 

de maneira que os resultados encontrados podem ser visualizados nos gráficos das figuras 

85, 86, 87, 88, 90 e 91. O que na legenda foi convencionado como ‘PRESENTE’, no gráfico 

significa que foi encontrada variação do elemento analisado. Da mesma forma, o que na 

legenda é sinalizado como ‘AUSENTE’ indica que determinada variável ou elemento 

gráfico pode estar presente no infográfico, mas não apresenta variação diferenciadora, 

hierárquica ou de suporte. Observando a esquematização dos resultados, podemos obter 

as seguintes conclusões: 

� Os esquemas são dispostos nas páginas de maneiras variadas, sem uma 

uniformidade. Nos esquemas dos livros de MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática, esse posicionamento é 

privilegiado hierarquicamenteprivilegiado hierarquicamenteprivilegiado hierarquicamenteprivilegiado hierarquicamente e, muitas vezes, ocupa mais da metade da página. Isso 

acontece principalmente porque as informações textuais presentes são 

predominantemente numéricas e muitos desses infográficos são utilizados nos 

exercícios ou na construção dos conteúdos, para que a criança complemente as 

informações necessárias (ver figura 81). Já com os infográficos dos livros de CiênciasCiênciasCiênciasCiências, 

essa disposição na página acontece de modo mais discreto ou secundáriomodo mais discreto ou secundáriomodo mais discreto ou secundáriomodo mais discreto ou secundário. Tal timidez 

é decorrente do fato de que os esquemas gráficos encontrados nessa disciplina ainda 

apresentam uma grande quantidade de texto alfabético e geralmente as informações 

são fechadas, não apresentando espaço para complementação por parte do aluno 

(ver figura 82); 
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Variáveis Incidência Observações 

Cor sim Gramado e céu, times de 
futebol 

Ilustração não Único tipo de ilustração 

Coluna não  

D
IF
ER

EN
C
IA
D
O
R
A
S 

Tipo (Typeface) não  

Posição seqüencial sim Linha do tempo de baixo 
para cima 

Posição na página (layout) sim Central (página inteira) 

Tamanho e peso do tipo não  

H
IE
R
Á
R
Q
U
IC
A
S 

Entrelinha não  

Área de cor e 
sombreamento 

sim A área em branco destaca 
a linha do tempo 

Linhas e boxes sim Linha do tempo 

Símbolos, logos, vinhetas não  
D
E 
SU

P
O
R
T
E 

Atributos do texto não  

Fig. 81 |Fig. 81 |Fig. 81 |Fig. 81 | Análise de infográfico no livro de Matemática do 4º ano, utilizando o modelo de Paul Mijksenaar (1997). Grande 
parte dos esquemas da disciplina possuem posicionamento hierárquico privilegiado, porém é percebida a ausência de 
separação por coluna ou recursos enfáticos de texto (relações intrínsecas e extrínsecas). 

Variáveis Incidência Observações 

Cor sim  

Ilustração não Mesmo tipo de ilustração 

Coluna não  

D
IF
ER

EN
C
IA
D
O
R
A
S 

Tipo (Typeface) não  

Posição seqüencial não  

Posição na página (layout) não Parte inferior da página 

Tamanho e peso do tipo não  

H
IE
R
Á
R
Q
U
IC
A
S 

Entrelinha não  

Área de cor e 
sombreamento 

sim A área em branco destaca 
o infográfico 

Linhas e boxes não  

Símbolos, logos, vinhetas sim Setas mostrando o 
caminho do ciclo da água D

E 
SU

P
O
R
T
E 

Atributos do texto não  

Fig. 82 |Fig. 82 |Fig. 82 |Fig. 82 | Análise de infográfico no livro de Ciências do 4º ano, utilizando o modelo de Paul Mijksenaar (1997). Grande 
parte dos esquemas da disciplina possuem posicionamento hierárquico secundário, com predominância do texto. 

 

� Os dados da análise mostram que grande parte dos esquemas encontrados não  não  não  não 

utiliza separação em colunasutiliza separação em colunasutiliza separação em colunasutiliza separação em colunas, principalmente nos infográficos de Ciências, com 82,2% 

do total (37 unidades). A pesquisa exploratória mostrou que os infográficos desta 

disciplina são do tipo explicativos ou descritivos e que geralmente se apresentam em 

forma de sequência. Neste sentido, Spinillo (2002a), ao propor diretrizes para 

produção de Sequências Pictóricas de Procedimentos (SPPs) — que se aproxima 
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bastante dos infográficos citados acima, por se tratarem de seqüências explicativas e 

de processo —, recomenda o uso de elementos de separação visual da seguinte 

forma: 

Empregue elementos visuais para separar as ilustrações de forma clara e consistente, evitando 

ambigüidades e falta de uniformidade visual. Se o espaço é utilizado para separar as ilustrações de 

uma sequência, certifique-se que este facilita a percepção da configuração e da direção da leitura 

proposta. (SPINILLO, 2002a:43). 

� Neste contexto, identificamos duas situações que se aproximam pelo tipo de 

infográfico (descritivo de processo), mas que se configuram de maneiras diferentes, 

quanto aos elementos de separação visual citados por Spinillo (2002a). Verificamos 

que o primeiro, visualizado na figura 83, trabalha com esses elementos ao separar as 

etapas da receita do soro caseiro com boxes coloridos e espaço entre eles, tornando 

mais claras as diferentes etapas do processo. Já o segundo, figura 84, não apresenta 

elementos visuais que evidenciem os diferentes momentos do processo de respiração 

humana, ou seja, a dificuldade em identificar os diferentes momentos do processo é 

muito maior. 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fig. 83 |Fig. 83 |Fig. 83 |Fig. 83 | Infográfico de Ciências com elementos de separação visual em forma de boxes. 

 

 

 

Fig. 84 |Fig. 84 |Fig. 84 |Fig. 84 | Infográfico de Ciências sem elementos de separação visual entre as etapas de inspiração e expiração. 
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PRESENTE AUSENTE

Cor

Ilustração

Coluna

Tipo 
( )typeface

1

5 10 15 20 25 30 35 40

22
20

VARIÁVEIS DIFERENCIADORAS | 4º ANO | MATEMÁTICA

14
28

17
25

41

 
Fig. 85 |Fig. 85 |Fig. 85 |Fig. 85 | Resultado da incidência de variáveis diferenciadoras nos infográficos dos livros de Matemática. 

PRESENTE AUSENTE

Cor

Ilustração

Coluna

Tipo 
( )typeface

18

5 10 15 20 25 30 35 40

17
28

VARIÁVEIS DIFERENCIADORAS | 4º ANO | CIÊNCIAS

8
37

7
38

27

 
Fig. 86|Fig. 86|Fig. 86|Fig. 86| Resultado da incidência de variáveis diferenciadoras nos infográficos dos livros de Ciências. 

� Os textos não apresentam, em sua maioria, consistente exploração de variáveis 

diferenciadoras, de suporte ou hierárquicas. Como exemplo disso, verificamos que 

não foi feito uso do recurso de variação de entrelinhasnão foi feito uso do recurso de variação de entrelinhasnão foi feito uso do recurso de variação de entrelinhasnão foi feito uso do recurso de variação de entrelinhas como forma de delineamento 

de espaço ou hierarquização, nos infográficos dos livros de Ciências, que teve 100% 

(45 unidades) de ausência em variação por entrelinhamento como fator de destaques 

entre títulos, subtítulos e parágrafos (ver gráfico da figura 82). Apesar de pouquíssimo 

utilizada, apenas 7,14% (3 ocorrências), a diferença de entrelinha é mais presente nos 

infográficos dos livros de Matemática que envolvem cálculos para separar o título e o 

texto matemático (figura 87). 

PRESENTE AUSENTE

Posição
sequencial

Posição
na página

Tamanho e 
peso do Tipo

Entrelinha

16

5 10 15 20 25 30 35 40

40
2

VARIÁVEIS HIERÁRQUICAS | 4º ANO | MATEMÁTICA

21

3
39

26

21

 
Fig. 87 |Fig. 87 |Fig. 87 |Fig. 87 | Resultado da incidência de variáveis hierárquicas nos infográficos dos livros de Matemática. 
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� A disciplina que mais apresentou diferenciação pela cordiferenciação pela cordiferenciação pela cordiferenciação pela cor em seus esquemas gráficos 

foi MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática (figura 85), pois 41 dos 42 infográficos analisados foram impressos em 

policromia, demonstrando a importância da variedade de cores nos esquemas 

quantitativos (barra, pizza, linha). Isso pode ser um indício de que há uma 

necessidade de impressão em cor para uma melhor compreensão das informações 

gráficas da disciplina, já que os infográficos quantitativos se utilizam de muitas 

legendas sinalizadas por cores diferentes; 

PRESENTE AUSENTE

Posição
sequencial

Posição
na página

Tamanho e 
peso do Tipo

Entrelinha

23

5 10 15 20 25 30 35 40

40

VARIÁVEIS HIERÁRQUICAS | 4º ANO | CIÊNCIAS

11

0
45

22

34

22
23

45

 
Fig. 88 |Fig. 88 |Fig. 88 |Fig. 88 | Resultado da incidência de variáveis hierárquicas nos infográficos dos livros de Ciências. 

� Foram poucos explorados os recursos de ênfase nos textos, como tamanho do 

corpo e peso do tipo para hierarquizar as informações dos gráficos e infográficos 

analisados. Mesmo utilizando pouco texto, em relação esquemas dos livros de 

Ciências, os infográficos de Matemática ainda utilizaram pequenas variações de os infográficos de Matemática ainda utilizaram pequenas variações de os infográficos de Matemática ainda utilizaram pequenas variações de os infográficos de Matemática ainda utilizaram pequenas variações de 

tamanho e peso dos tipostamanho e peso dos tipostamanho e peso dos tipostamanho e peso dos tipos, enfatizando os títulos e as variáveis horizontais e verticais. 

Essas variações hierárquicas nos infográficos de Matemática se fizeram presentes em 

21 desses esquemas, compreendendo exatamente 50% do total analisado. O 

infográfico da figura 89 mostra variação de tamanho e peso do tipo ao destacar o 

título ‘Esportes preferidos dos alunos’ e as variáveis ‘Quantidade de alunos’ e 

‘Esportes’com peso maior, porém com tamanhos diferentes da fonte tipográfica. 

 

 

    
    
Fig. 89 |Fig. 89 |Fig. 89 |Fig. 89 | Infográfico do livro de Matemática com diferenciação hierárquica do tamanho e peso do tipo. 

� Os gráficos das figuras  90 e 91, contemplando os livros das disciplinas de 

Matemática e Ciência, demonstram que os atributos do texto foram pouco 

explorados, tornando a representação esquemática um pouco previsível ou 
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monótona. Nos infográficos de Matemática houveram diferenças sutis nas variações Nos infográficos de Matemática houveram diferenças sutis nas variações Nos infográficos de Matemática houveram diferenças sutis nas variações Nos infográficos de Matemática houveram diferenças sutis nas variações 

tipográficastipográficastipográficastipográficas, que correspoderam a 59,5% do total, alternando entre negrito, normal e 

itálico, principalmente nas informações mais importantes, como títulos e variáveis 

matemáticas. Também, nos esquemas desta disciplina, estiveram muito presentes as 

linhas e os boxes, como variáveis de suporte, correspondendo a 88,1% (figura 90), 

que contrastaram com os dados da disciplina de Ciências, onde  só foram 

encontrados 5 (11,1%) infográficos com esses recursos (figura 91).  

PRESENTE AUSENTE

Área de cor
e sombream.

Linhas
e boxes

Símbolos, 
logos,

vinhetas

Atributos 
do texto
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5 10 15 20 25 30 35 40

37
5

VARIÁVEIS DE SUPORTE | 4º ANO | MATEMÁTICA

10

25

30

32

17

 
Fig. 90 |Fig. 90 |Fig. 90 |Fig. 90 | Resultado da incidência de variáveis de suporte nos infográficos dos livros de Matemática. 

� Esses números mostram que os infográficos de Matemátca estão mais atrelados aos 

elementos básicos da comunicação visual, mencionados por Dondis (1999) como 

ferramentas imprescindíveis no processo de construção das mensagens visuais ou de 

esquemas gráficos para informar. Os de Ciências, porém, precisariam trabalhar com Os de Ciências, porém, precisariam trabalhar com Os de Ciências, porém, precisariam trabalhar com Os de Ciências, porém, precisariam trabalhar com 

um número mum número mum número mum número mais representativo de linhas e boxesais representativo de linhas e boxesais representativo de linhas e boxesais representativo de linhas e boxes, bem como área de cor e 

sombreamento, funcionando como suporte dos esquemas, já que muitos deles 

apresentam etapas de processos, e como tal, demandam uma maior clareza na 

identificação destas.  

PRESENTE AUSENTE
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22
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Fig. 91 |Fig. 91 |Fig. 91 |Fig. 91 | Resultado da incidência de variáveis de suporte nos infográficos dos livros de Ciências. 

Finalizando essa discussão, entendemos que as informações obtidas nesta análise 

forneceram subsídios materiais imprescindíveis à discussão do Grupo Focal. Por 
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intermédio do modelo de análise adotado, foi possível identificar os elementos e as 

características gráficas utilizadas na composição dos infográficos das disciplinas de 

Matemática e Ciências. Dessa forma, acreditamos que esta etapa nos apresentou subsídios 

suficientes para identificar os esquemas da amostra que são mais ou menos eficazes. De 

acordo com a tipologia dos infográficos e dos parâmetros recomendados para um melhor 

funcionamento destes, selecionamos seis infográficos, agora analisados, utilizadas na 

próxima etapa. 

5.5 Terceira fase: pesquisa experimental - Grupo Focal 

A terceira fase da pesquisa utilizou a técnica do Grupo Focal, que, como nas duas fases 

anteriores, busca coletar os dados através de uma abordagem qualitativa. Esta técnica, 

também chamada de Entrevista de Grupo Focal, vem sendo utilizada desde os anos 50 em 

pesquisas mercadológicas da área do marketing e, a partir dos anos 80, desperta o 

interesse dos pesquisadores de outras áreas do conhecimento como a sociologia, a 

antropologia, a engenharia, a informática, a pedagogia, entre outras. Uma das suas 

principais características se traduz pelo seu teor qualitativo, ou seja, busca examinar os 

aspectos mais profundos e específicos do tema pesquisado.  

De acordo com Calder (1977), a pesquisa qualitativa, quando comparada com a 

quantitativa, proporciona um conhecimento mais profundo e subjetivo do participante, 

através de um relacionamento mais longo e flexível entre o entrevistador e o entrevistado. 

Esse tipo de pesquisa objetiva estimular o pensamento científico através da concepção 

mais detalhada de um determinado problema da geração de novas hipóteses a serem 

testadas em pesquisas futuras. 

Parasuraman (1986), por sua vez, afirma que uma entrevista Grupo Focal envolve 

uma discussão objetiva conduzida ou moderada pelo pesquisador, que introduz um 

tópico a um grupo que responderá as questões propostas ou perguntas formuladas e 

direciona sua discussão sobre o tema, de uma maneira não-estruturada e natural 

(PARASURAMAN, 1986:245). 

Como o nosso trabalho, neste momento, pretendeu verificar a proximidade dos 

profissionais envolvidos na produção e uso do livro didático com a Linguagem Gráfica 
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Esquemática, bem como captar as diferentes visões sobre o tema, entendemos que esta 

técnica é perfeitamente aplicável para a exploração do foco em questão. Acreditamos, 

desse modo, que o fórum de discussão gerado pela técnica, possibilita também a 

construção de um conhecimento coletivo do grupo. 

5.5.1 O que vem a ser Grupo focal? 

Para Dias (2002), o grupo focal é uma técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas 

que, no âmbito acadêmico, geralmente é aplicada a pesquisas exploratórias, de opinião e 

investigativas, que geralmente complementam lacunas deixadas por outras técnicas 

utilizadas em fases anteriores da pesquisa. 

Utilizando a técnica em pesquisas educacionais, Vaughn et al. (1996) a definem 

como uma técnica qualitativa que pode ser utilizada sozinha ou com outras técnicas 

qualitativas ou quantitativas, aprofundando, dessa maneira, o conhecimento das 

necessidades dos usuários e clientes. 

Barbour, Kitziner (1999) e Templon (1994) definem a técnica do Grupo Focal como 

um tipo especial de entrevista em grupo que seleciona os participantes a partir de um 

determinado tópico de estudo com o objetivo de reunir informações detalhadas. Essas 

informações são organizadas por um moderador ou pesquisador, que define a pauta e 

conduz a discussão, garantindo que esta seja produtiva e que não haja dispersão do grupo 

sobre o foco da pesquisa.  

Considerando as definições acima citadas e relacionando-as com o nosso objeto de 

estudo, compartilhamos da definição de Neto, Moreira & Sucena (2002), que definem o 

Grupo focal como: 

[...] uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador reúne, num mesmo local e durante um certo 

período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo de suas 

investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, 

informações acerca de um tema específico. (NETO; MOREIRA & SUCENA, 2002:5). 

5.5.2 Objetivos e descrição da técnica 

O principal objetivo de um Grupo Focal é identificar os sentimentos, as percepções, ideias 

e atitudes dos participantes sobre determinado assunto, produto ou atividade, por meio 
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da interação. Os participantes influenciam uns aos outros pelas respostas às ideias e 

colocações durante a discussão, estimulados por comentários ou questões fornecidos pelo 

moderador (pesquisador ou outra pessoa). Os dados fundamentais produzidos por essa 

técnica são transcritos das discussões do grupo, acrescidos das anotações e reflexões do 

moderador e de outros observadores, caso existam. (DIAS, 2002). 

Silvia de Pizzol (2004) descreve a técnica da seguinte maneira: 

O Grupo Focal é conduzido por um moderador, que também tem a função de organizar a pauta da 

discussão. O papel do moderador é manter a discussão produtiva, garantir que a pauta seja seguida 

rigorosamente, que todos os participantes exponham suas ideias e impedir a dispersão da questão 

foco. O moderador nunca deve expor suas opiniões, ou criticar os comentários dos participantes. A 

discussão deve ser gravada do início ao fim, para facilitar a elaboração do relatório após o 

encerramento do Grupo Focal. (DE PIZZOL, 2004:45). 

Complementando e resumindo, Krueger (1996) aponta as características gerais do 

Grupo Focal: envolvimento de pessoas; reuniões em série; homogeneidade dos 

participantes quanto aos aspectos de interesse da pesquisa; geração de dados; natureza 

qualitativa; discussão focada em um tópico que é determinado pelo propósito da 

pesquisa. 

5.5.2.1 Participantes 

A seleção dos participantes do grupo é baseada em suas características e interesses em 

relação ao assunto em questão. Geralmente, o número de participantes fica em torno de 

seis a doze, de maneira que estimule a participação e interação de todos os presentes, sem 

que aconteça maior destaque para um ou intimidação de outros. Num grupo em que 

participam menos de seis pessoas, existem maiores chances de que aconteça pouca 

interação e o grupo fique mais esparso. Já um grupo com mais de dez participantes, a 

dificuldade em se gerenciar quanto ao foco da discussão é bem maior, bem como a 

administração do tempo para a efetiva participação de todos. (DIAS, 2002). 

De acordo com Teixeira (2005), a troca de experiências, o relato das necessidades, 

observações e preferências de cada participante em relação a determinado tema é 

justamente o objetivo do encontro. O moderador conduz e estimula a conversação, de 

modo que foco do debate seja mantido, além de evitar que um ou outro participante 

tenha predomínio sobre os demais.  
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Como já foi visto, Barbour & Kitziner (1999) recomendam que os participantes 

sejam selecionados a partir do assunto que será discutido, considerando que estes tenham 

envolvimento com o objeto de estudo para que se sintam encorajados a participar do 

processo do início até o fim, expondo suas opiniões de modo livre e espontâneo. 

5.5.2.2 Fatores de sucesso 

Comparando os métodos de pesquisa qualitativa (grupo focal) e quantitativa (entrevistas), 

Johnson (1994) afirma que os adeptos dessa técnica acreditam que a energia gerada pelo 

grupo possibilita uma maior diversidade e profundidade de respostas, ou seja, o trabalho 

resultante da interação do grupo leva a resultados que acarretam numa maior riqueza do 

que o somatório das respostas individuais. Também, de acordo com o autor, o Grupo 

focal é capaz de revelar respostas mais completas, proporcionando ao pesquisador um 

conhecimento mais profundo do grupo pesquisado. 

A vantagem da utilização da técnica em relação à outros tipos de levantamento, 

como por exemplo, entrevistas individuais, é que os dados obtidos revelam mais 

informações já que os participantes se sentem livres para manifestar suas opiniões em 

relação ao tema abordado, inclusive as origens destas. Isso permite que os pesquisadores 

absorvam às questões de maneira mais abrangente. (BARBOUR & KITZINER, 1999). 

Na tabela abaixo, adaptada do livro Marketing Research, Aaker (1990:166) compara 

a técnica do Grupo Focal com a entrevista individual, destacando vários fatores que afetam 

ambas as técnicas, porém de modos distintos. 

FATOR GRUPO FOCAL ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Interação no grupo A interação está presente e 
estimula novas ideias 

Não há interação no grupo, já que 
a entrevista se dá apenas entre o 
entrevistado e o entrevistador. 

Pressão do grupo 
A pressão do grupo pode desafiar e 
gerar o pensamento dos 
participantes. 

Não há pressão do grupo 

Competição 

Os participantes competem pelo 
tempo. Cada participante tem 
menos tempo para expor sua 
opinião do que em uma entrevista 
individual. 

Não há qualquer competição. O 
entrevistado tem todo o tempo 
disponível para expor suas ideias 
ao entrevistador. 

Influência 
As repostas podem ser 
“contaminadas” pela opinião de 
outros participantes. 

Não há influência de outras 
pessoas. 

Assunto controverso 
Alguns participantes podem se 
sentir constrangidos na presença de 
várias pessoas desconhecidas. 

Desde que se sinta à vontade com 
o entrevistador, é mais fácil falar 
sobre assuntos controversos com 
uma única pessoa. 
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Quantidade de 
informações 

Uma quantidade relativamente 
grande de informações pode ser 
obtida em um curto espaço de 
tempo e a um custo relativamente 
reduzido. 

Pode-se obter uma grande 
quantidade de informações. 
Porém, isso demanda muito mais 
tempo e custos mais altos. 

Agenda da reunião Pode ser difícil conciliar a agenda 
de tantas pessoas. 

È muito mais fácil agendar 
entrevistas individuais. 

Tabela 7 | Tabela 7 | Tabela 7 | Tabela 7 | Comparação entre Grupo Focal e Entrevista Individual.  
 

Complementando a tabela acima, Teixeira (2005) ainda afirma que os questionários 

individuais utilizam questões muito estruturadas, padronizadas, que podem, inclusive, 

correr o risco de direcionar a resposta. Nos Grupos Focais a grande vantagem está na 

possibilidade de obter informação qualitativa em profundidade. 

5.5.3 O experimento com o Grupo Focal 

O encontro do Grupo Focal foi realizado no dia 02 de dezembro de 2009, exatamente 

entre as 19h25’ e 21h22’, nas dependências da Escola Municipal da Iputinga37 e contou 

com a colaboração da Professora Maria Aparecida da Costa, Doutora em Sociologia pela 

Universidade Federal de Pernambuco; da mestranda em Educação, Patrícia Batista Bezerra, 

que participou do processo como relatora, assessorando na anotação das reflexões; e da 

cinegrafista amadora Janice Luna da Silva, responsável pelo manuseio dos equipamentos 

de áudio e vídeo para registro e transcrição do encontro (a transcrição do encontro está 

digitada na íntegra e pode ser vista no Apêndice E). Todos os cuidados foram tomados 

para que a eficácia do experimento fosse garantida e, dessa maneira, extraíssemos as 

informações com a maior qualidade possível para observação e posterior análise.  

A escolha e recrutamento dos participantes foram feitos em função do objeto de 

estudo de nossa pesquisa, que envolve o campo do Design e o da Educação. Como 

pretendíamos verificar, por meio deste experimento, o nível de proximidade dos 

profissionais envolvidos na produção e utilização de artefatos educacionais com a 

Linguagem Gráfica Esquemática, bem como discutir sobre a importância dos esquemas 

gráficos na configuração de informações didáticas em tais artefatos, optamos por convidar 

2 (dois) professores-autores — 1(um) da área de Ciências e 1 (um) da área de Matemática 

—; 2(dois) professores-consumidores (também de Ciências ou Matemática); e 2 Designers 

de livros didáticos, todos eles no âmbito do Ensino Fundamental. Dessa forma, o grupo 

seria formado por 6 (seis) participantes que possuíssem como característica comum o 

                                         
37 A Escola Municipal da Iputinda é localizada na Rua Coronel Fernando Furtado, nº 479, bairro da Iputinga, na cidade do Recife, 
em Pernambuco. 
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envolvimento profissional com o livro didático para criança. As demais variáveis como 

idade, estado civil, religião, classe social, experiência profissional, foram consideradas, 

neste momento, como fatores que favoreceriam o grupo, pela oportunidade de 

manifestação das diferenças.   

Para uma melhor sistemática e condução do encontro, foi elaborado um Roteiro de 

Debates38, defino por Neto et al (2002: 10) como “um parâmetro utilizado pelo Mediador 

para conduzir o Grupo Focal” (Este autor nomeia o que outros autores chamam de 

Moderador de ‘Mediador’).  A elaboração deste roteiro envolve a pontuação dos tópicos 

que serão discutidos no grupo, com a intenção de nenhum tema deixe de ser 

mencionado, servido, desse modo, como “meio de orientação e auxiliara da memória” 

(NETO et al, 2002:11). 

As etapas do Roteiro de Debate, utilizadas pelo Moderador — no caso, o próprio 

pesquisador — para a condução das atividades do Grupo Focal, incluindo o tempo 

previsto para cada momento, estão descritas na tabela 8. 

ETAPA TEMPO PREVISTO ATIVIDADE 

01 5’ 

� Objetivos do estudo e do grupo focal 
� Apresentação da equipe de pesquisa 
� Consulta sobre o registro de áudio e vídeo 
� Convite aos participantes para que se apresentem 

02 10’ � Mapeamento do conceito de Linguagem gráfica Esquemática 

03 1’ � Considerações sobre a tarefa de construção de infográficos 

04 20’ � Execução da tarefa pelos participantes: construir um esquema gráfico 
a partir de um texto didático. 

05 15’ 

Análise dos resultados: 
� Dificuldades encontradas 
� Identificação das diferenças entre os esquemas 
� Recursos facilitadores no texto 
� Materiais utilizados para confecção dos esquemas 

06 20’ Análise comparativa de esquemas gráficos encontrados na pesquisa 
analítica 

07 20’ 

� Vocês acreditam que essas diferenças influenciam ou estimulam no 
aprendizado? Por quê? 

� A partir da experiência de cada profissional aqui presente, seja na 
produção do texto didático, na diagramação e na utilização em sala 
de aula, vocês concordam com a ideia de que os esquemas gráficos 
facilitam à aquisição da informação nos livros didáticos pelos alunos? 

8 6’ 1 minuto para cada participante manifestar suas impressões sobre o 
estudo. 

Tempo total estimado: 97 minutos (1h37’) | Tempo total realizado: 117 minutos (1h57’) 

Tabela 8 |Tabela 8 |Tabela 8 |Tabela 8 | Roteiro de Debate com as etapas do Grupo Focal.    

                                         
38 Nomenclatura utilizada por Neto, Moreira & Sucena (2002:10) como “parâmetro utilizado pelo Mediador para conduzir o Grupo 
Focal”. 
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Inicialmente, foram feitas considerações acerca dos objetivos do estudo e do Grupo 

Focal, a apresentação da equipe de pesquisa, consulta sobre o registro em áudio e vídeo 

aos participantes e um convite para que estes fizessem uma breve apresentação individual. 

Esse início foi de extrema importância para o andamento da discussão, pois com a fala 

inicial do Moderador, situando todos os envolvidos, possibilitou a coesão do grupo e o 

envolvimento daqueles que não estavam tão inseridos na discussão que iniciaria. 

Após o primeiro momento, o moderador iniciou o debate entrando na Etapa 2 

(dois) com o objetivo de fazer um mapeamento, entre os participantes, do conceito de 

Linguagem Gráfica Esquemática, lançando a questão: “Para você, o que seria Linguagem 

Gráfica Esquemática? ” Para tal, foi criado um clima de descontração para que não 

houvesse constrangimentos e os convidados não se sentissem pressionados, motivando-os 

a responderem de forma mais espontânea possível. 

Para dinamizar a discussão em torno do nosso objeto de estudo − e visando, 

especificamente, identificar a relação de proximidade e entendimento dos participantes 

com a LGE−, foram elaboradas tarefas a partir das informações obtidas na pesquisa 

exploratória e analítica, fases anteriores da metodologia geral. Acreditamos que tais 

dinâmicas possibilitaram a aquisição dos dados almejados, que podem ser alcançados por 

meio da análise do discurso e com o auxílio de observações feitas diante da produção dos 

esquemas gráficos realizada pelos profissionais durante o Grupo Focal.  

A primeira delas corresponde à Etapa 4 (quatro) do Roteiro de Debate e consiste na 

construção de dois Esquemas Gráfico para Informar, que foi elaborado a partir de dois 

parágrafo de texto verbal, que envolveu apenas palavras e números. Cada parágrafo 

correspondia a um determinado conteúdo das disciplinas de Matemática e Ciências e 

foram extraídos de livros didáticos do Ensino Fundamental. A Tarefa 1 pretendeu obter 

um esquema quantitativo e a Tarefa 2 um infográfico explicativo39.  

Para a confecção dos esquemas, foram disponibilizados, para cada participante, os 

seguintes materiais: Papel Sulfite 90g/m² (Quantos fossem necessários. O participante 

também poderia fazer no espaço em branco do próprio papel onde estavam impressos os 

textos), jogo de hidrocor com 12 cores e régua milimetrada (30 cm). O tempo estimado 

para a realização das Tarefas 1 e 2 foi de 20 minutos e os pontos analisados foram os 

                                         
39 Esses exercícios podem ser visualizados no Apêndice C desta dissertação. 
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seguintes: a) Dificuldades encontradas; b) Identificação das diferenças entre os dois 

esquemas; c) Recursos facilitadores identificados no texto; d) Materiais utilizados na 

confecção.  

A segunda dinâmica foi posicionada na Etapa 6 (seis) do Roteiro de Debate e é 

composta por seis infográficos extraídos dos livros de Matemática e Ciências do 4º ano do 

Ensino fundamental, que fizeram parte da Pesquisa Analítica (2ª fase da metodologia 

geral).  Foram selecionados infográficos que apresentavam configurações visuais 

diferentes, mas que se assemelhavam quanto à tipologia. Cada participante recebeu um 

jogo40, contendo três páginas, com dois esquemas por página, numerados da seguinte 

forma: 1 e 2, infográficos quantitativos do tipo gráfico de pizza; 3 e 4, infográficos 

quantitativos do tipo gráfico de barra; 5 e 6, infográficos do tipo explicativo (ou de 

procedimento). Em seguida, foi solicitado aos participantes que fizessem uma análise 

comparativa, marcassem o quadrado com o número correspondente ao esquema que 

considerassem mais eficaz e justificassem a resposta. No fechamento da atividade, durante 

a discussão das escolhas, foram pontuadas observações relativas aos seguintes aspectos: 

ilustração como recurso de atratividade para o conteúdo; sistema de cores como leitura de 

informações; organização espacial nos esquemas explicativos (divisão por linhas, boxes, 

etc.). 

A Etapa 7 (sete) iniciou com um debate sobre as respostas da atividade anterior, 

procurando coletar opiniões sobre a importância da Linguagem Gráfica Esquemática para 

otimizar o processo de aquisição do conhecimento no livros didático. Isso foi feito através 

de perguntas provocativas que objetivam fazer com que os participantes refletissem sobre 

diferenças encontradas na comparação dos esquemas e como estes podem se tornar 

ferramentas facilitadoras tanto na produção do texto didático e sua configuração gráfica no 

livro didático quanto na utilização deste em sala de aula. Por fim, o pesquisador fez uma 

abertura para que os participantes expusessem suas impressões finais, de modo breve, 

sobre o experimento e a maneira como foi estruturado. 

O grupo focal, instrumento de coleta de dados de uma pesquisa qualitativa, foi 

diligente por permitir a fala espontânea dos sujeitos envolvidos e a troca de experiências e 

informações entre os profissionais das diferentes áreas do conhecimento, cumprindo, de 

acordo com Dias (2002), seu principal objetivo por meio da interação.  O grupo 

                                         
40 O jogo pode ser visualizado no Apêndice D desta dissertação. 
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apresentou entusiasmo na resolução das atividades e nas discussões propostas pelo 

moderador, que de acordo com o relator, assumiu um papel participativo de escuta e 

troca com todos os participantes envolvidos, favorecendo a discussão e construção de um 

conhecimento coletivo. 

5.5.4 Apreciação dos dados com a análise do discurso 

Esta etapa da pesquisa busca legitimar as informações coletadas no Grupo Focal através da 

Análise do Discurso, um campo de estudo da Linguística que surge na década de 60, na 

França, e rompe com teorias analíticas direcionadas à interpretação, como a Hermenêutica 

e a Filosofia Analítica.  Como corrente de estudos lingüísticos contemporânea, a Análise 

do Discurso busca considerar a língua não apenas como um sistema de regras em sua 

estrutura, mas também dentro de um viés enunciativo-discursivo e inserida em seu 

contexto histórico e social, através dos seus diferentes usos e apropriações. 

De acordo com Fernandes (2005), estudioso contemporâneo da área, o discurso, 

no contexto em questão, da análise, não é a língua, nem o texto, nem a fala, porém 

necessita de elementos lingüísticos para ter uma existência material. Ele sugere uma 

exterioridade à língua, localizando-se no social e envolvendo questões de natureza não 

estritamente lingüística. Estas questões são referentes aos aspectos sociais e ideológicos 

presentes nas palavras quando elas são pronunciadas (FERNANDES, 2005: 20). 

A Análise do discurso considera as relações estabelecidas entre o sujeito, sua 

participação histórica e as condições de produção da linguagem. A partir do envolvimento 

do uso da língua com a exterioridade é que nasce o discurso, que é considerado por 

Foucault (1986) como uma prática social.   

Dessa forma, analisar o discurso, na perspectiva foucaultiana, é dar conta de 

relações histórica, de práticas concretas, que estão “vivas” nos discursos. No livro 

Arqueologia do Saber, esse autor propõe uma nova perspectiva na relação com o 

discurso: 

(...) não mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a 

conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de 

que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses 

signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse 

‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (Foucault, 1986:56). 
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Neste sentido, o discurso vai além da mera utilização de letras, palavras e frases, 

pois, segundo Foucault, é nele próprio que as regras de formação dos conceitos residem 

toda vez que o sujeito discursa sobre algo. E para a Análise do Discurso, de acordo com 

Fernandes (2005: 33), este sujeito deve ser considerado sempre como um ser social 

vinculado a um espaço coletivo e nunca como um ser humano individualizado, de 

existência particular no mundo. 

Ao perceber a importância dessa interação social também no estudo da linguagem 

− como já visto no Capítulo 3 desta dissertação−, Nunes (2006) propõe que seja 

considerado os dois pólos principais: representacional (ou formalista) e pragmática (ou 

sociointeracionista). O fenômeno lingüístico seria considerado tanto no aspecto social 

quanto na articulação das regras, já que o autor define a linguagem como “o conjunto de 

manifestações verbais e não-verbais presentes no processo de comunicação humana”, 

compostos por sons, palavras e orações da linguagem falada e escrita, além de ações, 

gestos e comportamentos da comunicação não-verbal (NUNES, 2006: 52). 

Nunes (2006: 51) defende, então, a linguagem como um “instrumento de 

comunicação e uma forma de ação”, do ponto de vista mediacional e interacionista, 

transmitindo idéias e difundindo conhecimento, através da interação social, ou seja, não 

estaria ligada apenas às regras e estruturas linguísticas da Fisiologia da Linguagem, mas 

também aos elementos externos como: fatores sociais e culturais, meio ambiente, 

contexto em que é utilizada etc, concordando com as premissas foucaultianas da Análise 

do Discurso. 

Sob esta ótica, acreditamos que os discursos dos participantes do Grupo Focal, 

além da articulação das palavras para exposição de idéias, provocam uma difusão do 

conhecimento, através da formulação de conceitos, configurando-se como práticas sociais 

intermediadas pela interação dos sujeitos na troca de experiências. Estas são apresentadas 

tanto na fala quanto nos gestos ou nas manifestações visuais gráficas construídas durante o 

encontro. Neste momento, relembramos a opinião de Johnson (1994), quando afirma que 

a interação do grupo possibilita uma maior diversidade e profundidade de respostas, 

produzindo resultados que ultrapassam o somatório das partes individuais. 

Entendendo o discurso como prática, uma ação do sujeito sobre o mundo, que 

marca o seu posicionamento diante de um determinado assunto, podemos considerar que 
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sua análise também se estabelece com o que já foi dito antes e com a posição social e 

histórica deste sujeito. De acordo com Dias (2002), o Grupo Focal é capaz de revelar 

argumentos mais completos, por dar oportunidade aos participantes de exporem aberta e 

detalhadamente seus pontos de vista, permitindo ao pesquisador conhecer melhor, e de 

maneira mais profunda, o grupo pesquisado. Essa técnica também contribui para as 

formações discursivas, ou seja, epistemologias às quais se filiam os seus discursos. 

Em função dos argumentos acima apresentados e das informações obtidas dos 

estudiosos da área, acreditamos que os discursos dos participantes que congregaram da 

nossa pesquisa, podem nos auxiliar na visualização de um contexto que reflita uma parcela 

significativa da conjuntura dos profissionais que trabalham diretamente com a produção e 

uso do livro didático infantil na cidade do Recife, especificamente no período histórico e 

na sociedade contemporânea em que vivem estes sujeitos.  

5.5.4.1 Grupo Focal: professores autores, professores consumidores e designers de 

livros didáticos de Ciências e Matemática para o Ensino Fundamental 

 

Antes de iniciar a análise das etapas do Roteiro de Debate, gostaríamos de apresentar as 

convenções adotadas na transcrição da discussão dos participantes. Por exemplo, a 

primeira fala do encontro é representa por “P_1:”, onde: o “P” representa o participante, 

no caso, o pesquisador; o “_1” o número correspondente a ordem das falas que aparecem 

ao longo da discussão, que nesse exemplo seria o primeiro pronunciamento; e o “:” é a 

deixa para o início da fala que foi transcrita. Dessa forma, os participantes foram 

convencionados da seguinte maneira: 

CONVENÇÃO FUNÇÃO INTEGRANTE 

P Moderador Pesquisador 

PA Participante A Autor de livro didático infantil nº 1 

PB Participante B Autor de livro didático infantil nº 2 

PC Participante C Professor usuário de livro didático infantil nº 1 

PD Participante D Professor usuário de livro didático infantil nº 2 

PE Participante E Designer de livro didático infantil nº 1 

PF Participante F Designer de livro didático infantil nº 2 

Tabela 9 |Tabela 9 |Tabela 9 |Tabela 9 | Convenção dos integrantes do Grupo Focal.    

Relembramos que a transcrição integral do encontro do Grupo Focal encontra-se 

no Apêndice E desta Dissertação e que o pesquisador tem a função de Moderador 

(também chamado de Mediador) durante todo a discussão.  
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Etapa 01 | Apresentações 

Cada participante fez uma breve apresentação aos demais presentes, relatando sua 

formação, campo de atuação e experiência profissional. Essa etapa foi importante para que 

todos se sentissem mais a vontade uns com os outros, principalmente por ser o primeiro 

contato entre a maioria deles. A idade dos participantes variou dos 25 aos 48 anos.    

Etapa 2 | Mapeamento do conceito de Linguagem gráfica Esquemática 

Nesta etapa os participantes são encorajados a expressarem o que realmente pensam 

sobre o termo, sem se preocupar com um possível distanciamento, principalmente os 

profissionais da área de Educação. Dessa maneira, percebemos que as respostas foram as 

mais transparentes possíveis e dentro do conhecimento acumulado de cada participante. 

Pontuaremos, a seguir, os momentos mais relevantes da discussão para a construção do 

mapeamento do conceito da LGE pelo grupo.  

Iniciamos com a convergência dos discursos de uma autora (Participante A, fala 

PA_12) e de um designer (Participante E, fala PE_14), que relacionam o conceito de 

comunicar esquematicamente aos sentidos de simplificação e síntese: 

PA_12: − Bom... Linguagem Gráfica Esquemática... Eu vou falar o que eu acho. Assim, 
o que a palavra sugere, né? É uma linguagem, assim, adequada, né?, que atinge o 
objetivos, aquela... nada de muito enfeites, uma coisa esquemática, simplesnada de muito enfeites, uma coisa esquemática, simplesnada de muito enfeites, uma coisa esquemática, simplesnada de muito enfeites, uma coisa esquemática, simples, mas que 
atinja o objetivo àquilo que está se propondo. 
 
PE_14: − Uma linguagem... Aí eu fui mais pra ideia porque para ser linguagem ela tem 
que conseguir transmitir, ela conseguir passar uma mensagem. Então, uma Linguagem 
gráfica Esquemática seria isso, você vai... É aquela que você vai sintetizar as ideias ou É aquela que você vai sintetizar as ideias ou É aquela que você vai sintetizar as ideias ou É aquela que você vai sintetizar as ideias ou 
simplificarsimplificarsimplificarsimplificar para que quem veja consiga fazer a leitura, porque só assim, ela conseguindo 
fechar esse ciclo, ela vai ser uma linguagem, com um emissor e um receptor, porque se 
ela não fizer isso, se ela não conseguir, ela não pode ser considerada uma linguagem. 
Eu acho isso... Assim, coloquei com as minhas palavras. 

 

Visualizando as falas, verificamos que os termos em destaque se aproximam com o 

que muitos especialistas na área de linguagem gráfica chamam de ‘graus de iconicidade’.  

No que diz respeito à esquematizações, Frutiger (1999) afirma que o grau icônico de 

determinada figura esquemática pode ser percebido em quatro níveis, que em relação às 

imagens pictóricas, são bem menores. O primeiro grau é caracterizado por uma ilustração 

onde a expressão pictórica é simplificada ao máximo, dispensando os tratamentos de 

superfície como cores, semitons e sombreamentos, utilizando-se apenas de linhas da 

estrutura básica do objeto. 
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Quando a Participante A fala: “nada de muitos enfeites, uma coisa esquemática, 

simples”, acreditamos que ela tenta fazer a relação com uma configuração visual que não 

contenha muitos detalhes nas figuras, aproximando-se com o primeiro grau de 

esquematização mencionado por Frutiger, que sugere uma expressão pictórica 

simplificada ao máximo. Oriundo do senso comum, o que é entendido como ‘enfeite’, no 

design se refere a elementos visuais ou adornos desnecessários para a organização da 

mensagem, ou ainda, quando esta possui imagens realísticas, como fotografias ou 

pinturas, que possuem um alto grau de iconicidade. Este pensamento também é 

encontrado na fala do Participante E (PE_14), quando diz que “você vai sintetizar as ideias 

ou simplificar”.  

Observando as falas das professoras que utilizam livros didáticos em sala de aula, 

Participantes C (fala PC_15) e D (fala PC_19), observamos que elas reconhecem os 

esquemas como uma “linguagem não-verbal”, porém a tendência é relacionar com as 

imagens, ou com a linguagem no modo de simbolização pictórico, não conseguindo 

identificar elementos ou palavras que possam traduzir o conceito de esquema.  

PC_15: − Eu estou... não sou muito do entendimento, mas acredito que seja alguma alguma alguma alguma 
propostpropostpropostpropostaaaa, algum objetivoalgum objetivoalgum objetivoalgum objetivo que seja colocado de forma bem estruturada para que seja 
entendido aquele gráfico e transmita a mensagem que você quer repassar. É como se 
numa leitura, uma criança que não sabe ler ainda, mas se você coloca uma figura para mas se você coloca uma figura para mas se você coloca uma figura para mas se você coloca uma figura para 
ela e ela vá fela e ela vá fela e ela vá fela e ela vá fazer a interpretação daquela figura através daquele desenho que foi azer a interpretação daquela figura através daquele desenho que foi azer a interpretação daquela figura através daquele desenho que foi azer a interpretação daquela figura através daquele desenho que foi 
mostradomostradomostradomostrado. Ai aconselha ter o objetivo conduzido já, de chegar naquele objetivo final. 

 
PD_19: − Eu acho que é uma linguagem nãolinguagem nãolinguagem nãolinguagem não----verbal, mas que tem que transmitir a verbal, mas que tem que transmitir a verbal, mas que tem que transmitir a verbal, mas que tem que transmitir a 
parte verbalparte verbalparte verbalparte verbal. Você tem que esquematizar de uma maneira que a pessoa ou o receptor 
ele entenda e possa fazer umapossa fazer umapossa fazer umapossa fazer uma linguagem verballinguagem verballinguagem verballinguagem verbal já que é uma linguagem não-verbal. Eu 
acho assim. Não tenho certeza. 
 

Essa dificuldade em expressar ou construir frases que possam traduzir o significado 

de ‘esquema’ faz com que elas direcionem as respostas para a leitura de imagens como 

uma narrativa, que pode ser transformada ou traduzida pela criança para que esta “possa 

fazer uma linguagem verbal” (PD_19). Os termos ‘alguma (proposta)’ ou ‘algum 

(objetivo)’ (PC_15) demonstram, além do desconhecimento em relação ao conceito de 

Linguagem Gráfica Esquemática, dificuldade de identificar termos aproximados e nos 

fazem acreditar que o fato dessas profissionais serem, no caso do livro didático, 

mediadoras das informações, esse distanciamento possa ser ainda maior se comparado 

com o autor ou designer.  
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Partindo, na sequência, para a fala da Participante F (PF_20), entendemos que 

quando esta define a LGE primeiramente como a ação de “transformar uma idéia e um 

conceito” através de configuração diferente da escrita, ou seja, de “forma visual”, ela não 

origina novas informações além das mencionadas pelas Participantes C e D, fixando-se no 

campo mais abrangente da linguagem visual.  

PF_20: − Eu acho que a Linguagem Gráfica Esquemática é exatamente isso... é você 
transformar uma ideia e um conceito transformar uma ideia e um conceito transformar uma ideia e um conceito transformar uma ideia e um conceito do mesmo jeito que você faz isso com a 
linguagem escrita ou falada, só que da forma visualforma visualforma visualforma visual. Esquemática seria a organização Esquemática seria a organização Esquemática seria a organização Esquemática seria a organização 
dos dados esquematicamente, daquela forma de umados dados esquematicamente, daquela forma de umados dados esquematicamente, daquela forma de umados dados esquematicamente, daquela forma de uma tabela ou um gráficotabela ou um gráficotabela ou um gráficotabela ou um gráfico... acho que é 
uma forma de representar melhor as informações, seria visualmente, colocando 
hierarquicamente as coisas para um melhor entendimento. Visualmente, mas acho que 
esquemático também entra a parte escrita, não é? 

 

Porém, logo em seguida, a participante em questão (Designer 2) se aproxima da 

resposta quando menciona os termos: ‘tabela’, ‘gráfico’, ‘representar’, ‘hierarquicamente’ 

e através da frase “organizar os dados esquematicamente”. Organizar e representar os 

dados esquematicamente é uma frase muito utilizada na linguagem técnica exercida pelos 

profissionais da área do design, quando se trabalha a questão de organização visual e da 

‘hierarquização’ da informação. Mesmo não definindo as características da LGE, a 

participante dá pistas de familiaridade com o assunto ao mencionar duas categorias desta 

linguagem: “uma tabela, ou um gráfico”. Interpretamos isso como uma correspondência a 

um conhecimento prévio, acumulado em relação ao tema abordado. 

Agora, partindo para a definição da Participante B (Autora de livro didático infantil 

nº 2), temos o seguinte discurso: 

PB_23: − Eu acho que com todas essas falas ai... assim... tem os signos signos signos signos que são os que são os que são os que são 
apropriados para poder fazer com que essa mensagem, com que esse texto ou com que apropriados para poder fazer com que essa mensagem, com que esse texto ou com que apropriados para poder fazer com que essa mensagem, com que esse texto ou com que apropriados para poder fazer com que essa mensagem, com que esse texto ou com que 
essa informação seja entendida pela criança ou por quem vai fazer usoessa informação seja entendida pela criança ou por quem vai fazer usoessa informação seja entendida pela criança ou por quem vai fazer usoessa informação seja entendida pela criança ou por quem vai fazer uso. Então, esses 
signossignossignossignos precisam estar bem claros e estabelecidos e colocados de uma forma clara 
naquela informação para que se perceba o que é que está se pretendendo passar 
através desse esquemaesquemaesquemaesquema, desse gráficográficográficográfico, dessa tabelatabelatabelatabela. 
 
P_24: − Pra que a criança também entenda... 
 
PB_25: − Pra que acriança também entenda. Então tem que estar numa linguagem tem que estar numa linguagem tem que estar numa linguagem tem que estar numa linguagem 
que a criança seja capaz de compreenderque a criança seja capaz de compreenderque a criança seja capaz de compreenderque a criança seja capaz de compreender. 
 
 

Quando a participante menciona o termo ‘signo’, já é um forte indício de que a 

mesma está inserida em conhecimentos que abarcam a teoria da comunicação, 

especialmente os seus elementos constituintes. Em seguida, existe a ligação do “signo” 
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com o público alvo (a criança), através da preocupação e reconhecimento de que o 

primeiro precisa estar adequado para o segundo.  Como vimos no Capítulo 4, o signo é o 

conceito semiológico fundamental, que geralmente representa um objeto material, que 

por sua vez detém um significado por seu teor semântico. De acordo com Bertin (1988), o 

signo, na linguagem esquemática, é monossêmico e tem uma transcrição gráfica rígida, um 

significado imediato e com extrema objetividade. Enquanto que na imagem figurativa 

tentamos identificar coisas, num esquema estas já são identificadas e admitidas como tais. 

Desse modo, a autora de livro didático apresenta, no seu discurso, uma forte aproximação 

do conceito de LGE ao tratar como uma característica desta a relação da clareza necessária 

ao signo com a transmissão eficiente da mensagem por meio de um esquema, seja ele um 

gráfico ou uma tabela (enriquecendo seu argumento com as informações da fala da 

Participante F).  Ainda é ressaltada a importância desses signos estarem de acordo com o 

repertório visual da criança ao afirmar que “tem que estar numa linguagem que a criança 

seja capaz de compreender” (PB_25). 

Em função dessas observações, percebemos que o conceito de Linguagem Gráfica 

Esquemática dos participantes se manifesta, em seus discursos, por termos que se 

aproximam das teorias apresentadas pelos autores mencionados na fundamentação 

teórica, porém se concentram mais na explicação do fenômeno da comunicação. As 

palavras encontradas nas falas dos autores e dos designers, como por exemplo, ‘sintetizar’, 

‘simplificar’, ‘tabela’, ‘gráfico’, ‘signo’ tem relação direta com a LGE, já que de acordo com 

Coutinho (2002) esta linguagem tem como característica principal da sua estrutura, o uso 

de elementos visuais que não estão dentro do modo verbal e pictórico de simbolização, 

mas que, para comunicar uma mensagem, geralmente é empregada simultaneamente com 

a linguagem gráfica verbal ou pictórica. Já os professores que utilizam os livros didáticos 

em sala de aula, estão mais distantes do conceito solicitado e dos termos apresentados. 

Palavras como ‘proposta’, ‘ideia’, ‘figura’, ‘desenho’, está mais ligada à ação de leitura e 

interpretação da imagem, buscando como resultado um texto verbal. 

Sendo assim, considerando o envolvimento de cada participante com a Linguagem 

Gráfica Esquemática, entendemos que tanto os designers quanto os autores de livros 

didáticos infantis apresentaram em seus discursos um nível de proximidade bem 

semelhantes, que puderam ser identificados pelos termos utilizados em que suas 

respostas, que são específicos ou se relacionam com o conceito discutido. Os professores 

consumidores desses artefatos, porém, apresentaram um distanciamento ou um 
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desconhecimento significativo em seus discursos, mesmo identificando como uma 

linguagem não-verbal, não conseguiram utilizar terminologias mais relacionadas à LGE. 

Direcionavam suas respostas para a leitura da imagem, tratando o esquema como uma 

ilustração e aproximando do discurso para a Linguagem Gráfica Pictórica.  

Feitas essas análises do mapeamento do conceito de Linguagem Gráfica 

Esquemática, a partir das respostas dos participantes do Grupo Focal, passamos, agora 

para a próxima etapa que envolve a análise do discurso41: Etapa 5. Como visto no Roteiro 

de Debate, as Etapas 3 e 4 correspondem, respectivamente, às considerações sobre a 

tarefa de construção de infográficos a partir de textos didáticos, feitas pelo Mediador; e a 

execução desta tarefa pelos participantes, que girou em torno de 25 minutos. 

Etapa 5 | Análise dos resultados da tarefa de construção de esquema gráfico a partir de 

texto didático 

Após a execução das Tarefas 1 e 2 pelos participantes (Etapa 4 do Roteiro de Debate), que 

são referentes à construção de dois infográficos a partir de um texto (o primeiro com 

dados quantitativos e o segundo com dados explicativos), o Moderador iniciou uma 

discussão para que os participantes analisassem os resultados da dinâmica proposta, ou 

seja, os infográficos por eles elaborados, levando em consideração os seguintes pontos: 

identificação das diferenças entre os esquemas, dificuldades encontradas, recursos 

facilitadores no texto, materiais utilizados para confecção dos esquemas. 

Nesta etapa, a análise do discurso será auxiliada pelas considerações do pesquisador 

em relação à produção esquemática dos participantes, para uma melhor visualização e 

entendimento de seus argumentos. Alguns desses esquemas serão expostos nesta análise, 

porém a produção esquemática dos participantes está disponível, na íntegra — inclusive 

com os esboços descartados —, no Apêndice F. 

Ao iniciar a discussão desta etapa, o Moderador questionou aos participantes sobre 

as diferenças verificadas no resultado das Tarefas 1 e 2, ou seja, os infográficos construídos 

a partir dos textos, com o objetivo de averiguar se eles conseguiriam identificar os dois 

tipos diferentes de infográficos, suas respectivas características e dificuldades encontradas 

na execução de cada um deles. As respostas e comentários foram os seguintes: 

                                         
41 As etapas anteriores, 3 e 4, são referentes às considerações (feitas pelo Moderador) e realização da tarefa de transformar texto 
em infográfico (executadas pelos participantes). Nestas etapas não serão feitas análises do discurso, já que a maior participação é 
refletida na fala do Moderador para a orientação das tarefas. 
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PC_71: − Diferente desse daqui (aponta para o texto da Terefa 1),  porque você já dá já dá já dá já dá 
uma de ideia de como você vai fazeruma de ideia de como você vai fazeruma de ideia de como você vai fazeruma de ideia de como você vai fazer.... esse aqui, nãoesse aqui, nãoesse aqui, nãoesse aqui, não (aponta para o texto da Tarefa 2), 
você vai ter que criar uma ideia que repasse para outra... a entrada do oxigênio... Você Você Você Você 
vai ter criar quase tudovai ter criar quase tudovai ter criar quase tudovai ter criar quase tudo!   

 
PD_73: − Esse aqui (aponta para o texto da Tarefa 1) é mais objetivoé mais objetivoé mais objetivoé mais objetivo! 
 
PA_74: − Ele tem mais informação numérica, é mais ráEle tem mais informação numérica, é mais ráEle tem mais informação numérica, é mais ráEle tem mais informação numérica, é mais rápida do que um texto...pida do que um texto...pida do que um texto...pida do que um texto... 

 
PC_75: −−−− Ele dá informação mais precisa Ele dá informação mais precisa Ele dá informação mais precisa Ele dá informação mais precisa e a outra...  
 
PC_77: − É mais subjetivaÉ mais subjetivaÉ mais subjetivaÉ mais subjetiva, você vai ter que criar, ele passa uma ideia (aponta para o 
texto da Tarefa 2), mas você vai ter que criar uma maneira de repassar essa ideia.  
 
PB_78: − Uma maneira de ressaltar os elementos que não tem definição própria...Uma maneira de ressaltar os elementos que não tem definição própria...Uma maneira de ressaltar os elementos que não tem definição própria...Uma maneira de ressaltar os elementos que não tem definição própria... 
 
PE_79: − É! Você vai ter que criar um... Não dá para fazer você representar... 

 
Nos discursos acima, manifestados de forma aleatória e espontânea, as primeiras 

impressões já transmitem um dado relevante: os primeiros profissionais a se 

pronunciarem de forma mais decisiva são os autores de livros didáticos e os professores, 

mostrando um maior interesse pelo assunto abordado quando comparado com os 

designers. Em suas falas, elas já conseguem identificar a uma característica básica do texto 

da Tarefa 1: “é mais objetivo” (Participante D), trazendo “mais informação numérica” e “já 

dá uma ideia de como você vai fazer” (Participante A). Em relação à Tarefa 2, elas já 

começam a se aproximar das características, ao apontar elementos como: “é mais 

subjetiva” (participante C) ou “você vai ter que criar quase tudo”. Isso demonstra a maior 

facilidade em identificar o esquema avaliando o tipo de informação apresentada no texto, 

concordando com o modo de classificação de infográficos feita por Rajamanickam (2008), 

já que informação numérica é semelhante à informação quantitativa.  

Vejamos a sequência dos discursos: 

PB_80: − Eu tô vendo aí que todo mundo botou... A maioria... Não! Ele botou dia e 
noite, para mim dia e noite não importa, nesse texto aqui a informação do dia e da nesse texto aqui a informação do dia e da nesse texto aqui a informação do dia e da nesse texto aqui a informação do dia e da 
noite não importa...noite não importa...noite não importa...noite não importa... 
 
PC_81: − Não... Porque realmente ela é ciclociclociclociclo diário... quer dizer que ela respira de dia 
e de noite! Mas aí não é tão importante não! 
 

Percebemos, neste momento, através da fala da Participante C (professora), que é 

mencionado o termo ‘ciclo’, em decorrência de uma discussão sobre a necessidade da 

informação do dia e da noite no contexto geral da Tarefa 2. Como já foi visto no capítulo 4, 

a palavra ‘ciclo’ tem relação direta com a classificação dada por Moraes (1998) para 
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infográficos, através dos tipos descritivos e explicativos, onde naturalmente, são 

encontrados esquemas gráficos que caracterizam um ciclo ou um processo. 

Visualizando, ainda, a discussão sobre as características das informações e dos 

esquemas, já entrando também no campo das dificuldades encontradas, temos: 

PB_82: − Aí no esquema a gente não precisaria colocar essa informação! 
 
PF_86: − A segunda tarefa é muito mais difícil porque vai da abordagem de cada umA segunda tarefa é muito mais difícil porque vai da abordagem de cada umA segunda tarefa é muito mais difícil porque vai da abordagem de cada umA segunda tarefa é muito mais difícil porque vai da abordagem de cada um 
representar da maneira que acha mais adequadarepresentar da maneira que acha mais adequadarepresentar da maneira que acha mais adequadarepresentar da maneira que acha mais adequada e logicamente a maneira mais 
adequada não é essa que agente está fazendo agora em cinco minutos, mas é uma ideia 
que a gente tirou assim e tentou fazer. E o primeiro gráfico ele é aquele gráfico padrão, E o primeiro gráfico ele é aquele gráfico padrão, E o primeiro gráfico ele é aquele gráfico padrão, E o primeiro gráfico ele é aquele gráfico padrão, 
que você sabe que vai ter que fazer um gráfico pizza, que é já o adotado nesse tipo de que você sabe que vai ter que fazer um gráfico pizza, que é já o adotado nesse tipo de que você sabe que vai ter que fazer um gráfico pizza, que é já o adotado nesse tipo de que você sabe que vai ter que fazer um gráfico pizza, que é já o adotado nesse tipo de 
informação!informação!informação!informação!    

 
PE_87: − Já tem uma informação, já tem uma ideia! 
 
PF_88: − ... Você pode fazer diferente né!? Você Pode fazer ele Você Pode fazer ele Você Pode fazer ele Você Pode fazer ele (olha para o esquema 
da Tarefa 1) mais adaptado às crianças... mais adaptado às crianças... mais adaptado às crianças... mais adaptado às crianças... sei lá, com desenhoscom desenhoscom desenhoscom desenhos... Qualquer coisa mais... 
 

A afirmativa da Participante F (designer), em relação às dificuldades encontradas 

para esquematizar o texto da Terefa 2, é bem taxativa ao utilizar a expressão “é muito mais 

difícil” (PF_86), justificando o teor subjetivo, já mencionado por outros participantes para 

a construção do mesmo esquema, com o seguinte argumento: “vai da abordagem de cada 

um representar da maneira que acha mais adequada”. Em seguida, a mesma participante 

demonstra intimidade com o assunto ao apontar o tipo de infográfico necessário para a 

representação esquemática da Tarefa 1, “gráfico pizza, que já é o adotado nesse tipo de 

informação”, aconselhando, inclusive, a adaptação deste com o universo infantil, “mais 

adaptado às crianças... sei lá, com desenhos” (PF_88).  

Esses dados nos fazem reconhecer que a Participante F tem um conhecimento 

acumulado, específico da área do design e de quem trabalha com livro didático, pois além 

de identificar o tipo de infográfico mais adequado para representar o texto da Tarefa 1, 

ainda reconhece a importância do universo lúdico do público alvo, a criança do 4º ano do 

Ensino Fundamental, ao sugerir elementos pictóricos que envolvam e despertem o 

interesse do aluno. Esse discurso nos remete ao que foi tratado no capítulo 2 por Cordeiro 

(1987), que já reconheceu a importância de adequação no tratamento gráfico dado aos 

livros didáticos infantis através do trabalho do design. 

Retomando à identificação do tipo de esquema gráfico do texto da Tarefa 2, 

visualizemos a sequência da discussão a seguir: 
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PA_91: − É porque passa uma questão de um conceito aíÉ porque passa uma questão de um conceito aíÉ porque passa uma questão de um conceito aíÉ porque passa uma questão de um conceito aí. A questão da respiração das 
plantas como ocorrecomo ocorrecomo ocorrecomo ocorre. Então, você só não pode começar a dizer uma coisa, você tem você tem você tem você tem 
que terminar todo o cicloque terminar todo o cicloque terminar todo o cicloque terminar todo o ciclo... Você para aqui... 
P_92: −É um quê? É um ciclo, você falou? 

 
PA_93: − É ciclo assim, você tem um começo meio e fim nisso aquivocê tem um começo meio e fim nisso aquivocê tem um começo meio e fim nisso aquivocê tem um começo meio e fim nisso aqui, você não pode 
parar, você não pode dizer assim: o gás oxigênio é essencial para a respiração das 
plantas, absorve oxigênio do ar e calor. Você precisa do resto... 
 
P_94: − Então,  a diferença básica entre um e outro: o primeiro, vocês disseram, trás 
uma informação numérica, dados quantitativos... 

 
PA_95: −−−− E suficientes ali. E suficientes ali. E suficientes ali. E suficientes ali.    
    
P_96: − E fechados...  exatos. E o segundo, ele é... a participante A falou: um ciclo. 

 
PC_97: − Ele tem começo, meio e fimcomeço, meio e fimcomeço, meio e fimcomeço, meio e fim. 
 

Agora a pauta está no reconhecimento, por parte da Participante A (autora), do tipo 

de informação do texto da Tarefa 2. Ao mencionar o termo ‘ciclo’, que já fora mencionado 

pela Participante C (professora) anteriormente, destacamos a importância da frase “você 

tem um começo, meio e fim nisso aqui” (PA_93), pois transporta para o significado de 

processo, etapas complementares que o infográfico explicativo possui. Quando o 

moderador faz uma relação entre as respostas, a participante completa que os dados do 

texto da Tarefa 1 são “suficientes ali”, ou seja, o reconhecimento entre as diferenças dos 

tipos de informações didáticas acarreta na forma como o gráfico é construído. 

Ao fechar a discussão sobre as características peculiares de cada infográfico ou a 

diferença básica entre eles, o Mediador encerra o tópico fazendo um resumo a partir das 

respostas dos participantes e pergunta se alguém tinha mais alguma dúvida ou observação 

a fazer. Neste momento, surgem as seguintes falas: 

PF_107: −Eu tenho. É... essa questão de representar alguns termos, como o ar, é essa questão de representar alguns termos, como o ar, é essa questão de representar alguns termos, como o ar, é essa questão de representar alguns termos, como o ar, é 
muito complicadomuito complicadomuito complicadomuito complicado. 
 
PD_108: − Porque a gente não pode visualizara gente não pode visualizara gente não pode visualizara gente não pode visualizar, não é?! 
 
PF_109: − É por isso que até você tem que ter o suporte do textotem que ter o suporte do textotem que ter o suporte do textotem que ter o suporte do texto. 
 
PE_110: − Exatamente. 

    
No discurso da Participante F (PF_17) é evidenciada uma dificuldade encontrada 

para a elaboração do esquema da Tarefa 2, quando afirma: “essa questão de representar 

alguns termos, como o ar, é muito complicado”. Em seguida, uma professora (Participante 

D) concorda justificando que “... a gente não pode visualizar” e a designer complementa, 
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afirmando que “tem que ter o suporte do texto”. Acreditamos que na frase da Participante 

D existe o reconhecimento de que o substantivo ‘ar’, por ser invisível, é difícil de se 

representar visualmente. Essa percepção da participante pode ser vista no resultado final 

do seu esquema para a Tarefa 2(figura 92), representando o único do grupo que não 

apresentou elementos verbais para representar o conceito de ‘ar’. Mesmo apontando a 

dificuldade, a Participante F buscou elementos verbais para representar este conceito 

(figura 93), apesar de não ser compatível com o nível de escolaridade do usuário em 

questão.  Sobre a questão da competência comunicacional de ilustrações, Spinillo (2006) 

confirma que existem limitações em representar conceitos gerais, abstratos e temporais. 

De acordo com esta autora, quando um texto funciona como um complemento para a 

ilustração, ele fornece informação que não está representada de modo pictórico. 

 
Fig. 92 |Fig. 92 |Fig. 92 |Fig. 92 | Esquema elaborado pela Participante D (professora) para represenatar o texto da Tarefa 2. Não existe elementos 
verbais.  

 
Fig. 93 |Fig. 93 |Fig. 93 |Fig. 93 | Esquema elaborado pela Participante F (designer) para represenatar o texto da Tarefa 2. Mesmo existindo 
elementos verbais para representar o oxigênio (O²) ou o gás carbônico (CO²), eles não são coerentes com a idade do 
usuário do 4º ano do Ensino Fundamental. 

O Moderador faz algumas considerações sobre os comentários apresentados e fala 

sobre a dificuldade de se representar visualmente alguns substantivos abstratos. Em 

seguida, faz o seguinte questionamento: “comparando os esquemas que vocês fizeram 

com o texto, que é que vocês acham que, pra criança, comparando o texto isolado com o 

esquema, ia chamar mais atenção, que ia atrair para a leitura: o texto ou o esquema? E por 

quê?” (P_113). As respostas e comentários foram os seguintes: 
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PE_114: − O esquemaO esquemaO esquemaO esquema. 
 
PC_115: − O esquema, porque pra ele O esquema, porque pra ele O esquema, porque pra ele O esquema, porque pra ele (o aluno) está mais perto, pois se aproxima do  está mais perto, pois se aproxima do  está mais perto, pois se aproxima do  está mais perto, pois se aproxima do 
desenho, é uma coisa que está mais perto dele que desenho, é uma coisa que está mais perto dele que desenho, é uma coisa que está mais perto dele que desenho, é uma coisa que está mais perto dele que a escrita. Para a criança, a escrita é a escrita. Para a criança, a escrita é a escrita. Para a criança, a escrita é a escrita. Para a criança, a escrita é 
menos atrativa. menos atrativa. menos atrativa. menos atrativa. Porque ele vê na natureza, em todo canto... 
 
PB_117: − Porque ela ainda está naquela fase do concretoPorque ela ainda está naquela fase do concretoPorque ela ainda está naquela fase do concretoPorque ela ainda está naquela fase do concreto. Ver o desenho ajuda ela a Ver o desenho ajuda ela a Ver o desenho ajuda ela a Ver o desenho ajuda ela a 
visualizar mentalmente o que está acontecendo... trazendo isso para o tevisualizar mentalmente o que está acontecendo... trazendo isso para o tevisualizar mentalmente o que está acontecendo... trazendo isso para o tevisualizar mentalmente o que está acontecendo... trazendo isso para o texto.xto.xto.xto. 
 
PE_118: − O desenho vai reforçarO desenho vai reforçarO desenho vai reforçarO desenho vai reforçar. 

 
PA_119: − MasMasMasMas o desenho isolado do texto, de um lado e o texto do outroo desenho isolado do texto, de um lado e o texto do outroo desenho isolado do texto, de um lado e o texto do outroo desenho isolado do texto, de um lado e o texto do outro, sem nada 
de... a palavra com outra colocação... não faria sentido.não faria sentido.não faria sentido.não faria sentido. O texto complementaO texto complementaO texto complementaO texto complementa. 

 
No conjunto dos discursos acima apresentados, percebe-se o reconhecimento do 

esquema como um elemento de atração e identificação com a criança, pois, de acordo 

com o pronunciamento dos profissionais da área de educação, tanto a professora usuária 

(Participante C) quanto a autora de livro didático (Participante B), esta criança se 

interessaria mais pelo esquema, já que este “se aproxima do desenho, é uma coisa que 

está mais perto dele que a escrita” (PC_115), ou seja, “ainda está naquela fase do 

concreto. O desenho ajuda ela a visualizar mentalmente o que está acontecendo” 

(PB_1117). Outro argumento que é extraído da experiência destes profissionais, 

identificado nas falas, é que o esquema é mais dinâmico e provoca mais interesse, já que 

“para a criança, a escrita é menos atrativa” (PC_115), porém recomendam que o esquema 

seja utilizado com o auxílio do texto, justificando que “o texto complementa” o esquema 

(confundido no discurso, como ‘desenho’. PA_119). 

Antes mesmo de o Moderador conduzir às observações acerca dos recursos 

facilitadores que os textos apresentam para a construção dos esquemas gráficos, a 

Participante A já faz a introdução, quando percebe o recurso do negrito, ao fazer a 

seguinte pergunta: 

PA_122: − Agora deixa eu te perguntar uma coisa: essas palavras que estão em essas palavras que estão em essas palavras que estão em essas palavras que estão em 
negrito, foi do texto ou foi negrito, foi do texto ou foi negrito, foi do texto ou foi negrito, foi do texto ou foi negrito seu?negrito seu?negrito seu?negrito seu? 

 
PA_126: − Agora veja, esse negrito se fosse num livro mesmo didático para a criança esse negrito se fosse num livro mesmo didático para a criança esse negrito se fosse num livro mesmo didático para a criança esse negrito se fosse num livro mesmo didático para a criança 
ia chamar atenção também à palavra, para poder fazer a ligaçãoia chamar atenção também à palavra, para poder fazer a ligaçãoia chamar atenção também à palavra, para poder fazer a ligaçãoia chamar atenção também à palavra, para poder fazer a ligação: “gás carbônico”, “gás 
oxigênio” e assim, vai acertando. 
 
PE_127: − São palavraspalavraspalavraspalavras----chavechavechavechave. 
 
PA_129: −E pra mim chamou, viu. Porque eu peguei mais essas palavrinhas em eu peguei mais essas palavrinhas em eu peguei mais essas palavrinhas em eu peguei mais essas palavrinhas em 
negrito e daí eu fui fazendo a relação, assim das coisas que eram importantes no textonegrito e daí eu fui fazendo a relação, assim das coisas que eram importantes no textonegrito e daí eu fui fazendo a relação, assim das coisas que eram importantes no textonegrito e daí eu fui fazendo a relação, assim das coisas que eram importantes no texto. 
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A sequência acima reflete a importância do uso de regras de articulação da 

Linguagem Gráfica Verbal, através do que Tschichold (apud Heitlinger, 2006) chama de 

organização interna — como foi visto na fase anterior, da Pesquisa Analítica — , ou seja, 

podemos configurar o conteúdo por meio dos recursos elementares da tipografia e entre 

estes está o negrito. Igualmente, Twyman (1981:191) propõe que os elementos intrínsecos 

para a articulação da LGV incluam o grupo de caracteres (alfabeto ou fonte), suas 

variações (versal, versalete, itálico, negrito), seu estilo (tipografia, escrita cursiva, lettering) 

e seu tamanho.  

Tanto a Participante A (autora de livro didático) quanto o Participante E (designer) 

concordam com a ideia de utilização do negrito no texto, já que ele enfatiza as 

informações mais relevantes deste último a partir das “palavras-chaves” (PE_127), fazendo 

assim, a relação da palavra em destaque com o esquema correspondente. 

Ainda sobre as atividades desta etapa do Roteiro de Debate, o Mediador pergunta 

aos participantes sobre as dificuldades quanto aos recursos materiais utilizados para a 

confecção dos esquemas. Os comentários principais foram: 

PB_134: −−−− Com o lápis e a borracha a gente ia ficar mais...mais...e mais. Com o lápis e a borracha a gente ia ficar mais...mais...e mais. Com o lápis e a borracha a gente ia ficar mais...mais...e mais. Com o lápis e a borracha a gente ia ficar mais...mais...e mais. 
 
PA_135: −−−− No computador, o gráfico sairia bem melhor, não é?... No computador, o gráfico sairia bem melhor, não é?... No computador, o gráfico sairia bem melhor, não é?... No computador, o gráfico sairia bem melhor, não é?... 
 
PF_136: − Eu sou totalmente a favor do computadortotalmente a favor do computadortotalmente a favor do computadortotalmente a favor do computador. Eu não sei desenhar à mão. 
 
PB_142: − Eu acho que faltava o lápis e a borrachafaltava o lápis e a borrachafaltava o lápis e a borrachafaltava o lápis e a borracha. 
 
PC_143: − Eu também. 

 
PB_149: − Quando eu era pequenininha lá na cidade de Barbacena (risos), a 
professora me dizia: “hidrocor é feito para contornar e não para pintar”. Então você “hidrocor é feito para contornar e não para pintar”. Então você “hidrocor é feito para contornar e não para pintar”. Então você “hidrocor é feito para contornar e não para pintar”. Então você 
tem maitem maitem maitem maior dificuldade em pintar com o hidrocor. Fica marcado para sempre.or dificuldade em pintar com o hidrocor. Fica marcado para sempre.or dificuldade em pintar com o hidrocor. Fica marcado para sempre.or dificuldade em pintar com o hidrocor. Fica marcado para sempre. 
 
PE_150: − Eu gosto de hachuriadoEu gosto de hachuriadoEu gosto de hachuriadoEu gosto de hachuriado, justamente porque... 
 
PC_151: − Com o lápis de corlápis de corlápis de corlápis de cor eu teria pintado bem direitinho. 
 
PF_154: − Eu gosto de usar o hidrocor. 
 
P_155: − Se fosse o lápis de cor, talvez facilitasse? 
 
PC_156: − Eu acho que seria melhor. 

 
PE_157: − Eu acho que ia demorar mais, porque o hidrocor, partindo da ideia de porque o hidrocor, partindo da ideia de porque o hidrocor, partindo da ideia de porque o hidrocor, partindo da ideia de 
sintetizar, então, coloca logo o contorno. O contorno dos objetos.sintetizar, então, coloca logo o contorno. O contorno dos objetos.sintetizar, então, coloca logo o contorno. O contorno dos objetos.sintetizar, então, coloca logo o contorno. O contorno dos objetos. 
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Percebemos, no trecho acima, que os profissionais da área de educação mencionam 

o lápis e borracha como elementos materiais que facilitariam para a execução das Tarefas 1 

e 2,  traduzindo desta forma, a dificuldade que tiveram com o uso do hidrocor ou sua 

insegurança em relação ao desenho. Outros pontos foram levantados como o uso do 

computador e o uso do lápis de cor para aperfeiçoar o acabamento. O interessante é que 

no próprio argumento que uma das participantes expõe, quando cita sua professora do 

primário “hidrocor é feito para contornar e não para pintar” (PB_149), justificando que 

tem mais dificuldade para pintar com o hidrocor, fica evidenciada nossa proposta de que 

os participantes fizessem apenas um esboço de um esquema, sem a preocupação com o 

acabamento final (como foi mencionado na explicação das tarefas). Por outro lado, os 

participantes E e F, os dois designers, concordaram com o uso do hidrocor ao apontar sua 

preferência por gosto (PF_154) ou pelo propósito de síntese que a atividade exigia, 

argumentando, inclusive, que o material em questão agilizaria à realização dos esquemas 

por meio do “contorno dos objetos” (PE_157). 

Quando o Moderador enfatiza que a proposta da atividade não era de avaliar o 

acabamento, mas sim a realização das tarefas, identificando as dificuldades, por meio de 

um esquema básico, um esboço, as opiniões são reavaliadas pelos próprios participantes: 

PC_159: − Ah, sim! Então o hidrocor é o idealEntão o hidrocor é o idealEntão o hidrocor é o idealEntão o hidrocor é o ideal. O desenho acabado é o lápis e 
borracha, agora para fazer a ideia, o hidrocor tende a ser mais rápidopara fazer a ideia, o hidrocor tende a ser mais rápidopara fazer a ideia, o hidrocor tende a ser mais rápidopara fazer a ideia, o hidrocor tende a ser mais rápido. 

 
PD_160: − Mas se for artisticamente falandoartisticamente falandoartisticamente falandoartisticamente falando, tem que ser melhor o lápis.melhor o lápis.melhor o lápis.melhor o lápis. 
 
PE_161: −−−− Para fazer a ideia, com certe Para fazer a ideia, com certe Para fazer a ideia, com certe Para fazer a ideia, com certeza é melhor o hidrocor, pois tem mais poder za é melhor o hidrocor, pois tem mais poder za é melhor o hidrocor, pois tem mais poder za é melhor o hidrocor, pois tem mais poder 
para sintetizar.para sintetizar.para sintetizar.para sintetizar.    
 

Relembrando a proposta das atividades, os participantes concordam com a 

utilização do material disposto, reconhecendo, ainda, a maior rapidez que este 

proporciona para a sua execução ao reconhecer que “para fazer a ideia, o hidrocor tende a 

ser mais rápido” (PC_159). Da mesma forma, o Participante E reforça a idéia de brevidade 

de elaboração, argumentando que “tem mais poder para sintetizar” (PE_161). Acreditamos 

que os discursos dos profissionais da educação reforçaram a preocupação deles com o 

acabamento porque não tinham muita intimidade com o tipo de tarefa proposto, tentando 

concentrar os esforços aspectos menos importantes como a pintura. 

Agora, fazendo uma breve análise dos esquemas produzidos pelos participantes, 

identificamos uma informação que precisa ser levada em consideração: apenas a 



ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR: um estudo sobre a Linguagem Gráfica Esquemática na produção e utilização de livros didáticos infantis na cidade do Recife. 
         

 

 

156 

Participante D (professora) não representou os dados da Tarefa 1 por meio do gráfico de 

pizza, utilizando o do tipo barras. Como visto no capítulo 4, Haslam (2007) esclarece que a 

diferença básica entre os dois é que o primeiro (pizza) representa visualmente as 

informações que fazem parte de um todo, geralmente representado com um círculo, 

enquanto que o segundo (barras) compara informações da mesma natureza, exibindo a 

evolução dos dados. Como as informações do texto não apresentam essa evolução dos 

dados, já que as informações referem-se à diferentes setores de trabalho, entendemos que 

a Participante D ao conseguiu fazer a relação das informações do texto com a 

representação visual adotada. Isso pode ser um indício de que, mesmo utilizando o livro 

didático em sala de aula, alguns professores ainda apresentam dificuldades para trabalhar 

com esquemas gráficos ou tem um distanciamento maior em relação à designers e autores 

(ver figura 94). Ainda, sobre as representações esquemáticas da Tarefa 1, identificamos a 

semelhança entre o que foi construído por uma designer (Participante F) e uma autora 

(Participante A), com informações textuais como título, legenda e fonte da informação; e 

informações gráficas como utilização de cor vermelha para representar o maior valor e 

amarela para o valor que separa as cores verde e azul. Entendemos que esse dado pode 

indicar que o nível de proximidade entre autor e designer, para infográficos quantitativos, 

é bem semelhante (ver figura 95). 

 
Fig. 94 |Fig. 94 |Fig. 94 |Fig. 94 | Esquema elaborado pela Participante D (professora) para represenatar o texto da Tarefa 1. Indica dificuldade em 
identificar o tipo de gráfico adequado às informações apresentadas. 

   
Fig. 95 |Fig. 95 |Fig. 95 |Fig. 95 | À esquerda, esquema elaborado pela Participante A (Autora 1) para represenatar o texto da Tarefa 1. À direita, 
esquema elaborado pela Participante F (Designer 2) para o mesmo texto. A semelhança entre os esquemas, incluindo a 
apresentação de título, legenda, fonte e uso da cor em função dos valores, é refletida também pelo nível de proximidade 
com a LGE apresentado por design e autor de livro didático infantil.  
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Sobre a esquematização produzida para representar o texto da Tarefa 2, destacamos uma 

variedade maior nos elementos mais ou menos esquemáticos. Isso pode ser comprovado 

pela representação dos participantes A (autora), C(professora) e E (designer), que 

utilizaram mais elementos verbais (título geral e box sobre a transpiração das plantas — ver 

figura 96), pictóricos (desenho detalhado da planta, do sol e da lua — ver figura 97) e 

esquemáticos (ênfase nas setas e na lupa para ampliação da folha — ver figura 98). Esse 

dado reflete a preocupação de cada profissional com os aspectos que consideram mais 

importantes na realização da tarefa, tornando-a mais subjetiva. Mesmo assim, 

consideramos que os designers (Participantes E eF) se aproximaram mais da LGE por 

utilizar mais elementos esquemáticos em suas configurações gráficas.  

 
Fig. 96 |Fig. 96 |Fig. 96 |Fig. 96 | Esquema elaborado pela Participante A (autora) para represenatar o texto da Tarefa 2, com utilização de muitos 
elementos verbais. 

        

Fig. 97 (esquerda) |Fig. 97 (esquerda) |Fig. 97 (esquerda) |Fig. 97 (esquerda) | Esquema elaborado pela Participante C (professora) 
para represenatar o texto da Tarefa 2, com utilização de muitos elementos 
pictóricos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98 (direita) |Fig. 98 (direita) |Fig. 98 (direita) |Fig. 98 (direita) | Esquema elaborado pelo Participante E 
(designer) para represenatar o texto da Tarefa 2, com 
utilização considerada de elementos esquemáticos. 

 

 Finalizando esta Etapa 5, por meio de uma análise geral, destacamos que a 

participação dos profissionais da área de educação, nos discursos, foi bem efetiva. 

Acreditamos que essa ação no debate se deu pelo entusiasmo que a atividade 

proporcionou, remetendo às tarefas lúdicas das crianças. De início, a identificação do tipo 
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de esquema quantitativo foi rapidamente feita por todos, por meio das informações 

apresentadas no texto-base da Tarefa 1, que, segundo o grupo, eram mais completas, 

rápidas e objetivas se comparadas com as informações da Tarefa 2. Esta última foi 

considerada com nível de dificuldade maior em relação à Tarefa 1, já que as informações 

faziam parte de um ciclo e, de acordo com o grupo, seria muito mais difícil de ser 

esquematizada. Os profissionais de educação perceberam essas diferenças básicas na 

tipologia e nas características dos infográficos, porém esse reconhecimento só pôde ser 

registrado pelo pronunciamento de termos equivalentes às especificidades técnicas da 

área do design. Por outro lado, os designers conseguiram ser mais específicos no diálogo, 

refletindo conhecimentos próprios da área.  

A dificuldade de representar conceitos abstratos foi um ponto levantado pelos 

designers. Em seus discursos, foi evidenciada a importância do texto como suporte para 

solucionar esse problema, refletindo uma proximidade maior com conceitos e teorias 

relacionadas à Linguagem Gráfica Esquemática. 

Sobre a comparação entre o texto e o esquema produzido para as Tarefas 1 e 2, 

todos os participantes expressaram que os esquemas são mais atrativos e eficazes, 

especialmente quando se trata da criança do Ensino Fundamental. Os professores foram 

mais precisos na escolha ao argumentar que esses alunos se identificam mais com os 

esquemas porque eles estão na fase do concreto, preferindo o que se aproxima mais do 

desenho e afirmando que a escrita é menos atrativa.  

Outro ponto forte foi o reconhecimento espontâneo — por parte de uma autora de 

livro didático (Participante A) — do valor informativo que os recursos de articulação da 

Linguagem Gráfica Verbal podem acarretar para uma melhor compreensão do texto. De 

acordo com os autores mencionados, isso estimularia o encontro rápido dos dados mais 

relevantes através das variações tipográficas, como foi o caso, com o uso do negrito. 

Quanto ao material utilizado para a confecção dos esquemas, inicialmente os 

professores e autores de livros didáticos defenderam a utilização do lápis grafite, borracha, 

lápis de cor e até o computador para fazer o acabamento. Depois que o Moderador 

relembrou que o objetivo estava centrado no esboço do esquema e não no seu 

acabamento gráfico, os profissionais de educação reconheceram a adequação do material 

utilizado. Sobre esse aspecto, os designers foram decisivos e concordaram com o uso do 
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hidrocor para a realização da atividade, alegando que a necessidade de síntese e de 

otimização do tempo exigiriam material semelhante. 

Etapa 6 | Análise comparativa de esquemas gráficos encontrados na pesquisa analítica 

Como foi visto no Roteiro de Debate do Grupo Focal, esta etapa corresponde à atividade 

da análise comparativa dos infográficos extraídos da Fase 2 da metodologia geral desta 

dissertação. Estes infográficos foram selecionados de acordo com a semelhança quanto à 

tipologia, como foi especificado no item 5.5.3  deste capítulo. Relembramos que o jogo 

com os infográficos da atividade podem ser visualizados no Apêndice D. 

Ao iniciar a dinâmica, o Moderador faz os esclarecimentos necessários para a 

escolha dos infográficos, enfatizando que os dados são diferentes, mas que as idéias ou 

modelos de representação esquemática são próximos. Desse modo, esclarece aos 

participantes os parâmetros que devem ser observados na escolha, como por exemplo, a 

idade da criança, a eficácia na configuração esquemática da informação, atratividade, 

organização espacial etc, tirando todas as dúvidas do grupo para a realização da atividade, 

observando que os argumentos para a escolha seriam expostos no debate.  

No início da discussão a Participante F (designer) entra em contradição quando 

afirma que: “eu escolhi os que são mais sérios, sem ilustração...” (PF_188), “mas acho que 

a representação com imagem em gráfico é sempre a melhor escolha” (PF_190), 

argumentando que existem alguns casos em que a ilustração não é bem elaborada e pode 

atrapalhar. Mesmo marcando a alternativa 1, a participante não consegue argumentar com 

clareza a sua opção quando afirma que: 

PF_199: − Não é nem porque não dá pra ver direito, mas eu... eu... não achei... é... aí, 
não sei explicar direito, mas esteticamente não é representativo.não sei explicar direito, mas esteticamente não é representativo.não sei explicar direito, mas esteticamente não é representativo.não sei explicar direito, mas esteticamente não é representativo. 

 
Analisando esse discurso, identificamos a insuficiência de argumentos consistentes 

para a escolha quando a participante conclui “não sei explicar direito, mas esteticamente 

não é representativo” (PF_199). Acreditamos que esta última oração atribui valor estético 

qualitativo, diante das experiências visuais da própria partícipe, aos elementos pictóricos 

presentes nos esquemas analisados e sua resposta se encontra no campo subjetivo de suas 

preferências estéticas.  



ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR: um estudo sobre a Linguagem Gráfica Esquemática na produção e utilização de livros didáticos infantis na cidade do Recife. 
         

 

 

160 

Vejamos os argumentos defendidos pela Participante A, ao escolher o infográfico de 

número 2: 

PA_200: − Veja, o que é que eu achei desse... porque é que eu escolhi esse aqui 
(aponta para o infográfico de número dois) e não esse aqui (aponta pra o infográfico de 
número um), porque eu coloquei uma coisa, pensando que era por escrito: a legenda 
desse (infográfico de número dois) é o que está diferenciando desse aqui (aponta para 
o infográfico de número um), né, a legenda. Então, essa legenda aqui (aponta para o Então, essa legenda aqui (aponta para o Então, essa legenda aqui (aponta para o Então, essa legenda aqui (aponta para o 
infográfico de número dois), pra mim, ela dá margem para você, ainfográfico de número dois), pra mim, ela dá margem para você, ainfográfico de número dois), pra mim, ela dá margem para você, ainfográfico de número dois), pra mim, ela dá margem para você, a partir da legenda,  partir da legenda,  partir da legenda,  partir da legenda, 
puxar outras questões, né? Por exemplo, quando você coloca aqui que “1% é do centro puxar outras questões, né? Por exemplo, quando você coloca aqui que “1% é do centro puxar outras questões, né? Por exemplo, quando você coloca aqui que “1% é do centro puxar outras questões, né? Por exemplo, quando você coloca aqui que “1% é do centro 
de triagem para reciclagem”. Então, essa legenda aqui dá margem para você de triagem para reciclagem”. Então, essa legenda aqui dá margem para você de triagem para reciclagem”. Então, essa legenda aqui dá margem para você de triagem para reciclagem”. Então, essa legenda aqui dá margem para você 
desenvolver outras questões, outras questões e outras questões para cada um. Edesenvolver outras questões, outras questões e outras questões para cada um. Edesenvolver outras questões, outras questões e outras questões para cada um. Edesenvolver outras questões, outras questões e outras questões para cada um. Eu achei u achei u achei u achei 
interessante. interessante. interessante. interessante. Eu não olhei a questão da qualidade de impressão, porque ta mal feito... 

 
A Participante A chama a atenção para a dinâmica utilizada na configuração gráfica 

da legenda do infográfico de número 2, já que, auxiliado por elementos pictóricos em sua 

legenda, “dá margem para desenvolver outras questões” (PA_200), potencializando a 

interdisciplinaridade com outras áreas, como a questão da educação ambiental, já que o 

esquema escolhido “puxa a questão da reciclagem, das vasilhinhas coloridas...” (PA_204). 

Do mesmo modo, a participante em questão observa as limitações do infográfico de 

número 1, ao afirmar que é “mais fechado, não tem abertura para buscar outras 

informações” (PA_204) e complementa com a seguinte sugestão: 

PF_207: −−−− O primeiro p O primeiro p O primeiro p O primeiro poderia ter o formato dos continentes, por exemplo.oderia ter o formato dos continentes, por exemplo.oderia ter o formato dos continentes, por exemplo.oderia ter o formato dos continentes, por exemplo. 
 

Quando questionada sobre o nível de elaboração gráfica dos esquemas 1 e 2, surge 

o seguinte argumento: 

PA_210: − Eu acho. Eu acho mais elaborado do que esse (aponta para o gráfico de 
número um) para um livro didático, que você sempre... o livro é uma questão de você o livro é uma questão de você o livro é uma questão de você o livro é uma questão de você 
ficar buscando outras coisas e não ficar só aquela tirinha fechada. ficar buscando outras coisas e não ficar só aquela tirinha fechada. ficar buscando outras coisas e não ficar só aquela tirinha fechada. ficar buscando outras coisas e não ficar só aquela tirinha fechada.  
 
 

A Participante B (também autora de livro didático) aponta outro tema para a eficácia 

do texto didático, ao concordar com a escolha do infográfico de número 2 como a melhor 

opção: 

PB_211: − E eu acho que esse gráfico dois dá uma autonomia à criançagráfico dois dá uma autonomia à criançagráfico dois dá uma autonomia à criançagráfico dois dá uma autonomia à criança, porque, por 
ser símbolossímbolossímbolossímbolos do dia a diado dia a diado dia a diado dia a dia, assim, elas mesmas tem mais autonomia para fazer a leitura, 
mesmo que, na escola pública, por exemplo, tem criança que está na 3ª série que não 
consegue ler ainda. Então, por ela conhecer esse tipo e figura, por estar no seu Então, por ela conhecer esse tipo e figura, por estar no seu Então, por ela conhecer esse tipo e figura, por estar no seu Então, por ela conhecer esse tipo e figura, por estar no seu 
cotidiano, ela consegue fazer uma leitura mais clara através dos desenhos e ficar mais cotidiano, ela consegue fazer uma leitura mais clara através dos desenhos e ficar mais cotidiano, ela consegue fazer uma leitura mais clara através dos desenhos e ficar mais cotidiano, ela consegue fazer uma leitura mais clara através dos desenhos e ficar mais 
independente em relação ao texto escritoindependente em relação ao texto escritoindependente em relação ao texto escritoindependente em relação ao texto escrito.  

 
Considerando os elementos pictóricos presentes no infográfico de número 2 como 

“símbolos do dia a dia”, “por estar no seu cotidiano”, a Participante B defende um uso 
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maior de esquematizações, auxiliadas por elementos pictóricos, que além de remeter à 

outras abordagens temáticas, possam proporcionar às crianças do 4º ano uma “leitura 

mais clara” e uma maior independência em relação ao texto escrito. No mesmo percurso, 

a Participante C aponta o mesmo infográfico (de número 2) como o mais eficaz e atraente. 

Vejamos seus argumentos: 

PC_214: − Eu também escolhi a segunda (aponta para o infográfico de número dois), 
concordando com a questão da Participante B, acho que essa leitura aqui para a criança, 
pensando na criança, fica bem mais fácilfica bem mais fácilfica bem mais fácilfica bem mais fácil para ela porque ela não precisa ter um 
conhecimento maior de leitura... ele, com o conhecimento diário dele, com as com o conhecimento diário dele, com as com o conhecimento diário dele, com as com o conhecimento diário dele, com as 
informações que ele vê na televisão, no jornal, revistinha em quadrinhos, então ele já informações que ele vê na televisão, no jornal, revistinha em quadrinhos, então ele já informações que ele vê na televisão, no jornal, revistinha em quadrinhos, então ele já informações que ele vê na televisão, no jornal, revistinha em quadrinhos, então ele já 
tem uma ideia bem do real tem uma ideia bem do real tem uma ideia bem do real tem uma ideia bem do real do que no caso desse daqui (aponta para o gráfico de 
número um), certo? 

 
Defendendo o infográfico de número 2 como facilitador para compreensão do 

conteúdo informacional, a participante C menciona os termos ‘televisão’, ‘jornal’, 

‘quadrinhos’ (PC_214) como experiências visuais do cotidiano da criança. Isso nos remete 

ao que vimos no item 2.1.1. do capítulo 2 sobre a cultura visual ligada à essa experiência 

cotidiana, incorporando elementos da publicidade, moda, arquitetura, videoclipes, design 

gráfico, entre tantas outras representações visuais produzidas pelo homem (HERNANDES, 

2000; GENTILE, 2003). 

De um modo geral, as participantes da área da educação apontaram o infográfico 

de número 2 como o mais eficaz, já que os seus discursos remetem à atratividade pela 

utilização dos elementos pictóricos. Entendemos que as experiências dessas profissionais, 

tanto em sala de aula quanto na elaboração dos conteúdos dos livros, revelam a 

preocupação em se adequar os esquemas gráficos dos livros didáticos infantis à cultura 

visual vivenciada pela criança no seu cotidiano fora da escola, através dos meios 

tecnológicos. A participante D (professora) também escolhe o infográfico de número 2, 

baseando-se nos discursos anteriores, no que tange aos aspectos abordados neste 

parágrafo. 

Naturalmente que os argumentos utilizados pelos designers foram direcionados ao 

campo da representação gráfica e de aspectos relacionados à qualidade da ilustração no 

infográfico de número 2. Esta foi a opção do Participante E que, mesmo não a 

considerando de boa qualidade representacional, avaliou os aspectos de ‘forma’, 

‘organização’, ‘maneira de representar’ (PE_212) superiores em relação ao infográfico de 

número 1.  
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A Participante F (designer) foi a única que optou pelo infográfico de número 1 

como o mais eficaz, alegando que muitas vezes a ilustração “não é tão bem feita” e “pode 

atrapalhar” (PF_188). Quando o argumento está baseado em aspectos subjetivos, quando 

como visto na fala da Participante F “na minha opinião, assim, bem pessoal”, entendemos 

que o discurso reflete escolhas por identidade ou gosto pessoal, desconsiderando as 

questões didáticas levantadas pelos profissionais de educação. Isso pode ser indício de um 

nível estético pessoal rígido, optando por esquemas que não apresentem elementos 

pictóricos.  

O Moderador faz observações quanto aos diferentes estilos de ilustrações 

existentes, evidenciando que a temática trabalhada no grupo não foca na análise pictórica, 

para em seguida, recolher as opiniões sobre os infográficos de números 2 e 3, da segunda 

página do jogo. Vejamos a sequência: 

PB_225: − O segundo eu estou em dúvida. Eu marquei o primeiro o número quatro, 
porque eu acho que nessa faixanessa faixanessa faixanessa faixa----etária eles já têm condiçõesetária eles já têm condiçõesetária eles já têm condiçõesetária eles já têm condições de... o aluno, eu não sei... 
me chamou atenção pelo assuntome chamou atenção pelo assuntome chamou atenção pelo assuntome chamou atenção pelo assunto.  Esse aqui eu achei tão bobinhoEsse aqui eu achei tão bobinhoEsse aqui eu achei tão bobinhoEsse aqui eu achei tão bobinho (aponta para o 
infográfico de número três). Eu marquei aqui grande, mas eu tô em dúvida até agoramas eu tô em dúvida até agoramas eu tô em dúvida até agoramas eu tô em dúvida até agora. 
Eu não sei... 
 
P_226: − Então vamos para outra pessoa enquanto você tira sua dúvida. 
 
PE_227: − Eu marquei oEu marquei oEu marquei oEu marquei o três porque imaginei para criançatrês porque imaginei para criançatrês porque imaginei para criançatrês porque imaginei para criança... e essas representações e essas representações e essas representações e essas representações 
de puxarde puxarde puxarde puxar (aponta para o infográfico de número quatro), assim, vai percorrendo, eu 
acho sempre muito complicado pra criança fazeracho sempre muito complicado pra criança fazeracho sempre muito complicado pra criança fazeracho sempre muito complicado pra criança fazer. Tá certo que eu também não tenho o 
conhecimento de afirmar com certeza que a criança vai ter dificuldade disso. Mas eu 
tiro por mim, assim, ligar o quê com o quê... que encontro alguma dificuldade de 
manusear um gráfico desse tipo. 

 
O primeiro pronunciamento é feito por uma autora (Participante B), inicialmente 

apontado para o infográfico de número 4 e considerando o de número três ‘bobinho’. 

Este termo se refere mais ao conteúdo informacional do esquema se comparado com a 

dinâmica da configuração gráfica empregada. Quando justifica a escolha inicial afirmando 

que “nessa faixa-estária eles já tem condições de...” e “me chamou atenção pelo assunto” 

(PB_ 225) fica evidenciada a preocupação com o conteúdo didático antes da 

representação gráfica. Já para o segundo participante (o designer, nomeado de 

Participante E), a adequação visual à idade da criança é mais evidenciada pelo infográfico 

de número 3, ao afirmar que “eu marquei o três porque imaginei para a criança” (PE_227). 

Outro argumento encontrado em seu discurso é encontrado quando considera que o 

infográfico de número 4 é um tipo de representação de difícil manipulação para crianças 

com idades correspondentes ao estágio analisado. 
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Na sequência, a Participante C traz o seguinte discurso para o debate: 

PC_229 − Eu coloquei o quatro porque, primeiro pelo assunto, que é da preferência pelo assunto, que é da preferência pelo assunto, que é da preferência pelo assunto, que é da preferência 
de todosde todosde todosde todos. Eu achei esse daqui muito bobinho, esse número três, porque nossos alunos 
já preferem outra temática... em questão de esportes, eles conhecem até muito mais do 
que a gente, porque eles são muito espertos, então aqui a gente... essa essa essa essa 
representatividade aqui representatividade aqui representatividade aqui representatividade aqui (aponta para o infográfico de número quatro) eu sei que fica eu sei que fica eu sei que fica eu sei que fica 
um pouco mais complexa do que essaum pouco mais complexa do que essaum pouco mais complexa do que essaum pouco mais complexa do que essa (aponta para o infográfico de número três), mas mas mas mas 
em questão de: quantos alunem questão de: quantos alunem questão de: quantos alunem questão de: quantos alunos gostam mais de vôlei?os gostam mais de vôlei?os gostam mais de vôlei?os gostam mais de vôlei? Quantos gostam de futebol?Quantos gostam de futebol?Quantos gostam de futebol?Quantos gostam de futebol? E E E E 
também porque pode explorar a questão de gênero, menino e menina, então, eu acho também porque pode explorar a questão de gênero, menino e menina, então, eu acho também porque pode explorar a questão de gênero, menino e menina, então, eu acho também porque pode explorar a questão de gênero, menino e menina, então, eu acho 
que tem um eco maior aquique tem um eco maior aquique tem um eco maior aquique tem um eco maior aqui (aponta para o gráfico de número quatro). 
 
 

Ao informar que, pela sua experiência de ensino, o assunto de esportes é uma 

preferência constante dos alunos, a professora (Participante C) assinala o infográfico de 

número 4 e, mesmo admitindo que este seria mais complexo, acredita que as variáveis em 

forma de perguntas estimulam muito mais à participação. Outro ponto levantado aqui é a 

vantagem de se “explorar a questão de gênero”, potencializando a exploração do esquema 

4 em função da palavra ‘eco’ (PC_229), que no contexto, refere-se à expansão do 

conteúdo abordado para outras atividades. Nesse momento, a Participante B confirma sua 

opção pelo infográfico de número 4, a partir das considerações feitas pela Participante C, 

justificando ainda que, “nem tudo na vida da criança tem essa linearidade” (PB_230). Da 

mesma forma, a Participante C complementa esta afirmativa com a seguinte frase: “Nem 

todo mundo tem um crescimento assim” (PC_231), referindo se à linearidade das 

informações de crescimento ilustrados no esquema de número 3. 

Em seguida, a Participante F enfatiza sua escolha pelo infográfico de número 4 

porque considera complicado o uso de escala em centímetros abordada no esquema 

correspondente ao número 3, justificando que talvez “ficaria muito complicado a altura 

em centímetros” (PF_232) e propondo a medida em metros, já que a altura humana 

geralmente é obtida nesta escala. Acerca deste assunto, novos discursos são gerados: 

PC_233 − Um metro e trinta e sete fica mais complicado, porque ele ainda não tem porque ele ainda não tem porque ele ainda não tem porque ele ainda não tem 
essa ideia de metrosessa ideia de metrosessa ideia de metrosessa ideia de metros. Aí vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... um vírgula 
trinta e sete já fica complicado. 
 
PA_234 − Agora eu vi assim, né, na questão da Matemática mesmo: todos dois eu 
fiquei muito assim (faz uma expressão de quem não gostou), a questão das escalas que 
eles apresentam. Então é um problema o trabalho com escala e como está sendo ou Então é um problema o trabalho com escala e como está sendo ou Então é um problema o trabalho com escala e como está sendo ou Então é um problema o trabalho com escala e como está sendo ou 
como é apresentada a questão de escalacomo é apresentada a questão de escalacomo é apresentada a questão de escalacomo é apresentada a questão de escala. Esse aqui (aponta para o gráfico de número  
três) eu achei, não foi nem pela questão do público, foi um pouco de como está se 
colocando os números aqui, também pelo cento e trinta e sete, como é que se vai também pelo cento e trinta e sete, como é que se vai também pelo cento e trinta e sete, como é que se vai também pelo cento e trinta e sete, como é que se vai 
trabalhar isso... porque isso daí vai ser colocado para o aluno e ele tem que strabalhar isso... porque isso daí vai ser colocado para o aluno e ele tem que strabalhar isso... porque isso daí vai ser colocado para o aluno e ele tem que strabalhar isso... porque isso daí vai ser colocado para o aluno e ele tem que saber assim, aber assim, aber assim, aber assim, 
o que é que foi trabalhado antes e o que é que está sendo trabalhado para poder ver o que é que foi trabalhado antes e o que é que está sendo trabalhado para poder ver o que é que foi trabalhado antes e o que é que está sendo trabalhado para poder ver o que é que foi trabalhado antes e o que é que está sendo trabalhado para poder ver 
essa questão.essa questão.essa questão.essa questão. E eu fiquei muito preocupada com o cinqüenta e oito perto do setenta e 
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dois, a distância do... de um para o outro está quase a mesma coisa e a diferença é 
muito assim... 

 
Quando as Participantes C e A comentam a observação feita pela Participante F, 

acerca da escala adotada no infográfico de número 3, são apresentadas algumas 

informações importantes: “ele (o aluno) ainda não tem essa ideia de metros” (PC_233) e, 

dessa forma, “ele tem que saber assim, o que é que foi trabalhado antes e o que é que está 

sendo trabalhado para poder ver essa questão” (PA_234). Entendemos que a preocupação 

com a escala é muito ligada à informação numérica trabalhada nos gráficos dos livros de 

Matemática, que muitas vezes não apresentam intervalos regulares, como é o caso do 

infográfico de número 3, que apresenta números como 137, 62 e 58, ou seja, os 

profissionais da área de educação argumentam que essa irregularidade dificulta a 

compreensão do raciocínio matemático e adotar a escala em metros seria um erro, já que 

nessa fase as crianças ainda não trabalham com esta medida. Por meio dos discursos da 

Participante A, fica evidente a sua escolha pelo esquema 4, por não utilizar medidas de 

escala em sua elaboração.  

Para evidenciar a sua escolha, apresentamos o discurso da Participante D: 

PD_240− É, o número quatroÉ, o número quatroÉ, o número quatroÉ, o número quatro. Agora,Agora,Agora,Agora, esse terceiro eu tinha pensado de início, assim, esse terceiro eu tinha pensado de início, assim, esse terceiro eu tinha pensado de início, assim, esse terceiro eu tinha pensado de início, assim, 
talvez chamasse a atenção do aluno por ser criança, né, estar com uma bola de futebol talvez chamasse a atenção do aluno por ser criança, né, estar com uma bola de futebol talvez chamasse a atenção do aluno por ser criança, né, estar com uma bola de futebol talvez chamasse a atenção do aluno por ser criança, né, estar com uma bola de futebol 
e tal...e tal...e tal...e tal... mas depois quando eu olhei aqui esses números também eu fiquei com dúvida. 
Eu tinha marcado ele, mas eu fiquei com dúvida, com essa numeração aqui de metro, 
centímetro... acho que ia complicar um pouco, sabe? E acho que ficaria mais fácil para o 
aluno... eu acho que ficaria mais fácil pro alunoeu acho que ficaria mais fácil pro alunoeu acho que ficaria mais fácil pro alunoeu acho que ficaria mais fácil pro aluno. 
 

Percebemos, por intermédio do pronunciamento da professora acima citado, que, 

mesmo reconhecendo uma maior aproximação com o universo lúdico da criança — no 

caso do esquema 3, “talvez chamasse mais a atenção do aluno por ser criança, né, estar 

com uma bola de futebol e tal” (PD_240) —, os professores e autores de livros didáticos 

enfatizam o valor das questões didáticas, como por exemplo na frase da Participante D “eu 

acho que ficaria mais fácil”, identificando os erros e justificando a escolha pela elaboração 

do conteúdo informacional em detrimento das questões representacionais.   

A Participante A aponta um erro quanto à relação conteúdo-forma no infográfico de 

número 3, ao afirmar que “Com o gráfico de barras você trabalha a questão da 

comparação...” e neste caso “perdeu o sentido... porque você não vai comparar, não tem 

muita necessidade de comparação” (PA_248). Como já vimos, essa informação recai sobre 
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o conceito de gráfico de barras de Haslam (2007: 114): “os gráficos de barras, os 

histogramas, são usados para se comparar informações do mesmo gênero”.  

Com as respostas dos participantes registradas, o Moderador inicia o debate em 

torno dos infográficos de número 5 e 6, da página 3 do jogo, perguntando o ponto em 

comum entre os dois esquemas. Vejamos algumas respostas: 

PA_256: − Eles representam um processoEles representam um processoEles representam um processoEles representam um processo. 
 
PC_261: − Sendo que esse aqui (aponta para o infográfico de número seis)... eu tinha 
colocado no início logo esse aqui... Mas achei... Depois olhando a criança achei muito 
difícil e complexo para eles... Esse aqui (aponta para o infográfico de número cinco) é  é  é  é 
bem mais simplesbem mais simplesbem mais simplesbem mais simples, esse pode fazer como se fosse uma receita... Ele pode pegar Ele pode pegar Ele pode pegar Ele pode pegar 
recursos concretos, o copo, águarecursos concretos, o copo, águarecursos concretos, o copo, águarecursos concretos, o copo, água... A experiência ele vai ter isso com muito mais... Vai Vai Vai Vai 
ser muito mais atrativo para ele porque ele vai estaser muito mais atrativo para ele porque ele vai estaser muito mais atrativo para ele porque ele vai estaser muito mais atrativo para ele porque ele vai estar fazendo... Ele está cumprindo uma r fazendo... Ele está cumprindo uma r fazendo... Ele está cumprindo uma r fazendo... Ele está cumprindo uma 
receita!receita!receita!receita! 

 
PA_288: − Eu acho interessante que nesse aqui (aponta para o infográfico de número 
seis) o aluno pode, assim... Todo mundo respira, né? ...Reconhecer mesmo, quer dizer, Reconhecer mesmo, quer dizer, Reconhecer mesmo, quer dizer, Reconhecer mesmo, quer dizer, 
quando eu respiro eu faço isso!?quando eu respiro eu faço isso!?quando eu respiro eu faço isso!?quando eu respiro eu faço isso!? Acontece isso comigo quando estou inspirando e Acontece isso comigo quando estou inspirando e Acontece isso comigo quando estou inspirando e Acontece isso comigo quando estou inspirando e 
aspirando?aspirando?aspirando?aspirando?    
 

É interessante perceber que depois da Etapa 5, quando foram discutidas as 

características peculiares dos infográficos quantitativos e explicativos, a Participante A 

conseguiu identificar de imediato o propósito dos infográficos 5 e 6: “eles representam 

um processo” (PA_256). Isso reflete o conhecimento adquirido durante o encontro e o 

reconhecimento dos profissionais sobre a importância dos esquemas gráficos no 

tratamento de conteúdos didáticos. Neste sentido,  de acordo com nossa pesquisa, esses 

esquemas provocariam um estímulo na aprendizagem em função da visualização e 

reconhecimento de processos, levando a criança a fazer perguntas do tipo “Acontece isso 

comigo quando estou inspirando e aspirando?” (PA_288). 

Quanto à questão de representatividade gráfica, a Participante C afirma que o 

infográfico de número 5 “é bem mais simples” e possui um alto grau de atratividade em 

relação ao esquema 6 porque a criança vai utilizar objetos concretos e “vai estar fazendo”, 

ou seja, vai acompanhar as seqüências para a realização da tarefa, que no caso é a receita 

do soro caseiro. Entendemos que esse posicionamento sobre as atividades práticas em 

sala de aula está muito relacionado à dinâmica necessária para a assimilação de conteúdos 

por crianças de 9 anos, alvo de nossa pesquisa. 
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Na sequência, o mediador questiona ‘qual dos dois esquemas os participantes 

acham que as crianças entenderiam melhor, o primeiro (infográfico 5) ou o segundo 

(infográfico 6)?’ e as respostas são apresentadas assim: 

PE_290: − O primeiroO primeiroO primeiroO primeiro (aponta para o infográfico de número cinco)!!!! 
 
PC_291: −−−− O primeiro! O primeiro! O primeiro! O primeiro! 
 
PD_292: − Certamente é o primeiroCertamente é o primeiroCertamente é o primeiroCertamente é o primeiro (aponta para o infográfico de número cinco)!!!! 
 
PA_294: − Também! Eu acho o primeiroprimeiroprimeiroprimeiro. 

 
PF_295: − Eu também acho que o primeiroo primeiroo primeiroo primeiro é mais... 
 
PC_296: − Mais simplessimplessimplessimples! (risos) 
 
PE_298: − É mais fácil de se entender!É mais fácil de se entender!É mais fácil de se entender!É mais fácil de se entender! 
 
PA_299: − Porque é umaPorque é umaPorque é umaPorque é uma coisa do dia a diacoisa do dia a diacoisa do dia a diacoisa do dia a dia... E a questão, por exemplo: “músculos “músculos “músculos “músculos 
intercostais”,intercostais”,intercostais”,intercostais”, o nome, a frase, o desenho... 

 
PF_300: − É mais difícil de se representarÉ mais difícil de se representarÉ mais difícil de se representarÉ mais difícil de se representar, de mostrar os ossos e tal... Essa questão da 
linhazinha chegando no... 
 

Nas respostas acima, cinco dos seis participantes apontam o infográfico de número 

5 como o mais adequado para o público-alvo. Esse dado pode ser observado pelos trechos 

“mais simples” (PC_296), “é mais fácil de se entender” (PE_298), “porque é uma coisa do 

dia a dia” (PA_299), representando os pontos positivos e, em contrapartida, evidenciando 

os pontos negativos do infográfico de número 6, ao perceber que existem termos mais 

difíceis de se representar (PF_300) como os ‘músculos intercostais’, citados pela 

Participante A.  Ao justificar suas respostas, os Participantes C e E relacionaram os 

esquemas com a idade da criança e chagaram a conclusão de que o infográfico de número 

6 não estaria coerente acerca deste aspecto.  

Outros aspectos de representação gráfica dos esquemas analisados foram 

levantados ao longo do debate. Vejamos os seguintes trechos: 

PA_317: − As cores utilizadas nesse primeiroAs cores utilizadas nesse primeiroAs cores utilizadas nesse primeiroAs cores utilizadas nesse primeiro (aponta para o infográfico de número 
cinco) chamam um pouco a atenção também!chamam um pouco a atenção também!chamam um pouco a atenção também!chamam um pouco a atenção também! 
 
PD_323: − Mas para o aluno menor de idade, esse daqui (aponta para o infográfico de 
número cinco), principalmente por serprincipalmente por serprincipalmente por serprincipalmente por ser quadrinhos,quadrinhos,quadrinhos,quadrinhos, chama chama chama chama mais atenção!mais atenção!mais atenção!mais atenção! 
 
PD_329: − Elas gostam muito de cores, gostam de quadradinhos... 

 
PA_330: − De quadrinhosquadrinhosquadrinhosquadrinhos como se fossem um historinhahistorinhahistorinhahistorinha! 
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PB_332: − Eu acho que está mais claro o processo do primeiroEu acho que está mais claro o processo do primeiroEu acho que está mais claro o processo do primeiroEu acho que está mais claro o processo do primeiro (infográfico cinco)! 
 
PF_336: −O primeiro está mais detalhadO primeiro está mais detalhadO primeiro está mais detalhadO primeiro está mais detalhadoooo. Ele mostra até o sal e o açúcar. 
 
PA_337: − As etapas estão mais definidasAs etapas estão mais definidasAs etapas estão mais definidasAs etapas estão mais definidas (referindo-se ao infográfico de número 
cinco). 

    
Nos discursos acima, além da resposta da Participante B, na escolha dos dois 

infográficos — “eu acho que está mais claro o processo do primeiro!” (PB_332), referindo-

se ao esquema 5 —, identificamos alguns pontos importantes: o reconhecimento da cor 

como elemento de atratividade (PA_317); a semelhança com a estrutura gráfica dos 

quadrinhos, gênero textual muito presente no cotidiano das crianças (PD_323 e PA_330); 

e a percepção de que, no infográfico de número 5, a divisão das etapas estão bem 

representadas (PA_337). Como foi visto na Fase 2 da metodologia geral, Spinillo (2002) 

aconselha o emprego de elementos de separação visual com uniformidade para a intenção 

de leitura que se quer direcionar (SPINILLO, 2002: 43). Essa compreensão também é 

alcançada nos seguintes discursos: 

PD_341: − Aí ela já vai... mas aqui, no segundo (aponta para o infográfico de número 
seis), como não está bem detalhado, ela vai ter dificuldadeela vai ter dificuldadeela vai ter dificuldadeela vai ter dificuldade, assim... para conseguir ver a para conseguir ver a para conseguir ver a para conseguir ver a 
primeira etapa, a segunda etapa...primeira etapa, a segunda etapa...primeira etapa, a segunda etapa...primeira etapa, a segunda etapa... 
 
PF_342: − A única coisa que pode atrapalhar um pouco no primeiroA única coisa que pode atrapalhar um pouco no primeiroA única coisa que pode atrapalhar um pouco no primeiroA única coisa que pode atrapalhar um pouco no primeiro (infográfico 
cinco) é a questão de colocar o número do copoé a questão de colocar o número do copoé a questão de colocar o número do copoé a questão de colocar o número do copo, tipo “um copo bem cheio”. E quando 
você olha a primeira vez, você pensa realmente que é a etapa um, dois e trêsvocê pensa realmente que é a etapa um, dois e trêsvocê pensa realmente que é a etapa um, dois e trêsvocê pensa realmente que é a etapa um, dois e três. Aí depois 
você vê que é “um copo bem cheio”, “uma medida de sal”, “duas medidas de açúcar”... 
 
PB_344: − Eu acho que esse daquiEu acho que esse daquiEu acho que esse daquiEu acho que esse daqui (aponta para o infográfico de número cinco) não não não não 
precisaria nem de etapa, porque você pode botar primeiro o açúcar ou o sal sem precisaria nem de etapa, porque você pode botar primeiro o açúcar ou o sal sem precisaria nem de etapa, porque você pode botar primeiro o açúcar ou o sal sem precisaria nem de etapa, porque você pode botar primeiro o açúcar ou o sal sem 
precisar seguir uma sequênciaprecisar seguir uma sequênciaprecisar seguir uma sequênciaprecisar seguir uma sequência. Esse daqui precisa da etapaEsse daqui precisa da etapaEsse daqui precisa da etapaEsse daqui precisa da etapa (aponta para o infográfico 
de número seis), mas esse daqui não precisa (aponta para o infográfico de número 
cinco). 

 
Na observação feita pela Participante D, verifica-se a preocupação com a dificuldade 

que a criança pode ter em não identificar as duas etapas (inspiração e expiração, no 

infográfico de número 6), porém não consegue propor soluções para a separação das 

etapas. Já a Participante B afirma que o esquema 5 não precisa de divisões porque a ordem 

das etapas na tarefa pode ser alterada: “você pode botar primeiro o açúcar ou o sal sem 

precisar seguir uma sequência” (PB_344). Mesmo não justificando a afirmativa, esta autora 

de livros didáticos reconhece a necessidade de se evidenciar as etapas distintas no 

infográfico de número 6. Ainda sobre esse aspecto, a participante F atenta para um ponto 

importante, que Spinillo (2002:43) chama de ‘orientadores de leitura’ e recomenda “para 

tornar a ordem das ilustrações da sequência explícita para o leitor”. A designer 
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(Participante F) argumenta que os numerais presente nos boxes que possuem as frases ‘1 

copo cheio (200ml) de água limpa’, ‘1 medida rasa de sal’ e ‘2 medidas rasas de açúcar’ 

podem confundir o leitor, fazendo com que ele pense que esses números são 

orientadores da leitura das etapas. 

Essas considerações mostram o envolvimento dos participantes com o objeto de 

estudo, relacionando os esquemas da análise comparativa com sua área de atuação 

(design ou educação), alternando a ênfase entre o conteúdo informacional e a 

configuração gráfica desses esquemas.  

Esta etapa do Roteiro de Debates, chamada de Etapa 5, foi extremamente relevante 

para identificarmos as reações e envolvimento dos participantes com a problemática 

abordada, por intermédio de uma dinâmica que possibilitou a integração e troca de 

experiência, demonstrando o regulamento interdisciplinar da pesquisa. Essa discussão em 

torno de esquemas semelhantes quanto à tipologia, extraídos da fase anterior da 

metodologia geral, contemplou aspectos relevantes como: o uso de elementos pictóricos 

nas legendas de infográficos quantitativos, características do gráfico de barras, utilização 

de cor como elemento de atração e separação de etapas em infográficos explicativos. 

Lembramos que todos os exemplos foram extraídos de coleções adotadas em duas escolas 

do Recife e, portanto, com garantida utilização dos estudantes. 

Concluindo esta etapa, percebemos uma maior aproximação dos profissionais de 

educação com questões relacionadas ao conteúdo ou elaboração das atividades didáticas, 

traduzidas nos esquemas. O interessante é que com a exceção da Participante F, todos os 

profissionais apontaram o uso da legenda com ilustração como um fator positivo à 

atratividade da criança, mas principalmente para desenvolver outros temas e atividades a 

partir de seus elementos pictóricos. Em relação aos esquemas 4 e 5, os discursos 

revelaram uma preocupação com o uso da escala e com a utilização de dados numéricos 

coerentes com a idade da criança. Dentre os participantes, cinco optaram pelo infográfico 

de número 5, com exceção do Participante E, que considerou as particularidades do 

público-alvo, sob a ótica do universo infantil, apostando no uso da ilustração em gráficos 

de barra. Percebemos que os argumentos dos professores e autores de livros didáticos 

foram mais consistentes que os dos designers, porém o enfoque dado foi mais relacionado 

às experiências de contato com o aluno e com as especificidades de conteúdos das 

disciplinas envolvidas. Desse modo, o desempenho do Participante E foi bem mais tímido, 
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percebido pela pouca argumentação esboçada. Finalmente, quanto aos infográficos de 

número 5 e 6, houve uma unanimidade dos participantes em reconhecer o esquema 5 

como o mais eficaz, principalmente por apresentar uma fácil identificação das etapas e se 

aproximar do universo lúdico por meio da configuração gráfica, semelhante à estética dos 

quadrinhos. 

Etapa 6 | Questionamentos sobre a importância da LGE para a educação 

Após as observações acerca da análise comparativa, feita pelos participantes, o 

Moderador inicia um debate sobre da importância dos esquemas gráficos para a educação 

em função da experiência vivenciada pelo grupo, nas duas dinâmicas anteriores, ao fazer 

as seguintes perguntas:  Vocês acreditam que essas diferenças pontuadas, em função dos 

esquemas analisados, influenciam ou estimulam no aprendizado? Por quê? A partir da 

experiência profissional de cada um, seja na produção do texto didático, na diagramação e 

na utilização em sala de aula, vocês concordam com a ideia de que os esquemas gráficos 

facilitam à aquisição da informação nos livros didáticos pelos alunos? 

O objetivo deste debate foi captar as opiniões dos participantes sobre a temática 

trabalhada, tendo como ponto de partida as impressões obtidas pelo experimento — 

especialmente as duas dinâmicas com infográficos, de construção e de análise —, bem 

como as experiências acumuladas dos profissionais envolvidos na produção e utilização de 

livros didáticos. Vejamos os pronunciamentos iniciais: 

PC_347: − Eu mesma acho que influencia bastanteinfluencia bastanteinfluencia bastanteinfluencia bastante. Porque existe uma diferençaPorque existe uma diferençaPorque existe uma diferençaPorque existe uma diferença. Eu 
faço uma comparação com o tempo que eu estudei até agora. Porque a gente pegava 
um livro e não tinha motivação porque só tinha... no tempo que eu estudei, no colégio 
de freira, só tinha farinhasó tinha farinhasó tinha farinhasó tinha farinha. Você via só letra, letra e letraletra, letra e letraletra, letra e letraletra, letra e letra. Não tinha... hoje em dia até as 
figuras, elas são tão atrativas que a gente abre o livro até pra ver as figuras, né?! Pra ver 
os gráficos e a parte, assim, de frutas que são tão vistosas que você abre até o apetite, 
né?! (risos) Nos livros é muito importante a computação gráfica porque motiva a Nos livros é muito importante a computação gráfica porque motiva a Nos livros é muito importante a computação gráfica porque motiva a Nos livros é muito importante a computação gráfica porque motiva a 
leitura, motiva a curiosidade de ver o que é... a questão das figurasleitura, motiva a curiosidade de ver o que é... a questão das figurasleitura, motiva a curiosidade de ver o que é... a questão das figurasleitura, motiva a curiosidade de ver o que é... a questão das figuras. Eu acho muito 
interessante nos livros de hoje, assim, a questão da motivação motivação motivação motivação, de chamar a atenção, 
nas cores, no desenho bem feito. 

 
PD_351: − Na biblioteca, os livros que são mais coloridos e tem mais figuras, eles 
correm logo: “tia, que figura é essa?”... mas quando é um livro que tem muito texto e 
uma figurinha pequena, eles já não se interessam tanto. Eles vão diretamente naqueles  Eles vão diretamente naqueles  Eles vão diretamente naqueles  Eles vão diretamente naqueles 
que chamam mais atenção pelo coloridoque chamam mais atenção pelo coloridoque chamam mais atenção pelo coloridoque chamam mais atenção pelo colorido. Por causa das cores. 

 
PE_357: − Eu acho que é mais atrativoé mais atrativoé mais atrativoé mais atrativo... porque quanto mais você trabalha a 
diagramação, quer dizer, quanto mais você utiliza elementos esquemáticos, ilustrações, 
quadrinhos, coisas que fazem parte do cotidiano da criançacoisas que fazem parte do cotidiano da criançacoisas que fazem parte do cotidiano da criançacoisas que fazem parte do cotidiano da criança, acredito eu, ela vai ter mais ela vai ter mais ela vai ter mais ela vai ter mais 
identificação com aquele materialidentificação com aquele materialidentificação com aquele materialidentificação com aquele material... o livro didático pode ser até um documento do o livro didático pode ser até um documento do o livro didático pode ser até um documento do o livro didático pode ser até um documento do 
nosso temnosso temnosso temnosso tempo, né?, da linguagem visual que a gente vivencia hoje.po, né?, da linguagem visual que a gente vivencia hoje.po, né?, da linguagem visual que a gente vivencia hoje.po, né?, da linguagem visual que a gente vivencia hoje. 
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Logo no primeiro discurso, a Participante C (professora) faz uma comparação 

histórica da configuração gráfica do livro didático, a partir da sua experiência desde o 

tempo em que era aluna da escola primária. Nesta época, segundo a participante, as 

páginas dos livros eram compostas apenas por linguagem verbal e isso é percebido 

quando ela utiliza o termo ‘farinha’ para fazer correspondência com o conjunto “letra, 

letra e letra” (PC_347).  Sobre esse aspecto, relembramos a pesquisa de Costa et al (2009) 

— já mencionada no capítulo 2 —, que mostrou o comportamento do tratamento gráfico 

dado aos livros didáticos do Estado de Pernambuco desde o século XIX. Vimos que nesta 

pesquisa foi comprovado que, tanto as ilustrações quanto as esquematizações foram 

impulsionadas a partir da década de 70, impulsionadas por novas tecnologias e pelo 

recurso da cor.    

O termo ‘computação gráfica’, ainda na fala da Participante C, é entendido aqui 

como o trabalho do designer gráfico com o auxílio da tecnologia computacional. Esse 

trabalho, visualizado no livro didático, melhoraria o desempenho do aluno. É quando a 

participante usa o termo ‘motivação’ para justificar o que provocaria na criança quando 

esta entra em contato com o artefato educacional. Motivação para a leitura. Esse 

argumento também é encontrado no discurso da Participante D, quando fala da atração 

pelas figuras e ilustrações, afirmando que “eles (os alunos) vão diretamente naqueles que 

chamam mais atenção pelo colorido” (PD_351). Essa atratividade, de acordo com o 

Participante E, é causada “pelas coisas que fazem parte do cotidiano da criança” (PE_352) 

e estão presentes no livro didático, por meio do planejamento gráfico, identificado pelo 

termo ‘diagramação’. 

A questão da identidade e da cultura visual também é mencionada no debate, 

quando o Participante E considera o livro didático como um “documento do nosso 

tempo”, refletindo todas as experiências visuais vividas pela criança, em seu cotidiano. 

Sobre isso, Cardoso (2005) afirma que, enquanto cultura material, os artefatos podem 

representar também a história do design gráfico. Entendemos que esse discurso também 

reflete alguns pensamentos tratados no capítulo 2: se a cultura visual vivenciada fora da 

escola estiver presente no livro didático, o aluno poderá ter uma maior identificação e 

como conseqüência disso, uma maior motivação para o estudo.   

Ainda sobre a questão da atratividade no livro didático, temos: 
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PF_358: − Eu não sei, tipo... se antigamente, por não Eu não sei, tipo... se antigamente, por não Eu não sei, tipo... se antigamente, por não Eu não sei, tipo... se antigamente, por não ter figuras e você ter que só ler ter figuras e você ter que só ler ter figuras e você ter que só ler ter figuras e você ter que só ler 
o texto, se isso deixou para as pessoas adultaso texto, se isso deixou para as pessoas adultaso texto, se isso deixou para as pessoas adultaso texto, se isso deixou para as pessoas adultas mais facilidade da própria interpretaçãomais facilidade da própria interpretaçãomais facilidade da própria interpretaçãomais facilidade da própria interpretação, 
do próprio gosto por ler, porque a gente vê muito que criança não gosta de lera gente vê muito que criança não gosta de lera gente vê muito que criança não gosta de lera gente vê muito que criança não gosta de ler. Eu 
quero um livro só com imagens, porque só folheio e vejo as imagens. 
 
PD_359: − Mas a imagem vai chamar a atenção para ele lerMas a imagem vai chamar a atenção para ele lerMas a imagem vai chamar a atenção para ele lerMas a imagem vai chamar a atenção para ele ler. Ele olha a imagem e 
“quero entender o que é”. Ai eles pedem para a gente ler.  
 
PC_360: − Ele lê o texto a partir da imagem. 

 
PC_362: − A curiosidade de saber. 
 
PE_364: − Conquista o leitor. 
 

A Participante F pondera o entusiasmo do uso de imagens, acreditando que os 

adultos de hoje tem mais gosto pela leitura porque desde cedo foram acostumados com 

um volume de leitura muito maior, ou seja, com a predominância da Linguagem Gráfica 

Verbal nos livros didáticos da época mencionada pela Participante C. Essa visão é 

desconstruída pela Participante D, quando, a partir de sua experiência como professora, 

faz a seguinte afirmativa: “mas a imagem vai chamar a atenção para ele ler”. Essa útlima fala 

é reforçada pelos seguintes discursos: “Ele lê o texto a partir da imagem” (PC_360) e isso 

provoca “a curiosidade de ler” (PC_362), que “conquista o leitor” (PE_364). 

Ao presenciar o debate sobre o incentivo da leitura através das imagens e 

ilustrações, o Moderador procura retornar o foco da Linguagem Gráfica Esquemática, 

fazendo a seguinte pergunta: “esse exercício que a gente fez de transformar o texto em 

infográfico, tentar pegar uma informação textual, verbal e transformar ela em um 

infográfico, em uma representação gráfica, vocês acham que isso facilita, vai facilitar na 

aprendizagem mesmo, no cotidiano da criança?” (P_367). Desse ponto sugiram as 

seguintes respostas: 

PC_368: − Acredito que além de facilitar, Acredito que além de facilitar, Acredito que além de facilitar, Acredito que além de facilitar, ainda também faz com que essafaz com que essafaz com que essafaz com que essa 
aprendizagem deles sejaaprendizagem deles sejaaprendizagem deles sejaaprendizagem deles seja muito mais atrativa, mas assim... participativa, porque ele vai  participativa, porque ele vai  participativa, porque ele vai  participativa, porque ele vai 
olhar, vai analisar, é mais palpável e mais crítico até. olhar, vai analisar, é mais palpável e mais crítico até. olhar, vai analisar, é mais palpável e mais crítico até. olhar, vai analisar, é mais palpável e mais crítico até. Eu acredito que sim!  

 
PB_369: − A pergunta anterior, eu vejo que os dois elementos se completamos dois elementos se completamos dois elementos se completamos dois elementos se completam, tanto 
texto como essa linguagem de gráfico e infográfico, eles se completam e um pode ser e um pode ser e um pode ser e um pode ser 
substituído pelo outrosubstituído pelo outrosubstituído pelo outrosubstituído pelo outro, e a necessidade do texto ter os conceitos bem precisos para que 
essa informação, nesse gráfico ou em outro tipo de linguagem, ela também seja precisa 
para o aluno e que seja bem claro parseja bem claro parseja bem claro parseja bem claro para não ficar dúvidaa não ficar dúvidaa não ficar dúvidaa não ficar dúvida. Então a gente vê que é uma é uma é uma é uma 
ferramenta que uma está trabalhando para favorecer a outraferramenta que uma está trabalhando para favorecer a outraferramenta que uma está trabalhando para favorecer a outraferramenta que uma está trabalhando para favorecer a outra, mas tem que estar em 
harmoniaharmoniaharmoniaharmonia, e também a que questão isso favorece? É mais atrativo para a criança? É, 
chama a atenção para que a criança queira a apara que a criança queira a apara que a criança queira a apara que a criança queira a aprender, queira descobrirprender, queira descobrirprender, queira descobrirprender, queira descobrir o que está ali 
por trás daquele desenhinho. O que tem ali por trás? Ela faz sua leitura da imagem Ela faz sua leitura da imagem Ela faz sua leitura da imagem Ela faz sua leitura da imagem 
quando ela não domina o texto ou mesmo antes de ler o texto, ela procura esse quando ela não domina o texto ou mesmo antes de ler o texto, ela procura esse quando ela não domina o texto ou mesmo antes de ler o texto, ela procura esse quando ela não domina o texto ou mesmo antes de ler o texto, ela procura esse 
conhecimento, mas que também vai facilitar, porque chaconhecimento, mas que também vai facilitar, porque chaconhecimento, mas que também vai facilitar, porque chaconhecimento, mas que também vai facilitar, porque chama a atenção delama a atenção delama a atenção delama a atenção dela. E além de E além de E além de E além de 
chamar atenção dela, pode se tornar uma ferramenta para o professor, no trabalho em chamar atenção dela, pode se tornar uma ferramenta para o professor, no trabalho em chamar atenção dela, pode se tornar uma ferramenta para o professor, no trabalho em chamar atenção dela, pode se tornar uma ferramenta para o professor, no trabalho em 
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sala de aulasala de aulasala de aulasala de aula. Porque a gente sabe que tem muito livros que trazem, mas que aparecem 
outros textos que passam o que poderias ser transformado nesse tipo de informação e 
o professor trabalhar em sala de aula. O desafio também desse professor tentar fazer O desafio também desse professor tentar fazer O desafio também desse professor tentar fazer O desafio também desse professor tentar fazer 
essa leitura e muitas vezes transformar essa informação com o próprio aluno, e essa leitura e muitas vezes transformar essa informação com o próprio aluno, e essa leitura e muitas vezes transformar essa informação com o próprio aluno, e essa leitura e muitas vezes transformar essa informação com o próprio aluno, e 
desenvolver um trabalho pedagógico dentro da sala de auladesenvolver um trabalho pedagógico dentro da sala de auladesenvolver um trabalho pedagógico dentro da sala de auladesenvolver um trabalho pedagógico dentro da sala de aula, fazer dessa informação... 
representar essa informação, esse texto de alguma outra maneira. Então é um desafio 
muito grande para o professor que eu acho que vale a pena estimular o professor e 
também o aluno. 

 
PB_373: −−−− E é esse gráfico que vai chamar atenção dela para as informações daquele  E é esse gráfico que vai chamar atenção dela para as informações daquele  E é esse gráfico que vai chamar atenção dela para as informações daquele  E é esse gráfico que vai chamar atenção dela para as informações daquele 
texto que são importantes para ela.texto que são importantes para ela.texto que são importantes para ela.texto que são importantes para ela. 

 
Os discursos acima refletem a preocupação com a questão da aprendizagem, já que 

a Participante C (PC_368) acredita que essa troca ou essa combinação, do texto em função 

do esquema ou este em função do primeiro, proporcionará uma aprendizagem mais 

‘participativa’ porque exige análise e pensamento crítico.  Da mesma forma, a Participante 

B enfatiza o gosto pelo aprendizado a partir dessa participação, associando os verbos 

‘aprender’ e ‘descobrir’ com a ação da criança ao entrar em contato com os esquemas 

gráficos.  Além de enxergar as diferentes linguagem (LGV e LGE) como ‘ferramentas’ para 

o ensino e consequente aquisição do conhecimento pelo aluno, a Participante B também 

enfatiza o valor didático dessas ferramentas para prática pedagógica. Sob este aspecto, o 

professor poderia “transformar essa informação (textual em esquemática) com o próprio 

aluno” desenvolvendo “um trabalho pedagógico dentro da sala de aula” (PB_373), 

concordando com a proposta de ensino através do design proposto por Fontoura (2002). 

Outros aspectos também foram evidenciados nos discursos. Vejamos aproxima 

sequência: 

PE_374: − O reforço, vai como um reforçovai como um reforçovai como um reforçovai como um reforço, tem as informações mais relevantes, vai 
caminhando lado a lado, reforçando... claro, aí falando já como designer e daí a 
importância de ter todo o cuidado de não abrir margens à dupla interpretaçãonão abrir margens à dupla interpretaçãonão abrir margens à dupla interpretaçãonão abrir margens à dupla interpretação, porque 
o trabalho de umo trabalho de umo trabalho de umo trabalho de um designerdesignerdesignerdesigner é isso, ele não pode num trabalho, seja uma ilustração, seja 
uma cor que se utiliza, ter uma dupla interpretação, ele vai direcionar, reforçar a ele vai direcionar, reforçar a ele vai direcionar, reforçar a ele vai direcionar, reforçar a 
informação.informação.informação.informação. 

 
PF_375: − Tem que ser o mais simples e reconhecível para todo mundo, ele tem que 
ser reconhecido de primeira vista e entendido por qualquer tipo de pessoaentendido por qualquer tipo de pessoaentendido por qualquer tipo de pessoaentendido por qualquer tipo de pessoa. 
 
PA_376: − O trabalho, assim, tem que ser um trabalho integrado de quem está tem que ser um trabalho integrado de quem está tem que ser um trabalho integrado de quem está tem que ser um trabalho integrado de quem está 
escrevendo um livro e de quem está diagramandoescrevendo um livro e de quem está diagramandoescrevendo um livro e de quem está diagramandoescrevendo um livro e de quem está diagramando, porque senão, não adianta. Porque 
você pode ter uma ideia, você pode rabiscar, mas a figura, às vezes, você, quem é o 
professor pode não dominar, não saber e aí cabe ao trabalho do designer. 

 
Enquanto que os designers (Participantes E e F) apontam o aspecto do 

direcionamento e reforço da informação textual, evidenciados pelos seus trabalhos na 



ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR:ESQUEMAS GRÁFICOS PARA INFORMAR: um estudo sobre a Linguagem Gráfica Esquemática na produção e utilização de livros didáticos infantis na cidade do Recife. 
         

 

 

173 

construção de esquemas, uma das autoras de livros didáticos, presente no debate, ressalta 

a importância da integração entre “quem está escrevendo um livro” e “quem está 

diagramando” (PA_376), sob uma ótica interdisciplinar para a construção do artefato 

educacional em questão.  

As últimas impressões verificadas nos discursos de um design e de um autor, 

mostram a relevância do tema tanto para a área do design quanto para da educação: 

PF_377: − Isso é muito importante. 
 
PA_379: − Eu achei assim... agora quando a gente for pegar algum livro, a gente vai agora quando a gente for pegar algum livro, a gente vai agora quando a gente for pegar algum livro, a gente vai agora quando a gente for pegar algum livro, a gente vai 
ficar olhando. Será que realmente aquela ilustração está atingindo o objetivo? Poderia ficar olhando. Será que realmente aquela ilustração está atingindo o objetivo? Poderia ficar olhando. Será que realmente aquela ilustração está atingindo o objetivo? Poderia ficar olhando. Será que realmente aquela ilustração está atingindo o objetivo? Poderia 
ser mais claro, ou não poderia ser?ser mais claro, ou não poderia ser?ser mais claro, ou não poderia ser?ser mais claro, ou não poderia ser? Eu acho que a gente que é professor fica 
preocupado com essa questão, principalmente com criança, o trabalho,  assim, com 
imagem, é muito importante! 

 
O reconhecimento de que o trabalho dos profissionais envolvidos na produção do 

livro didático precisa estar integrado foi um elemento chave para o reconhecimento de 

nossa pesquisa. Esta etapa nos trouxe informações preciosas quanto aos depoimentos dos 

profissionais envolvidos no grupo sobre o uso da Linguagem Gráfica Esquemática em 

livros didáticos. Neles, pudemos perceber que suas experiências funcionaram com um 

fator determinante para seus posicionamentos frente às questões levantadas. Desses 

posicionamentos identificamos as seguintes idéias: a) o livro didático funciona como um 

documento de design que revela muito da cultura visual vivenciada no cotidiano da 

criança; b) os esquemas gráficos, bem como as imagens, provocam a curiosidade de ler, 

faz um chamamento para o texto verbal; c) a combinação da LGV e da LGE proporciona 

maior participação do aluno na aprendizagem, por meio da análise dessa relação; d) o 

reconhecimento do valor didático dos esquemas gráficos como ferramenta para a prática 

docente; e) defesa da integração entre os profissionais envolvidos na produção do livro 

didático. 

Etapa 7 | Impressões sobre o experimento 

O Grupo Focal é finalizado com a solicitação, através da figura do Moderador, das 

impressões gerais obtidas pelos participantes em relação ao encontro. O participante E 

inicia seu discurso considerando o encontro “válido” pela “troca de experiências” 

(PE_385), afirmando que “o livro vai integrar” essas experiências, possibilitando uma 

maior qualidade tanto no ensino quanto na aprendizagem. Outro ponto que é evidenciado 

em sua fala é a questão dos desdobramentos que uma determinada configuração gráfica 
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pode acarretar. Entendemos que esse ponto de vista leva em consideração a relação 

existente entre o trabalho do designer e a proposta dos autores para uma melhor 

qualidade e otimização do livro didático. Nessa perspectiva, a Participante C ressalta essa 

importância do envolvimento dos profissionais e suas respectivas experiências, por meio 

dos depoimentos abaixo: 

PC_389: − Ele já falou quase tudo o que eu ia dizer, mas o importante é a questão 
assim, como você tinha falado,  que quando se for fazer um livro didático, deveria ter que quando se for fazer um livro didático, deveria ter que quando se for fazer um livro didático, deveria ter que quando se for fazer um livro didático, deveria ter 
um grupo mesmo, de vários profissionais de várias áreas,um grupo mesmo, de vários profissionais de várias áreas,um grupo mesmo, de vários profissionais de várias áreas,um grupo mesmo, de vários profissionais de várias áreas, porque veja o educador ele 
tem a... o conhecimento da criança, de como ela vai reagir, de como varia de acordo 
com a idade...  

PC_391: [...] Então essa discussão agora deu uma ideia pra gente muito importante de 
como seria bom que houvesse sempre essa equipe para fazer o livrocomo seria bom que houvesse sempre essa equipe para fazer o livrocomo seria bom que houvesse sempre essa equipe para fazer o livrocomo seria bom que houvesse sempre essa equipe para fazer o livro. E também foi foi foi foi 
mumumumuito bom pra mim porque eu estou com uma nova visão agora de como é que eu vou ito bom pra mim porque eu estou com uma nova visão agora de como é que eu vou ito bom pra mim porque eu estou com uma nova visão agora de como é que eu vou ito bom pra mim porque eu estou com uma nova visão agora de como é que eu vou 
olhar um livro...olhar um livro...olhar um livro...olhar um livro...    

A professora (Participante C) encerra sua participação valorizando o encontro e 

recomendando que os profissionais envolvidos no debate (autores, professores e 

designers) deveriam estar sempre presentes também na confecção do livro didático. Ao 

avaliar o debate para sua vida profissional, ela comenta que obteve “uma nova visão agora 

de como é que eu vou olhar um livro” (PC_391). Isso reflete a preocupação com a análise 

de livros didáticos, agora sobre a ótica da linguagem gráfica. 

Ressaltando o relacionamento do livro didático com a realidade local (na cidade, no 

bairro, na escola), a Participante D faz um comentário introdutório justificando que “lá 

fora tinha (tem) mil atrativos, né? E eles (os alunos) sabem lidar muito bem com isso.” 

(PD_395). Agora, sobre o encontro, a participante faz a seguinte afirmativa “Gostei, gostei 

muito!”, avaliando de forma positiva a experiência vivenciada com o grupo. Em seguida, 

enfatiza a interação entre os profissionais envolvidos na construção do artefato 

educacional e vai além ao recomendar a participação do professor, que pode sugerir várias 

maneiras de se abordar o conteúdo a partir de sua experiência em sala de aula (PD_397). 

PD_397: [...] fazer com bom senso, né, havendo essa interaçãointeraçãointeraçãointeração, essa integração entre 
as pessoas, por exemplo, na questão do livro didático, eu acho que deveria haver eu acho que deveria haver eu acho que deveria haver eu acho que deveria haver 
professores também, ali né?professores também, ali né?professores também, ali né?professores também, ali né?, todos trabalhando em conjuto porque sempre não é do 
jeito que o professor... o que é que é melhor para o aluno?  Eles já mandam pronto, né? 
e você tem que se descobrir o que é melhor.    

Na sequência, a Participante F avalia o encontro “muito, muito bom”, considerando 

que “a integração do designer e do educador é fundamental” (PF_403). Ela também 

apresenta um posicionamento favorável ao artefato educacional impresso, enaltecendo o 
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livro didático como um dos melhores instrumentos para o aprendizado da criança, já que 

seria “muito mais palpável para a criança aprender” (PF_405). 

PF_403: − Eu achei muito, muito bommuito, muito bommuito, muito bommuito, muito bom, principalmente pra mim, que estou nesse 
mesmo caminho e eu acho que a interação do designer e do educador é fundamentalacho que a interação do designer e do educador é fundamentalacho que a interação do designer e do educador é fundamentalacho que a interação do designer e do educador é fundamental. 
Se a gente quer que as crianças sejam bem educadas, tem que ser feito materiais com 
qualidade de ambos os... texto e imagem, acabamento, é... suporte e com maior valor 
essa coisa do bombardeio visual e isso é muito bom, mas é... tem até várias discussões 
sobre isso. Eu sou a favor do livro didático, tem gente que diz que o livro didático está 
defasado, é... mamamamas eu acho que o livro didático ele é um dos melhores instrumentos de s eu acho que o livro didático ele é um dos melhores instrumentos de s eu acho que o livro didático ele é um dos melhores instrumentos de s eu acho que o livro didático ele é um dos melhores instrumentos de 
você... é um auxiliador no ensinovocê... é um auxiliador no ensinovocê... é um auxiliador no ensinovocê... é um auxiliador no ensino. O professor não pode. Ele pode ter um livro... 

PF_405: − É e dizem que usando o computador, você também pode chegar lá, mas eu 
acho que o livro é muito mais palpável para criança aprenderacho que o livro é muito mais palpável para criança aprenderacho que o livro é muito mais palpável para criança aprenderacho que o livro é muito mais palpável para criança aprender. Eu acho que, junto com 
o livro, a criança deve sempre usar o caderno e ela fazer as coisas no próprio caderno. 

PB_407: − Bem, eu achei válido demais porque, assim, faz com que a gente perceba o faz com que a gente perceba o faz com que a gente perceba o faz com que a gente perceba o 
livro didático numa outra perspectiva e perceba os elementos que compõem o livro livro didático numa outra perspectiva e perceba os elementos que compõem o livro livro didático numa outra perspectiva e perceba os elementos que compõem o livro livro didático numa outra perspectiva e perceba os elementos que compõem o livro 
didático, né? E não é só o texto, que muitas vezes o que chama a atenção da gente é o didático, né? E não é só o texto, que muitas vezes o que chama a atenção da gente é o didático, né? E não é só o texto, que muitas vezes o que chama a atenção da gente é o didático, né? E não é só o texto, que muitas vezes o que chama a atenção da gente é o 
texto, mas tem outexto, mas tem outexto, mas tem outexto, mas tem outros elementos que também são fundamentais para a gente tros elementos que também são fundamentais para a gente tros elementos que também são fundamentais para a gente tros elementos que também são fundamentais para a gente 
compreender que esse texto cumpriu sua função,compreender que esse texto cumpriu sua função,compreender que esse texto cumpriu sua função,compreender que esse texto cumpriu sua função, que é de trabalhar um conceito, de 
passar um conhecimento para a criança. Então eu achei o encontro extremamente 
bom. 

A avaliação da última participante (B) a se pronunciar, em relação ao encontro,  

também é extremamente positiva, já que reconhece o livro “numa outra perspectiva” 

(PB_407) ao identificar os elementos não-verbais que estão presentes na composição dos 

livros didático. Entendemos que esse reconhecimento foi feito por todos os participantes 

e acreditamos que cada um incorporou novas informações para suas competências 

profissionais, seja para os profissionais da área de educação ou do design. 

Esta etapa da metodologia geral, realizada por intermédio da técnica do Grupo 

Focal, obteve dados relevantes que servirão de parâmetros para o fechamento desta 

dissertação. Estes dados foram captados por intermédio dos discursos dos profissionais 

envolvidos na produção e utilização de livros didáticos na cidade do Recife. Tais 

participantes foram fundamentais nesta fase da pesquisa e aproveitamos o momento para 

agradecer a disponibilidade de cada um. As principais impressões são relativas à 

importância da integração desses profissionais diante de suas experiências e 

conhecimentos acumulados, tanto da área do design quanto da educação. 

As etapas do Roteiro de Debate nos auxiliaram à sistematização e análise das 

informações presentes nos discursos, de modo que a pesquisa experimental se manifestou 

pela utilização intercalada de questionamentos e dinâmicas práticas para mapear o nível 

de proximidade desses profissionais com a Linguagem gráfica Esquemática. De acordo 
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com os dados obtidos, tanto os designers quanto os autores de livros didáticos 

conseguiram se aproximar do conceito defendido por pesquisadores da área — Coutinho 

(2002), em função dos modos de simbolização propostos por Twyman (1979) — por meio 

de termos específicos da LGE, enquanto que os professores que utilizam esses artefatos 

em sala de aula ficaram no plano geral da linguagem, não conseguindo expressar palavras 

que remetessem às especificidades do conceito solicitado. 

Outro ponto importante foi a proposta de construção de esquemas gráficos a partir 

de textos didáticos verbais. Os resultados mostraram uma maior aproximação com a LGE 

dos designers, através de elementos visuais bem característicos, como marcas semânticas 

e ‘lentes de aumento’. Em seguida, os autores apresentaram uma boa relação com a 

utilização de legendas e sistemas de cores como elemento de diferenciação. Em última 

colocação ficaram os professores, que se detiveram mais nas representações pictóricas, 

apresentando poucos elementos esquemáticos como a falta de setas e legenda, por 

exemplo. 

A dinâmica do jogo de esquemas semelhantes solicitou aos participantes uma 

eleição dos esquemas gráficos considerados por eles, mais eficazes e atrativos para as 

crianças. A análise comparativa que eles fizeram, em função dos argumentos de suas 

escolhas para cada esquema, apresentou uma preocupação com o conteúdo 

informacional, por parte dos profissionais de educação, bem como uma atenção maior 

com os aspectos visuais, pelos designers. O reconhecimento da importância da LGE no 

livro didático foi encontrado nas respostas dadas aos questionamentos da Etapa 6 do 

Roteiro de Debate, enfatizando a linguagem Gráfica Esquemática como ferramenta 

didática facilitadora à aprendizagem e o livro didático como documento de design que 

pode refletir a cultura visual do cotidiano da criança.  

Mencionamos agora, para efeito de conclusão deste capítulo, que as Fases 1 e 2 da 

metodologia geral foram fundamentais para o Grupo Focal, já que funcionaram como pré-

requisitos para a realização desta. A pesquisa exploratória serviu para aferir a incidência da 

Linguagem Gráfica Esquemática em relação à Linguagem Gráfica Verbal e Pictórica em 

coleções do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Também foi importante para identificar 

as disciplinas e o ano de escolaridade onde a LGE era mais presente, inclusive a categoria 

esquemática mais representeativa. 
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Do mesmo modo, a pesquisa analítica examinou os aspectos positivos e negativos 

da configuração gráfica de infográficos presentes em livros de Matemática e Ciências do 4º 

ano, adotados em duas escolas do Recife. Esse julgamento foi decisivo na seleção dos 

infográficos que comporiam a dinâmica do jogo de esquemas semelhantes. 

Acreditamos que nossas perspectivas foram alcançadas em função de uma 

metodologia que nos possibilitou fazer uma avaliação sobre diversos aspectos que 

comprovassem nossa hipótese e justificassem nossa pesquisa. Mesmo assim, gostaríamos 

de lembrar que o método de análise da pesquisa experimental — Análise do Discurso — 

tem uma essência predominantemente subjetiva, e que, mesmo ancorado por muito 

cuidado e rigor, pode ter gerado algumas lacunas. Estas poderão ser preenchidas por 

outros pesquisadores, em trabalhos futuros, inclusive com outros participantes, para 

tornar a pesquisa mais representativa. 
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Capítulo 6 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O longo processo que conduziu essa dissertação apresenta um estudo sobre um tema 

que, mesmo presente nos mais distantes momentos da comunicação humana, não é 

estudado com muita freqüência. Há tempos atrás denominado de Representações Gráficas 

para Visualização de Dados, hoje definido como Linguagem Gráfica Esquemática 

(Twyman, 1979) e neste trabalho muitas vezes nomeado de Esquemas Gráficos para 

Informar, representam modos de simbolização da Linguagem Visual Gráfica que tem como 

característica a utilização de elementos não-verbais e não-pictóricos em suas 

manifestações comunicacionais. O trabalho hora apresentado teve como objetivo fazer um 

estudo sobre seu posicionamento frente às questões educacionais, como forma de 

evidenciar o seu potencial na transmissão de conteúdos didáticos. 

O caminho percorrido para fundamentar as posições teóricas adotadas, vistas como 

campo argumentativo, buscou entender o envolvimento entre duas áreas do 

conhecimento distintas, porém intimamente envolvidas nos nosso objeto de estudo: 

design e educação. O fenômeno da cultura visual foi visto sob a ótica da tecnologia das 

informações advindas dos meios de comunicação, penetrando nas escolas por intermédio 

das experiências visuais dos alunos, vivenciadas no seu cotidiano por gêneros comumente 

não utilizados nas salas de aula, como Internet, outdoors, jogos de videogame, 

brinquedos eletrônicos, cinema, TV, embalagens, revistas em quadrinhos, entre tantas 

outras manifestações artístico-informacionais. Os infográficos, por exemplo, são tipos de 

representações esquemáticas que não são devidamente explorados em sala de aula e 

muito encontrados em suportes da cultura visual extraclasse. 

O livro didático, enquanto ferramenta de aquisição da informação pedagógica pode 

apresentar elementos da cultura visual que trabalhem diretamente com a Linguagem 

Gráfica Esquemática (LGE), como é o caso de diagramas, tabelas, mapas e infográficos. O 

Programa Nacional do Livro Didático, por meio de seus guias e editais de concorrência, 

prevê e estimula a adoção de elementos gráficos para a configuração do conteúdo 

didático, acrescentando que eles favorecem no processo de aprendizagem. Algumas 

teorias vistas nesse trabalho, abrangem parâmetros e recomendações que enfatizam o 
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universo lúdico nos livros para o Ensino Fundamental. Isso foi verificado em pesquisas 

relacionadas ao planejamento visual desses artefatos, que em muitos casos, não 

correspondem à faixa-etária indicada. Também pudemos constatar que o livro didático 

representa um documento de design que reflete as particularidades de cada época, 

agregando valor histórico e cultural por intermédio de seus recursos gráficos e de 

acabamento.  

Como foi exposto na introdução, este trabalho tem como objetivo geral uma 

investigação sobre o uso da Linguagem Gráfica Esquemática em livros didáticos do Ensino 

Fundamental com foco na configuração visual do conteúdo informacional e nos 

profissionais envolvidos na sua produção e utilização em sala de aula. Como esta última 

instância está configurada sobre o envolvimento com o elemento humano, consideramos 

relevante conhecer os conceitos e teorias que abordassem o processo de comunicação, 

tipos de linguagem humana, percepção visual e psicologia da linguagem para nos ajudar 

na Análise do Discurso realizada com os participantes do Grupo Focal. 

De outro modo, percebemos a necessidade em aprofundarmos um pouco nas 

teorias referentes ao Design da Informação e da Linguagem Gráfica, especialmente no que 

se refere ao modo de simbolização esquemático. Ao investigarmos a história dos 

esquemas gráficos, identificamos o ponto do nascimento dos tipos de infográficos 

quantitativos comumente encontrados hoje: pizza, barra e linha, bem como o 

desenvolvimento da cartografia ao longo dos séculos e o uso da infografia no meio 

impresso, incluindo o livro didático. Em seguida, identificamos as categorizações da LGE 

pertinentes ao nosso objeto de estudo e buscamos, nas pesquisas dos autores especialistas 

da área, apresentar os conceitos e classificações definidas, até o presente momento, para 

os diagramas, tabelas, mapas e infográficos. 

Na sequência utilizamos uma metodologia que possibilitou comprovar a hipótese 

lançada inicialmente, de que o livro didático é um artefato educacional relevante para o o livro didático é um artefato educacional relevante para o o livro didático é um artefato educacional relevante para o o livro didático é um artefato educacional relevante para o 

ensino fundamental no Brasil e a Linguagem Gráfica Esqensino fundamental no Brasil e a Linguagem Gráfica Esqensino fundamental no Brasil e a Linguagem Gráfica Esqensino fundamental no Brasil e a Linguagem Gráfica Esquemática dinamiza a visualização uemática dinamiza a visualização uemática dinamiza a visualização uemática dinamiza a visualização 

de seus conteúdos, potencializando, dessa forma, o processo de aprendizagemde seus conteúdos, potencializando, dessa forma, o processo de aprendizagemde seus conteúdos, potencializando, dessa forma, o processo de aprendizagemde seus conteúdos, potencializando, dessa forma, o processo de aprendizagem.  

Inicialmente fizemos uma pesquisa exploratória, na qual foram analisadas 3.664 

páginas de coleções de livros que compreendiam as disciplinas dos quatro anos iniciais do 

Ensino Fundamental (2º ao 4º ano). Nesta fase pudemos responder às expectativas dos 
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dois primeiros objetivos específicos, já que foi possível identificar as categorias 

esquemáticas mais presentes nestas coleções, bem como as disciplinas mais envolvidas 

com a LGE, que no caso foram Matemática e Ciências e o 4º ano como que apresentou o 

maior número de esquemas gráficos, com 13,90% do total de ocorrências. Esse percentual 

ainda é muito baixo se comparado com a Linguagem Gráfica Verbal (57,58%) ou Pictórica 

(28,50%) e esse fato também é um ponto preponderante para reforçar a justificativa de 

nossa trabalho. 

Tomando como base as informações encontradas na pesquisa exploratória, 

iniciamos outra etapa com a análise comparativa de infográficos utilizados em livros de 

Matemática e Ciências do 4º ano em duas escolas do Recife, uma da rede privada e outra 

da rede pública de ensino. Entre outros fatores, identificamos infográficos que não 

obtiveram uma boa avaliação, como, por exemplo, quando não apresentavam elementos 

de separação visual das etapas nos infográficos explicativos. Outra comparação feita foi em 

relação aos infográficos quantitativos, tomando como parâmetro positivo aquele que 

apresentava elementos pictóricos que fossem condizentes com a idade do público-alvo. 

Esta fase da metodologia nos proporcionou argumentos suficientes para a seleção de 

esquemas para compor um jogo, como forma de dinâmica, para uso com os sujeitos 

participantes da etapa posterior. 

A seleção dos participantes para a fase experimental obedeceu ao critério principal 

de envolvimento com o livro didático em seu campo profissional, correspondendo aos 

seguintes integrantes: 2 autores de livros didáticos, 2 designers de livros didáticos e 2 

professores que utilizassem o artefato em sala de aula, com seus alunos. A técnica 

metodológica utilizada para obtenção dos dados foi o Grupo Focal e obedeceu às etapas 

de um Roteiro de Debates elaborado pelo Moderador. Como esta fase da pesquisa 

pretendia atender ao terceiro objetivo específico — descrever o nível de proximidade 

desses profissionais com a Linguagem Gráfica Esquemática —, foram elaboradas dinâmicas 

em forma de tarefas e jogo para que o encontro extraísse o máximo de informações por 

meio de um ambiente descontraído, característica aconselhada para o Grupo Focal. 

Também foram elaborados questionamentos acerca do conceito de LGE e da importância 

que esta teria para o aprendizado no livro didático. 

Os resultados obtidos, em decorrência da Análise do Discurso, revelaram 

informações que demonstram o caráter interdisciplinar da pesquisa, já que todos os 
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participantes, no patamar de suas experiências no campo da educação e do design, 

defenderam o uso da LGE como uma ferramenta de aprendizagem e sobretudo como um 

recurso didático que pode ser utilizado em sala de aula, na construção de um projeto 

didático pedagógico. Essa afirmação dos participantes recai sobre a tese de Fontoura 

(2002) e Coutinho (2007) quando propõem a educação de crianças e jovens através do 

design. 

Outro ponto relevante se deu pela observação no discurso e na produção gráfica 

esquemática dos participantes, ao realizarem duas tarefas que solicitavam a construção de 

esquemas gráficos a partir de dois textos puramente verbais (letras e números). Os 

resultados demonstraram que os professores que utilizam o livro didático em sala de aula 

tiveram dificuldades tanto na representação do infográfico quantitativo quanto no 

explicativo. Isso foi percebido porque um dos professores participantes não conseguiu 

identificar o tipo de esquema gráfico mais coerente para representar os dados 

quantitativos da Tarefa 1. Quanto aos infográficos explicativos, os dois participantes hora 

mencionados não conseguiram representar elementos esquemáticos em seus trabalhos, 

ficando presos à modos pictóricos de simbolização. Já os autores e designers tiveram um 

nível bem próximo de esquematizações em seus resultados, sendo que estes últimos 

tiveram maior propriedade em estabelecer estruturas esquemáticas em seus desenhos, 

como o uso de elementos enfáticos (setas) e de retórica da linguagem gráfica (hipérbole, 

com o elemento enfático em forma de lupa). Entretanto, percebemos que os designers 

gráficos tiveram maior interesse na estética dos esquemas e, mesmo apresentando 

elementos próprios da linguagem gráfica em seus esquemas, não se preocuparam tanto 

quanto os autores com o conteúdo informacional neles contidos. O motivo de os autores 

terem uma aproximação considerada com a LGE é relacionado ao fato de estarem em 

constante elaboração e análise de material didático, além de pertencerem às disciplinas 

que estão mais relacionadas com o campo de estudo abordado. 

Quanto ao jogo da análise comparativa de esquemas gráficos semelhantes, os 

discursos revelaram uma maior preocupação com os conteúdos, por parte dos 

profissionais da área de educação, selecionando os esquemas que oportunizassem 

desdobramentos e isso foi evidenciado pela valorização de elementos pictóricos. Um dos 

designers utilizou como critério a idade da criança, valorizando assim, os esquemas com 

ilustrações, enquanto que a segunda designer optou por escolher esquemas que não 

tivessem ilustrações, que poderiam “atrapalhar” na interpretação dos dados. Como os 
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discursos remetem à opiniões subjetivas, acreditamos que pequenas variações de 

concordância com as teorias apresentadas possam acontecer, portanto não pretendemos 

em nenhum momento considerar os dados sob uma ótica representativa. 

Um dos pontos mais importantes levantados no Grupo Focal, foi reconhecimento, 

por parte de todos os participantes, da necessidade de interação dos profissionais que 

elaboram o conteúdo didático (autores), dos que buscam soluções gráficas através da 

diagramação dos livros e dos que fazem uso do artefato diretamente com os alunos 

(professores), identificando os problemas e sugerindo soluções. É unânime também a 

valorização da Linguagem Gráfica Esquemática para a dinamização e concordância com as 

experiências visuais vivenciadas no cotidiano da criança, fora da sala de aula. 

Diante das observações acima apresentadas, consideramos que tanto a produção 

esquemática quanto as opiniões e relações sugeridas pelos sujeitos da pesquisa 

exploratória, refletem o contexto histórico do momento em que estão inseridos os livros 

didáticos, a escola brasileira e o aluno do ensino fundamental. Isso se faz presente nos 

discursos que devem ser considerados sob a ótica da visão pragmática de Nunes (2006), 

que, coerente aos teóricos da Análise do Discurso, é caracterizada pelos aspectos 

circunstanciais, sociais e culturais. 

Sendo assim, acreditamos que o trabalho realizado atingiu os objetivos propostos 

aos relacionar as teorias com os dados obtidos com os procedimentos metodológicos que 

permitiram fazer uma abordagem qualitativa do tema em questão. Deixamos como um 

possível desdobramento, uma pesquisa voltada para os usuários dos artefatos 

educacionais hora analisados, dentro de uma abordagem representativa, aferindo a 

satisfação ou o modo como esses alunos reagem diante das diferentes possibilidades de 

configurações gráficas esquemáticas. 
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APÊNDICE A 
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Mudanças da Lei nº 11.724/2006 
 
 

Idade 
Ensino Fundamental 

em 8 anos 
(antes da Lei) 

Ensino Fundamental 
em 9 anos* 
(depois da Lei) 

6 anos Alfabetização** 1º ano 

7 anos 1ª série 2º ano 

8 anos 2ª série 3º ano 

9 anos 3ª série 4º ano 

10 anos 4ª série 5º ano 

11 anos 5ª série 6º ano 

12 anos 6ª série 7º ano 

13 anos 7ª série 8º ano 

14 anos 8ª série 9º ano 

 
(*)A Lei nº 11.274, de 06/02/2006, estabelece a ampliação para nove anos do ensino 

fundamental. 

Até 2010, prazo final da implantação da ampliação, poderão coexistir os dois sistemas 

cuja equivalência encontra-se na tabela acima. 

 

(**) Último ano da Pré-escola. 
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APÊNDICE B 



Análise de incidência dos modos de simbolização da LG em artefatos educacionais do 2º ano do Ensino Fundamental 
 
 
 

Disciplinas | 2º ano | Ensino Fundamental Incidência Modos de simbolização 
(Linguagem Gráfica) Língua 

Portuguesa 
Matemática História Geografia Ciências Subtotal Total 

Palavras 210 370 111 97 118 906 

V
E
R
B
A
L 

Números 10 276 30 32 71 419 
1325 

Fotografia 57 49 110 95 141 452 

Desenho 126 212 50 20 - 408 

Pintura 17 - - 2 - 19 

Gravura 13 5 1 - 3 22 

Recorte 10 3 3 1 - 17 

P
IC
T
Ó
R
IC
O
 

Outro (figuras Geométricas) 5 93 5 - - 103 

1021 

Diagrama 3 30 - 3 5 41 

Tabela 20 40 4 30 3 97 

Mapa 1 1 13 - - 15 

Infográfico 18 15 5 4 - 42 

Quadrinho - - - 1 - 1 

E
SQ

U
E
M
Á
T
IC
O
 

Outro (Cruzadinhas, caça-palavras) 4 16 2 - - 22 

218 

Páginas analisadas: 5 a 224 3 a 379 11 a 112 7 a 103 6 a 120  
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Análise de incidência dos modos de simbolização da LG em artefatos educacionais do 3º ano do Ensino Fundamental 
 
 
 

Disciplinas | 3º ano | Ensino Fundamental Incidência Modos de simbolização 
(Linguagem Gráfica) Língua 

Portuguesa 
Matemática História Geografia Ciências Subtotal Total 

Palavras 241 204 88 92 194 819 

V
E
R
B
A
L 

Números 3 198 8 11 15 235 
1054 

Fotografia 3 7 26 34 90 160 

Desenho 135 75 46 38 60 354 

Pintura - 1 10 2 - 13 

Gravura - - 1 - - 1 

Recorte - - 1 - 1 7 

P
IC
T
Ó
R
IC
O
 

Outro (figuras Geométricas) 2 43 2 4 1 52 

578 

Diagrama 5 4 6 2 6 23 

Tabela 31 23 10 9 20 93 

Mapa - - 1 4 - 5 

Infográfico 1 2 2 6 12 23 

Quadrinho 2 - - - 3 5 

E
SQ

U
E
M
Á
T
IC
O
 

Outro (Cruzadinhas, caça-palavras) 20 23 14 16 13 86 

235 

Páginas analisadas: 6 a 255 6 a 212 8 a 100 8 a 106 6 a 208  
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Análise de incidência dos modos de simbolização da LG em artefatos educacionais do 4º ano do Ensino Fundamental 
 
 
 

Disciplinas | 4º ano | Ensino Fundamental Incidência Modos de simbolização 
(Linguagem Gráfica) Língua 

Portuguesa 
Matemática História Geografia Ciências Subtotal Total 

Palavras 260 262 111 99 252 984 

V
E
R
B
A
L 

Números 17 174 32 26 76 325 
1309 

Fotografia 28 34 36 45 130 273 

Desenho 70 152 9 10 37 278 

Pintura 3 - 13 - - 16 

Gravura - - - - - - 

Recorte 10 10 4 5 7 36 

P
IC
T
Ó
R
IC
O
 

Outro (figuras Geométricas) - 42 - - 3 45 

648 

Diagrama 5 33 1 - - 39 

Tabela 40 56 5 5 12 118 

Mapa - 6 10 8 - 24 

Infográfico - 22 - 3 34 59 

Quadrinho 15 7 1 2 - 25 

E
SQ

U
E
M
Á
T
IC
O
 

Outro (Cruzadinhas, caça-palavras) 2 35 2 4 8 51 

316 

Páginas analisadas: 8 a 272 6 a 272 6 a 112 6 a 112 8 a 256  
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Análise de incidência dos modos de simbolização em artefatos educacionais do 5º ano do Ensino Fundamental 
 
 

 

Disciplinas | 5º ano | Ensino Fundamental Incidência Modos de simbolização 
(Linguagem Gráfica) Língua 

Portuguesa 
Matemática História Geografia Ciências Subtotal Total 

Palavras 255 225 171 150 154 955 

V
E
R
B
A
L 

Números 2 215 2 4 - 223 
1178 

Fotografia 33 71 75 89 45 313 

Desenho 156 39 73 17 55 340 

Pintura 13 1 18 - 2 34 

Gravura 15 51 26 5 39 136 

Recorte - - - - - - 

P
IC
T
Ó
R
IC
O
 

Outro (figuras Geométricas) - 37 - - - - 

823 

Diagrama 37 8 18 20 9 92 

Tabela 3 30 6 3 10 52 

Mapa 1 6 9 24 2 42 

Infográfico 5 11 - 1 5 22 

Quadrinho 10 73 2 4 - 89 

E
SQ

U
E
M
Á
T
IC
O
 

Outro (Cruzadinhas, caça-palavras) 2 - - - 3 5 
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Páginas analisadas: 7 a 262 6 a 231 7 a 180 7 a 157 5 a 159  
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TAREFA 1 
Transformar o texto abaixo em esquema gráfico 
 
Disciplinas envolvidas no conteúdo: Matemática e Geografia 

Assunto abordado: porcentagem (matemática) e atividades das cidades (Geografia) 

 
 

O senso demográfico do IBGE demonstrou que no ano de 2000 a maior parte 

dos trabalhadores brasileiros encontrava-se no setor de serviços, 

representando 44% do total. Na indústria, a quantidade de trabalhadores 

correspondeu a 21%, no comércio a 17% e nas outras atividades juntas, a 

porcentagem foi de 18%. 
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TAREFA 2 
Transformar o texto abaixo em esquema gráfico 
 
Disciplinas envolvidas no conteúdo: Ciências 

Assunto abordado: necessidades das plantas (respiração e transpiração) 

 
 
 
O gás oxigênio é essencial para a respiração das plantas, pois elas 

absorvem o oxigênio do ar ou da água (no caso de plantas aquáticas) e 

depois soltam gás carbônico, principalmente pelas folhas. As plantas 

respiram dia e noite, assim como nós e muitos outros seres vivos. Elas 

também transpiram e isso ocorre pelas folhas, quando soltam vapor d’água. 
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APÊNDICE D 



 

 

205 

 

1 

2 



 

 

206 

 

3 

4 



 

 

207 

 

5 

6 



 

 

208 

APÊNDICE E 
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Transcrição integral do Grupo focal Transcrição integral do Grupo focal Transcrição integral do Grupo focal Transcrição integral do Grupo focal     
 
 
Dia: 02 de dezembro de 201002 de dezembro de 201002 de dezembro de 201002 de dezembro de 2010; Hora de início: 19h25’19h25’19h25’19h25’; Hora de encerramento: 21h22’21h22’21h22’21h22’. 
 
Legenda: 
PPPP = Pesquisador 
PA PA PA PA = Participante A (Autor 1)  
PB PB PB PB = Participante B (Autor 2)  
PCPCPCPC = Participante C (Professor 1) 
PD PD PD PD = Participante D (Professor 2) 
PE PE PE PE = Participante E (Designer 1) 
PFPFPFPF = Participante F (Designer 2) 
 
 
P_1:P_1:P_1:P_1: − Bem pessoal, é... assim, eu não tenho muita experiência nessa técnica, né, Grupo Focal, 
mas aí fui buscar informações como era e aí a gente tem que fazer um debate sobre um assunto, 
mas assim, eu queria que todo mundo ficasse bem a vontade porque não é nada, assim, que vai 
constranger ninguém nem nada... 
 
PD_2:PD_2:PD_2:PD_2: − Um teste, um teste... informal, informal to percebendo... quem for reprovado não se 
culpe (risos) 
 
P_3:P_3:P_3:P_3: − Pois é não fique traumatizado... (risos) Vou apresentar a equipe de pesquisa. Eu sou o 
pesquisador, é um trabalho da minha dissertação de mestrado em Design da Informação, da 
Universidade Federal de Pernambuco, e minha pesquisa faz ligação com a área de educação 
porque o objeto de estudo é linguagem esquemática em livro didático do ensino fundamental e 
Patrícia vai ser a Relatora, ou seja, tudo o que eu não conseguir observar, porque não dá pra 
observar durante a reunião, Patrícia vai fazer algumas anotações... porque pra mim vai ser valioso 
depois, essas anotações. Primeiro eu quero agradecer a participação de todo mundo porque não 
é fácil a gente deixar os compromissos da gente em prol de uma pessoa que a gente não nem 
conhece, né? Muita gente aqui não me conhece... então, primeiro eu quero agradecer a 
confiança, a disposição de vir aqui e contribuir com minha pesquisa, que tava complicado, por 
causa do tempo, em reunir pessoas, essa técnica é realmente complicada por causa disso, de 
reunir as pessoas. Porque é um grupo focal que vai trabalhar um tema e esse grupo tem que se 
reunir. Não é uma entrevista tipo entrevista individual, que você vai no local de cada um e 
entrevista individualmente. Então aqui... a gente tem um roteiro que eu vou seguir e agente vai 
fazendo... eu quero que vocês fiquem bem a vontade, não precisa “quebrar a cabeça”, sabe... as 
coisas que vocês não tem conhecimento, já que são duas áreas distintas, então, coisas que vocês 
da área de educação não tem conhecimento da área do design, fiquem a vontade pra falar e 
coisas que os designers que estão aqui presentes não tem conhecimento da área de educação, 
também fiquem a vontade, não é?... a gente não tem porque se constranger porque são duas 
áreas e ninguém é obrigado a saber uma da outra. É... eu estou gravando e Janice está filmando 
por uma questão só de registrar, caso o gravador não funcione, né?... mas aí eu queria pedir a 
autorização de vocês pra transcrever a fita... não vou identificar ninguém, certo? E não vou utilizar 
o vídeo, certo? O vídeo também pode ser que eu utilize depois pra eu observar as reações... 
Patrícia também... Pode ser que ela não consiga registrar muita coisa, então às vezes o vídeo é 
mais fácil. E também Janice está filmando por uma questão de segurança, se um equipamento 
não funcionar, o outro funciona. Então, assim, eu queria que cada pessoa se apresentasse 
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rapidamente, a sua experiência na área de educação, quem for de educação, experiência na área 
de design, quem for de design... E pode começar pela participante A, pode ser? 
 
PA_4:PA_4:PA_4:PA_4: − Sou professora de Matemática, fiz Licenciatura em Matemática e Pedagogia, ai trabalho 
com Matemática em escola pública e particular... atualmente estou afastada porque estou 
terminando o mestrado em Educação na Federal, o ponto didático específico é Matemática, e 
trabalhei como co-autora do livro Historiando Matemática, juntamente com Zélia Porto e 
Margarida, em 1998 ou 1999, e a gente publicou... elas já tinham a primeira e segunda séries e eu 
entrei para fazer o trabalho com a terceira e quarta série. Bom, mais alguma coisa? (risos) 
 
P_5:P_5:P_5:P_5: − Não, obrigado. 
 
PE_6:PE_6:PE_6:PE_6: − Eu sou designer pela Federal e há quatro anos estou trabalhando design gráfico, quatro 
anos trabalhando com livros didáticos, uma parte já bem específica do design, que é o design 
editorial. 
 
PC_7:PC_7:PC_7:PC_7: − Eu tenho graduação em Matemática e Pós-Graduação em Administração Escolar. 
Atualmente estou como diretora da escola, sou professora de Matemática e trabalhei na rede 
municipal e estadual. 
 
PD_8:PD_8:PD_8:PD_8: − Eu tenho Licenciatura em Português e Inglês da Federal, mas atualmente, acho que há 
uns dez anos, além da sala de aula, fiquei como coordenadora da biblioteca, na área pedagógica. 
 
PF_9:PF_9:PF_9:PF_9: − Bem, eu sou designer, terminei minha faculdade agora e meu projeto de graduação é 
muito parecido com o que Fábio já trabalhou na graduação dele e também tem haver com o 
projeto de mestrado dele. Estudei a inserção do Design na Educação, mais especificamente da 
Linguagem Gráfica, que é basicamente a sua área também, né? A Linguagem Gráfica Esquemática 
está dentro da Linguagem Gráfica e... no currículo de Artes. A inserção desse conteúdo extra... ele 
já tem uma abertura no currículo do MEC, mas é... percebeu-se que precisa de uma adaptação e 
de uma melhoria de como ele é tratado. E ai eu fiz um redesign de um livro didático já existente, 
redesign é a adaptação do livro, e fazendo um novo projeto gráfico e sugerindo alterações tanto 
no conteúdo dele como também na forma de abordar as atividades e as conceituações. 
 
PB_10:PB_10:PB_10:PB_10: − Eu sou coordenadora pedagógica desta escola e a tarde eu trabalho com ensino 
fundamental, uma turma de segunda série, que é o terceiro ano do primeiro ciclo e também 
trabalho na coordenação pedagógica da produção de livros didático, atuando também como 
autora de livro de Ciências. 
 
P_11:P_11:P_11:P_11: − Bem, agora eu queria começar a discussão da gente perguntando a vocês, aí vocês 
respondem o que vem á cabeça, certo? Uma pergunta assim, sobre o meu objeto de estudo, na 
concepção de vocês, partindo do ponto inicial daqui da gente, quem é design provavelmente vai 
ter mais propriedade vai ter mais propriedade, mas eu gostaria de saber de todos, o pessoal da 
educação, o pessoal da área de design, pra vocês o que seria Linguagem Gráfica Esquemática? O 
que vocês imaginam que seja isso? Pode começar pela participante A, ou quem quiser, primeiro. 
 
PA_12:PA_12:PA_12:PA_12: − Bom... Linguagem Gráfica Esquemática... Eu vou falar o que eu acho. Assim, o que a 
palavra sugere, né? É uma linguagem, assim, adequada, né?, que atinge o objetivos, aquela... Nada 
de muito enfeites, uma coisa esquemática, simples, mas que atinja o objetivo àquilo que está se 
propondo. 
 
P_13:P_13:P_13:P_13: − Certo...Muito bem. Participante E. 
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PE_14:PE_14:PE_14:PE_14: − Uma linguagem... Aí eu fui mais pra ideia porque para ser linguagem ela tem que 
conseguir transmitir, ela conseguir passar uma mensagem. Então, uma Linguagem gráfica 
Esquemática seria isso, você vai... É aquela que você vai sintetizar as ideias ou simplificar para que 
quem veja consiga fazer a leitura, porque só assim, ela conseguindo fechar esse ciclo, ela vai ser 
uma linguagem, com um emissor e um receptor, porque se ela não fizer isso, se ela não 
conseguir, ela não pode ser considerada uma linguagem. Eu acho isso... Assim, coloquei com as 
minhas palavras. 
 
PC_15:PC_15:PC_15:PC_15: − Eu estou... não sou muito do entendimento, mas acredito que seja alguma proposta, 
algum objetivo que seja colocado de forma bem estruturada para que seja entendido aquele 
gráfico e transmita a mensagem que você quer repassar. É como se numa leitura, uma criança 
que não sabe ler ainda, mas se você coloca uma figura para ela e ela vá fazer a interpretação 
daquela figura através daquele desenho que foi mostrado. Ai aconselha ter o objetivo conduzido 
já, de chegar naquele objetivo final. 
 
P_16:P_16:P_16:P_16: − Ok! 
 
PD_17:PD_17:PD_17:PD_17: − Desculpe, repita a pergunta! 
 
P_18:P_18:P_18:P_18: − O que seria pra você, o que você imagina que seria a Linguagem Gráfica Esquemática? O 
que você acha que é uma Linguagem Gráfica Esquemática? 
 
PD_19:PD_19:PD_19:PD_19: − Eu acho que é uma linguagem não-verbal, mas que tem que transmitir a parte verbal. 
Você tem que esquematizar de uma maneira que a pessoa ou o receptor ele entenda e possa 
fazer uma linguagem verbal já que é uma linguagem não-verbal. Eu acho assim. Não tenho 
certeza. 
 
PF_20:PF_20:PF_20:PF_20: − Eu acho que a Linguagem Gráfica Esquemática é exatamente isso... é você transformar 
uma ideia e um conceito do mesmo jeito que você faz isso com a linguagem escrita ou falada, só 
que da forma visual. Esquemática seria a organização dos dados esquematicamente, daquela 
forma de uma tabela ou um gráfico... acho que é uma forma de representar melhor as 
informações, seria visualmente, colocando hierarquicamente as coisas para um melhor 
entendimento. Visualmente, mas acho que esquemático também entra a parte escrita, não é? 
 
P_21:P_21:P_21:P_21: − Você acha que entra a parte escrita? Envolve os dois? 
 
PF_22:PF_22:PF_22:PF_22: − É, eu acho que envolve os dois. 
 
PB_23: PB_23: PB_23: PB_23: − Eu acho que com todas essas falas ai... assim... tem os signos que são apropriados para 
poder fazer com que essa mensagem, com que esse texto ou com que essa informação seja 
entendida pela criança ou por quem vai fazer uso. Então, esses signos precisam estar bem claros 
e estabelecidos e colocados de uma forma clara naquela informação para que se perceba o que é 
que está se pretendendo passar através desse esquema, desse gráfico, dessa tabela. 
 
P_24:P_24:P_24:P_24: − Pra que a criança também entenda... 
 
PB_25:PB_25:PB_25:PB_25: − Pra que acriança também entenda. Então tem que estar numa linguagem que a criança 
seja capaz de compreender. 
 
PA_26:PA_26:PA_26:PA_26: − Posso falar? 
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P_27:P_27:P_27:P_27: − Pode, pode... 
 
PA_28:PA_28:PA_28:PA_28: − Quando a gente fala muito assim da questão da linguagem gráfica, vem na cabeça da 
gente a questão do desenho, a questão do símbolo... e aí vocês falando aí, completando, eu acho 
que a Linguagem Gráfica Esquemática é a questão não só quando você falou não-verbal 
transmite, mas eu acho que talvez o complemento também, em certos momentos, trabalhar com 
a linguagem escrita, digo isso, e a questão visual também, dos desenhos, dos gráficos, das tabelas, 
não é? Uma harmonia entre estas questões. 
 
PE_29: PE_29: PE_29: PE_29: − Até o que eu estava... continuando só a ideia, o que eu estava pensando: estava 
pensando isso, porque muitas vezes a linguagem esquemática, a linguagem gráfica, ela vai 
completar. Então, o texto, ou a linguagem falada, escrita, com a linguagem gráfica, você vai 
conseguir representar uma ideia que se fosse transcrever fica muito grande... vai 
complementando. 
 
PA_30:PA_30:PA_30:PA_30: − Tem momentos que só a partir de imagens, quando eu falo assim, desenhos, figuras, 
ela é suficiente, tem horas que não. 
 
PF_31:PF_31:PF_31:PF_31: −É melhor trabalhar com crianças você colocando as duas partes, principalmente 
crianças mais novas, assim, que, no caso, elas entendem melhor até uma imagem do que uma 
palavra porque o vocabulário ainda está sendo desenvolvido. 
 
P_32:P_32:P_32:P_32: −Bem, pessoal, agora vamos partir pra nossa brincadeira. Primeira brincadeira, certo? Eu 
vou fazer o seguinte: a gente já discutiu sobre Linguagem Esquemática, então a agente chegou a 
um consenso, né? Que ela não é verbal, que ela pode ter elementos verbais, pode ter elementos 
de ilustração, ela pode ser um gráfico, ela tem que ser uma linguagem que seja entendida pra 
quem está fazendo, pra quem constrói o esquema, e pra quem está recebendo, no caso, através 
do livro didático para a criança do ensino fundamental. Então a brincadeira que eu vou propor 
para vocês agora é construir um esquema gráfico baseado num texto didático. Então, vocês vão 
fazer o que vier na cabeça de vocês. Primeiro, não precisa ser nada muito elaborado porque a 
gente está aqui com pouco tempo, não é verdade? E seria mais um esboço. Como você como 
autor, como designer, como professor vivencia isso? Se você já viu esses esquemas em algum 
livro, em alguma situação? E como é que você representaria esse texto na forma de esquema? 
Vamos fingir agora que a gente é autor de livro didático, né? Vamos dizer assim: vou transformar 
esse texto num esquema pra ver se ele funciona, se ele fica atrativo. Então, eu peguei dois 
parágrafos, um da área de Matemática, que envolve Matemática e Geografia, que são dados 
demográficos, em porcentagem, e outro da área de Ciências. Então assim, minha proposta é fazer 
os dois. Quem conseguir fazer os dois, ótimo. Quem não conseguir, ótimo também. Certo? E aí a 
gente vai medir a dificuldade de cada um, porquê o que eu quero ver com esse grupo, um dos 
objetivos é ver a proximidade de cada profissional com essa linguagem. Então, eu não quero 
medir a qualidade do esquema, não quero medir o conhecimento em relação à linguagem 
esquemática, não. Eu só quero realmente medir a proximidade que cada um tem com a 
Linguagem Esquemática. Então, vocês vão usar basicamente o hidrocor, não tem lápis. Se errar, 
não tem problema. Certo? Se quiser fazer outro esboço, tem papel disponível pra fazer outro. Se 
começou a fazer, quer cobrir para fazer direitinho, como se fosse uma borracha,  pega outro 
papel e faz por cima. Aí é o método de cada um. Então, vocês podem usar colorido, dependendo 
da necessidade que vocês acharem necessário. Exemplo: eu preciso de cinco cores para 
representar isso ou não preciso de cor. Se vocês acharam a cor um elemento importante, 
também vocês colocam. Se vocês preferem fazer o esquema só de uma cor, vocês acharem que é 
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melhor assim, fiquem bem à vontade. Eu vou passar aqui... (passa as tarefas e o material para a 
confecção dos esquemas) aqui tem outras cores também... 
 
PD_33:PD_33:PD_33:PD_33: − É preciso escrever também ou só representar? 
 
P_34:P_34:P_34:P_34: − Representar! Como um esquema. Como seria este texto num esquema, com esses 
dados que estão aqui? Se você acha necessário colocar um título... se acha que não é necessário 
colocar um título... a gente sabe que tem vários tipos de esquemas que a gente já conhece. Será 
que algum desses esquemas se enquadram nesse texto? Esse texto se enquadra em algum gráfico 
que você já tenha visto? 
 
PA_35:PA_35:PA_35:PA_35: − Isso aqui está para que turma? 
 
P_36:P_36:P_36:P_36: − Isso é do quarto ano. Na verdade tirei de dois livros do quarto ano do ensino 
fundamental, antiga terceira série. Então, façam o que vocês imaginam. Não fiquem preocupados 
com o resultado. Vocês têm a liberdade realmente de fazer como vocês imaginam. 
 
(Neste momento os participantes iniciam a atividade das tarefas um e dois: construção de 
infográfico a partir de um texto) 
 
PD_37:PD_37:PD_37:PD_37: − Pode usar a régua? 
 
P_38:P_38:P_38:P_38: − Pode. Esqueci desse detalhe. Quem quiser usar a régua, fique a vontade. 
 
PA_39:PA_39:PA_39:PA_39: − Posso usar o copo? 
 
P_40:P_40:P_40:P_40: − Pode. Outra coisa importante é que a gente não pode também querer que saia 
exatamente na proporção. A gente bota na proporção aproximada, que a gente acha. 
 
PB_41: PB_41: PB_41: PB_41: − Tem que lembrar que é pra criança?! 
 
P_42: P_42: P_42: P_42: − É. Por que isso ai é um exercício do quarto ano, que envolve Matemática e Geografia. 
Quarto ano do Ensino Fundamental. 
 
PB_43: PB_43: PB_43: PB_43: − Como um lápis faz falta! Não pode usar lápis não? Todo mundo faz com borrão. 
 
P_44:P_44:P_44:P_44: − Não. Mas não precisa ficar perfeito. Esse desenho que vocês estão fazendo, é como se 
vocês fossem passar para uma pessoa que fosse fazer no computador, por exemplo. Esse aqui é o 
esboço do desenho, então não precisa fazer uma coisa muito elaborada. Vocês estariam, por 
exemplo, fazendo um esquema para uma pessoa, um designer, alguém que trabalhe no 
computador e passe para ele. Ó, eu quero esse esquema assim. Quero que você faça nessa 
proporção aqui e com esses dados. 
 
PD_45:PD_45:PD_45:PD_45: − Eu não tenho a mínima ideia porque Matemática para mim é mesmo que um bicho. 
Estou fazendo da minha cabeça realmente. 
 
P_46:P_46:P_46:P_46: − Está com dificuldade? 
 
P_47:P_47:P_47:P_47: − Quem termina e que quiser passar para o próximo... Como... A Participante Dna fez! 
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PD_48:PD_48:PD_48:PD_48: − É porque em matemática a gente é ruim, vou passar para outra coisa que eu possa 
entender melhor! (...) −  E se agente sabe que errou mas não está com vontade de fazer outra 
vez? Pode dizer na hora que errou? Que não quer concertar...(risos) 
 
P_49:P_49:P_49:P_49: − Como é? Como é? Como é a pergunta? 
 
PD_50:PD_50:PD_50:PD_50: − Assim! Agente faz, sabe que errou, mas não está com vontade de concertar! (risos) 
 
P_51:P_51:P_51:P_51: − Sabe que errou, mas não está com vontade de concertar?  
 
PD_52:PD_52:PD_52:PD_52: − Sim! 
 
P_53:P_53:P_53:P_53: − Pára onde acha que deve parar! Não precisa refazer não! 
 
PC_54:PC_54:PC_54:PC_54: − É porque é a última... a gente tem que... falar com a mãe dele! (risos) 
 
PD_55:PD_55:PD_55:PD_55: − Eu quero outro papel! (risos) Eu quero outro papel! (risos) Deixa errado! (risos) 
 
PC_56:PC_56:PC_56:PC_56: − Não sei desenhar não! 
 
PF_57: PF_57: PF_57: PF_57: − Mas não tem problema não, eu também não sei! (risos) 
 
(passagem de tempo) 
 
P_58: P_58: P_58: P_58: −Quem terminou? 
 
PB_59: PB_59: PB_59: PB_59: − Eu terminei! 
 
P_60:P_60:P_60:P_60: − Um já terminou! 
 
PC_61:PC_61:PC_61:PC_61: − Eu também já terminei! 
 
P_62:P_62:P_62:P_62: − Dois já terminaram! 
 
P_63:P_63:P_63:P_63: − Não estou pressionando não viu! (risos) Esse vai... (aponta para os esboços produzidos 
da Participante B) Agente vai conversar sobre isso! 
 
PA_64:PA_64:PA_64:PA_64: − Eu fiz muito junto... muito colado as coisas! 
 
P:P:P:P: − O mais importante é o exercício e agente realmente tentar fazer... 
 
PD_65:PD_65:PD_65:PD_65: − Me dá uma régua, por favor, aí... eu esqueci de um detalhe muito importante! 
 
P_66:P_66:P_66:P_66: −  Esqueceu dos detalhes foi? 
 
PD_67:PD_67:PD_67:PD_67: − Foi, os detalhes! 
 
PA_68:PA_68:PA_68:PA_68: − Eu fiz meus livros assim... sem essa técnica! Que existe, quando você quer chamar 
atenção... Você puxa... 
 
P_69:P_69:P_69:P_69: − Três pessoas já terminaram... quatro com a Participante C! 
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P_70:P_70:P_70:P_70: − O último você achou mais difícil? Porque tu acha que foi mais difícil? É diferente do 
primeiro em quê... O segundo? A tarefa dois... Você acha que é diferente? 
 
PC_71:PC_71:PC_71:PC_71: − Diferente desse daqui (aponta para o texto da Terefa 1),  porque você já dá uma de 
ideia de como você vai fazer.... esse aqui, não (aponta para o texto da Tarefa 2), você vai ter que 
criar uma ideia que repasse para outra... a entrada do oxigênio... Você vai ter criar quase tudo!   
 
P_72:P_72:P_72:P_72: − Exatamente! Qual seria, assim, a diferença básica do primeiro para o segundo? Questão 
de... assim... o primeiro texto e o segundo texto, a diferença básica, o primeiro é mais o quê? 
 
PD_73:PD_73:PD_73:PD_73: − Esse aqui (aponta para o texto da Tarefa 1) é mais objetivo! 
 
PA_74:PA_74:PA_74:PA_74: − Ele tem mais informação numérica, é mais rápida do que um texto... 
 
PC_75:PC_75:PC_75:PC_75: − Ele dá informação mais precisa e a outra...  
 
PPPP_76: _76: _76: _76: − Passa uma informação quantitativa. E o segundo, seria o quê? 
 
PC_77:PC_77:PC_77:PC_77: − É mais subjetiva, você vai ter que criar, ele passa uma ideia (aponta para o texto da 
Tarefa 2), mas você vai ter que criar uma maneira de repassar essa ideia.  
 
PB_78:PB_78:PB_78:PB_78: − Uma maneira de ressaltar os elementos que não tem definição própria... 
 
PE_79:PE_79:PE_79:PE_79: − É! Você vai ter que criar um... Não dá para fazer você representar... 
 
PPPPB_80:B_80:B_80:B_80: − Eu tô vendo aí que todo mundo botou... A maioria... Não! Ele botou dia e noite, para 
mim, dia e noite não importa, nesse texto aqui a informação do dia e da noite não importa... 
 
PC_81:PC_81:PC_81:PC_81: − Não... Porque realmente ela é ciclo diário... quer dizer que ela respira de dia e de 
noite! Mas aí não é tão importante não! 
    
PB_82:PB_82:PB_82:PB_82: − Aí no esquema agente não precisaria colocar essa informação! 
 
P_83:P_83:P_83:P_83: − Mas vocês acham... 
 
PF_84:PF_84:PF_84:PF_84: − Eu acho que... 
 
P_85:P_85:P_85:P_85: − Sim... Fala PF! 
 
PF_86:PF_86:PF_86:PF_86: − A segunda tarefa é muito mais difícil porque vai da abordagem de cada um representar 
da maneira que acha mais adequada e logicamente a maneira mais adequada não é essa que 
agente está fazendo agora em cinco minutos, mas é uma ideia que a gente tirou assim e tentou 
fazer. E o primeiro gráfico ele é aquele gráfico padrão, que você sabe que vai ter que fazer um 
gráfico pizza, que é já o adotado nesse tipo de informação! 
 
PE_87:PE_87:PE_87:PE_87: − Já tem uma informação, já tem uma ideia! 
 
PF_88:PF_88:PF_88:PF_88: − ... Você pode fazer diferente né!? Você Pode fazer ele mais adaptado às crianças... sei 
lá, com desenhos... Qualquer coisa mais... 
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P_89:P_89:P_89:P_89: − ... Então vocês tiveram no geral, todo mundo, mais dificuldade no segundo, na segunda 
tarefa? 
 
PE_90:PE_90:PE_90:PE_90: −É mais sintetizar, para você conseguir sintetizar... 
 
PA_91PA_91PA_91PA_91: − É porque passa uma questão de um conceito aí. A questão da respiração das plantas 
como ocorre. Então, você só não pode começar a dizer uma coisa, você tem que terminar todo o 
ciclo... Você para aqui... 
 
P_92:P_92:P_92:P_92: −É um quê? É um ciclo, você falou? 
 
PA_93:PA_93:PA_93:PA_93: − É ciclo assim, você tem um começo meio e fim nisso aqui, você não pode parar, você 
não pode dizer assim: o gás oxigênio é essencial para a respiração das plantas, absorve oxigênio 
do ar e calor. Você precisa do resto... 
 
P_94:P_94:P_94:P_94: − Então,  a diferença básica entre um e outro: o primeiro, vocês disseram, trás uma 
informação numérica, dados quantitativos... 
 
PA_95:PA_95:PA_95:PA_95: − E suficientes ali. 
 
P_96:P_96:P_96:P_96: − E fechados...  exatos. E o segundo, ele é... a participante A falou: um ciclo.  
 
PC_97:PC_97:PC_97:PC_97: − Ele tem começo, meio e fim. 
 
P_98:P_98:P_98:P_98: − Então agente pode dizer que isso é o quê também, além de um ciclo? Uma palavra 
próxima de ciclo... que tem um começo, meio e fim? 
 
PE_99:PE_99:PE_99:PE_99: − Um esquema. 
 
PA_100:PA_100:PA_100:PA_100: − Uma história, uma coisa assim. 
 
PD_101:PD_101:PD_101:PD_101: − Uma história, uma coisa assim. 
 
P_102:P_102:P_102:P_102: − Um processo! Não é verdade? 
 
PC_103:PC_103:PC_103:PC_103: − Exatamente, um processo! 
 
P_104:P_104:P_104:P_104: − Então pronto. Vocês tiveram mais dificuldade porque um processo a gente pode 
representar de formas diferentes. 
    
PA_105:PA_105:PA_105:PA_105: − Porque não é tão simples. 
 
P_106:P_106:P_106:P_106: − Cada pessoa pode representar de uma maneira, porque cada um tem um repertório 
diferente. Um repertório visual. Aí eu queria chamara atenção para o quê? É... num estudo que eu 
fiz sobre infográficos, existe a divisão básica, muitos autores que dividem em gráfico quantitativo, 
o infográfico quantitativo, ou seja, o esquema gráfico quantitativo, que é muito encontrado em 
Matemática, né?... e tem o infográfico de processo ou de procedimento, ou de ciclo, como a 
gente também pode chamar... essas variantes. Então, a diferença básica entre os dois é que um é 
um esquema básico quantitativo e o outro é um esquema gráfico de processo. Então... eu, na 
minha pesquisa anterior à esta que agente está fazendo hoje, na pesquisa exploratória, eu analisei 
os livros didáticos de duas escolas e eu constatei que essas coleções, esses livros que eram 
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adotados, é... o que mais tinha representação de gráficos quantitativos era o quarto ano de 
Matemática e o que tinha mais representativo de esquemas de procedimentos e processos era de 
Ciências. Então é... ficou evidente na minha pesquisa que há essa separação. Eu já imaginava isso, 
pela experiência do meu trabalho e eu acho que os professores também, que trabalham 
diretamente, já imaginam. Mas eu comprovei isso através da pesquisa exploratória. Então, a 
dificuldade que vocês tiveram foi mais com o segundo gráfico, com o segundo esquema, porque 
ele é um processo. Um processo, na opinião de vocês, é mais difícil de representar do que um 
texto que traga dados quantitativos, não é isso? Alguém tem alguma coisa a falar ou discordar? 
 
PF_107:PF_107:PF_107:PF_107: −Eu tenho. É... essa questão de representar alguns termos, como o ar, é muito 
complicado.    
    
PD_108:PD_108:PD_108:PD_108: − Porque a gente não pode visualizar, não é?!    
 
PF_109:PF_109:PF_109:PF_109: − É por isso que até você tem que ter o suporte do texto.    
 
PE_110:PE_110:PE_110:PE_110: − Exatamente. 
    
P_111:P_111:P_111:P_111: − E aí a maneira que a gente não consegue de forma esquemática ou numa ilustração 
trazer isso, a gente traz o quê ? O texto como auxiliar, não é isso? ... no esquema. Vai ter um 
momento que a gente vai ter que escrever “gás oxigênio”. vai ter um momento que a gente vai 
ter que escrever “gás carbônico”, não é verdade? Porque não tem como a gente... 
 
PC_112:PC_112:PC_112:PC_112: − Você representar.    
 
P_113:P_113:P_113:P_113: − ... Representar isso visualmente. O que é um gás carbônico, um gás oxigênio. Não tem 
como a gente diferenciar numa ilustração. Então assim... agora uma pergunta que eu faço: 
comparando os esquemas que vocês fizeram com o texto, que é que vocês acham que, pra 
criança, comparando o texto isolado com o esquema, ia chamar mais atenção, que ia atrair para a 
leitura: o texto ou o esquema? E por quê? 
 
PE_114:PE_114:PE_114:PE_114: − O esquema.    
 
PC_115:PC_115:PC_115:PC_115: − O esquema, porque pra ele (o aluno) está mais perto, pois se aproxima do desenho, 
é uma coisa que está mais perto dele que a escrita. Para a criança, a escrita é menos atrativa. 
Porque ele vê na natureza, em todo canto... 
    
P_116:P_116:P_116:P_116: − Por que dá início de... 
 
PB_117:PB_117:PB_117:PB_117: − Porque ela ainda está naquela fase do concreto. Ver o desenho ajuda ela a visualizar 
mentalmente o que está acontecendo... trazendo isso para o texto. 
 
PE_118:PE_118:PE_118:PE_118: − O desenho vai reforçar.    
 
PA_119:PA_119:PA_119:PA_119: − Mas o desenho isolado do texto, de um lado e o texto do outro, sem nada de... a 
palavra com outra colocação... não faria sentido. O texto complementa. 
 
PF_120:PF_120:PF_120:PF_120: − O texto já pra mim, assim, pelo menos, já foi difícil... eu tive que escrever cada coisa 
antes de fazer o esquema para selecionar essas informações sem saber o que é ligado com o quê, 
assim... e eu não sei se até entra nesse negócio de respiração das plantas, mas eu até achei que 
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faltou alguma coisa da chuva. Relacionar um desenho com o outro. Eu não sei se da transpiração 
você vê também o ciclo da água. 
 
PE_121:PE_121:PE_121:PE_121: − Eu também pensei no ciclo da água. Por que eles estão interligados. 
 
PA_122:PA_122:PA_122:PA_122: − Agora deixa eu te perguntar uma coisa: essas palavras que estão em negrito, foi do 
texto ou foi negrito seu? 
 
P_123:P_123:P_123:P_123: − Não, eu que coloquei propositalmente para chamar atenção pros dados, porque como 
era um exercício que vocês estavam fazendo, assim... que vocês iam fazer aqui, por questão do 
tempo também, eu coloquei em negrito as informações principais, que eu acho que iam facilitar. 
 
PA_124:PA_124:PA_124:PA_124: − Pra gente.  
 
P_125:P_125:P_125:P_125: − É, pra vocês. 
 
PA_126:PA_126:PA_126:PA_126: − Agora veja, esse negrito se fosse num livro mesmo didático para a criança ia chamar 
atenção também à palavra, para poder fazer a ligação: “gás carbônico”, “gás oxigênio” e assim, vai 
acertando.    
 
PE_127:PE_127:PE_127:PE_127: − São palavras-chave. 
 
P_128:P_128:P_128:P_128: − Exatamente. Isso também é uma coisa que a gente, da área de design, defende, que é: 
novas maneiras de configurar o texto. Assim, o negrito é uma ferramenta que agente tem, em 
diagramar livro didático, de fazer chamar atenção, porque tem textos que não dá para 
transformar num esquema. Então, assim... um recurso que a gente tem pra chamar a atenção do 
aluno, um dos recursos no texto é o negrito. E eu utilizei propositalmente aqui porque a gente ia 
construir aqui. Então achei interessante, pela viabilidade do tempo também, chamar a atenção 
para as informações principais. 
 
PA_129:PA_129:PA_129:PA_129: −−−−E pra mim chamou, viu. Porque eu peguei mais essas palavrinhas em negrito e daí eu 
fui fazendo a relação, assim das coisas que eram importantes no texto.    
 
PD_130:PD_130:PD_130:PD_130: − Há, eu fico pensando na disciplina de Português como seria, né... um texto de 
Português que contivesse  palavras em negrito. Como? Como a gente ia utilizar, está entendendo? 
Principalmente se for assim, uma coisa bem subjetiva, uma coisa... uma inconsciência, né... 
porque tem texto que é, não é?... fechado, né? Uma narrativa fechada. Ficaria difícil... chamar 
atenção para quê? Para os sentimentos, para quilo que está no interior, para o que está fora?... 
 
P_131:P_131:P_131:P_131: − É porque como é um texto... nessa sugestão, seria um subjetivo, como ela mesmo 
falou. Mas na questão didática, a gente está mais trabalhando a questão didática do ponto de vista 
da informação que agente quer passar. E a literatura, realmente é muito subjetiva e fica mais 
difícil da gente separar o que é mais importante. 
    
PB_132:PB_132:PB_132:PB_132: − Talvez por isso não seja tão fácil, assim, utilizar esse recurso num texto literário.    
 
P_133:P_133:P_133:P_133: −  Bem... o que vocês acharam dos recursos que vocês tinham para fazer a tarefa? Se 
dificultou, se vocês tivessem no computador, se ia ser melhor, se ia ser pior... se vocês acham que 
o lápis facilitaria... 
 
PB_134:PB_134:PB_134:PB_134: − Com o lápis e a borracha a gente ia ficar mais...mais...e mais. 
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PA_135:PA_135:PA_135:PA_135: − No computador, o gráfico sairia bem melhor, não é?... 
 
PF_136:PF_136:PF_136:PF_136: − Eu sou totalmente a favor do computador. Eu não sei desenhar à mão. 
 
P_137:P_137:P_137:P_137: − Mas eu estou perguntando no caso de cada um, da sua experiência. 
 
PC_138:PC_138:PC_138:PC_138: − Eu já acho que... eu gosto mais que a criança trabalhe não só a questão das plantas, 
mas trabalharia outras habilidades, desenvolveriam outras habilidades. 
 
PD_139:PD_139:PD_139:PD_139: − Principalmente o raciocínio, né? Porque quando você está com tudo prontinho ali, 
você não tem muito a raciocinar. 
 
PC_140:PC_140:PC_140:PC_140: − É, já vem pronto. Você clica e sai o que você quer. Eu sou mais ainda a favor do 
trabalho manual.    
 
P_141:P_141:P_141:P_141: − Mas vocês tiveram dificuldade com o material, para representar? Vocês acham que esse 
material é suficiente para representar os esquemas dos dois textos? 
 
PB_142:PB_142:PB_142:PB_142: − Eu acho que faltava o lápis e a borracha.    
 
PC_143:PC_143:PC_143:PC_143: − Eu também.    
 
PF_144:PF_144:PF_144:PF_144: − Eu não sei se o uso do lápis e da borracha é positivo... existem alguns autores que 
falam que você dá para a criança uma borracha é meio que limitar aquilo porque ela vai sempre 
estar querendo fazer e excluindo algumas das ideias que ela pode ter tido. 
 
PC_145:PC_145:PC_145:PC_145: − Eu não concordo! Eu acho que o lápis e a borracha a criança vai procurar sempre 
fazer melhor. Acho que se não fez certo apaga e faz melhor.    
 
PF_146:PF_146:PF_146:PF_146: − Ele pode fazer e jogar a folha fora. Sei lá. 
 
PC_147PC_147PC_147PC_147:::: − É ele pode, mas com a borracha ele pode apagar e ter uma ideia mais completa... 
 
PF_148:PF_148:PF_148:PF_148: − Mais aí ele apaga e esquece. 
 
PB_149:PB_149:PB_149:PB_149: − Quando eu era pequenininha lá na cidade de Barbacena [risos], a professora me 
dizia: “hidrocor é feito para contornar e não para pintar”. Então você tem maior dificuldade em 
pintar com o hidrocor. Fica marcado para sempre.    
 
PE_150:PE_150:PE_150:PE_150: − Eu gosto de hachuriado, justamente porque... 
 
 
PC_151:PC_151:PC_151:PC_151: − Com o lápis de cor eu teria pintado bem direitinho. 
 
P_152:P_152:P_152:P_152: − Então, uma das dificuldades que vocês tiveram foi o uso do hidrocor.  
 
PC_153:PC_153:PC_153:PC_153: − É o recurso, o material. 
 
PF_154:PF_154:PF_154:PF_154: − Eu gosto de usar o hidrocor. 
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P_155:P_155:P_155:P_155: − Se fosse o lápis de cor talvez facilitasse? 
 
PC_156:PC_156:PC_156:PC_156: − Eu acho que seria melhor. 
 
PE_157:PE_157:PE_157:PE_157: − Eu acho que ia demorar mais, porque o hidrocor, partindo da ideia de sintetizar, 
então, coloca logo o contorno. O contorno dos objetos.    
 
P_158:P_158:P_158:P_158: − O meu propósito realmente não era um desenho acabado. 
 
PC_159:PC_159:PC_159:PC_159: − Ah, sim! Então o hidrocor é o ideal. O desenho acabado é o lápis e borracha, agora 
para fazer a ideia, o hidrocor tende a ser mais rápido.    
 
PD_160:PD_160:PD_160:PD_160: − Mas se for artisticamente falando, tem que ser melhor o lápis. 
 
PE_161:PE_161:PE_161:PE_161: − Para fazer a ideia, com certeza é melhor o hidrocor, pois tem mais poder para 
sintetizar. 
 
P_162:P_162:P_162:P_162: − Então, vamos passar para a segunda etapa? Vamos recolher... relatora, por favor... sim, 
a identificação! Por favor coloquem o nome. Vamos agora para o segundo exercício e daqui a 
gente vai fechar, concluir o debate. 
 
(recolhimento das páginas do exercício 1, construção de esquemas gráficos para informar, e 
distribuição das páginas do exercício 2, análise comparativa.) 
 
P_163:P_163:P_163:P_163: − Pronto, está todo mundo com os gráficos? Pronto pessoal, agora é o seguinte: vamos 
fazer uma análise comparativa. Esses gráficos, esses infográficos que eu peguei, foram todos dos 
livros que eu analisei. Então, os livros que eu analisei, que estão sendo adotados, eu tirei esses 
gráficos e quero que vocês escolham... tem três páginas, não é isso?  Têm o número um, dois, 
três e quatro, cinco e seis. Então vocês vão relacionar os dois gráficos que estão na página. Por 
exemplo, o um com o dois; o três vocês vão comparar com o quatro; e o cinco vocês vão 
comparar com o seis. Os dois que estão na página, certo? Eu quero que vocês marquem... vocês 
prestem bem atenção, assim, analisem o gráfico, os dois, e quero que vocês escolham o que 
vocês acham que seria mais eficaz, certo?, pra criança. O que seria mais atrativo, o que seria mais 
eficaz, o que chamaria mais atenção, o que tornaria o ensino mais leve... já que a gente está 
falando de Ensino Fundamental, terceiro ano, são crianças de oito, nove anos, então, qual desses 
gráficos vocês apontariam pra que... aí vocês vão escolher, né, vocês vão optar, comparar os dois, 
escolher um e depois a gente vai entrar um debate para justificar a escolha. Eu coloquei dois 
gráficos próximos, assim, quanto à tipologia de gráficos, do mesmo tipo, assim, próximos... tem, 
o último que é de processo, o primeiro é de gráfico quantitativo, o segundo é quantitativo 
também e o terceiro é de processo. Certo? São encontrados em livros de Matemática e Ciências. 
Aí vocês podem marcar e colocar o nome também ou o nome do crachá, que está identificado no 
crachá. 
 
PA_164:PA_164:PA_164:PA_164: − Só escolher, não é isso? A gente só vai escolher e no debate... 
 
P_165:P_165:P_165:P_165: − É. Aí vocês dão uma olhada, analisam... vejam os pontos positivos que vocês 
consideram nos gráficos que vocês escolheram... 
 
PF_166:PF_166:PF_166:PF_166: − É o tipo de gráfico ou é esse daqui, eu vou escolher esse ou esse (aponta para os 
infográficos)? 
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P_167:P_167:P_167:P_167: − Entre esse ou esse, entre o um e o dois... 
 
PF_168:PF_168:PF_168:PF_168: − ... certo. Levando em consideração como ele foi impresso, isso tudo. 
 
P_169:P_169:P_169:P_169: − Não leve em consideração... uma coisa que eu queria observar: o segundo o número 
dois, a qualidade da impressão está ruim, mais aí vocês tentem ao máximo, assim, analisar como 
se a resolução não estivesse ruim. Tentem analisar como se ele estivesse com uma boa resolução. 
 
PE_170:PE_170:PE_170:PE_170: − A resolução. Era isso que eu ia perguntar. 
 
PFPFPFPF_171_171_171_171: − Certo. Mas, é... tem que ser, por exemplo, tem que ser estas ilustrações ou é só o tipo 
de gráfico, tipo um gráfico é... 
 
P_172:P_172:P_172:P_172: − Não. O primeiro ou o segundo. Você vai escolher um dos dois e dizer assim: eu 
escolheria esse, por causa disso, disso e disso. Por que esse tem esse elemento, esse tem esse... 
 
PD_173:PD_173:PD_173:PD_173: − Mas é pra escrever aqui no gráfico isso? 
 
P_174:P_174:P_174:P_174: − Não. Vocês vão só marcar um “X” em cima do quadrado e depois a gente vai tentar 
descobrir porque vocês escolheram esse. 
 
PPPPD_175:D_175:D_175:D_175: − Aí, da segunda folha, entre o três e o quatro... 
 
PC_176:PC_176:PC_176:PC_176: − De cada página você escolhe um. 
 
P_177:P_177:P_177:P_177: − De cada página. Exatamente. Aí vocês analisam bem direitinho... 
 
PC_178:PC_178:PC_178:PC_178: − Ah! Então é entre um e outro, né? Entre esse e esse? (aponta para os infográficos de 
páginas diferentes) 
 
P_179:P_179:P_179:P_179: − Não. Entre um e outro. Entre o de cima e o de baixo. 
 
PC_180:PC_180:PC_180:PC_180: − Ah! Sim. 
 
P_181:P_181:P_181:P_181: − Por que são próximos. São tipos de gráficos próximos, só que foram configurados de 
maneiras diferentes. Cada designer fez de um jeito. 
 
(os participantes começam a analisar os infográficos) 
 
P_182:P_182:P_182:P_182: − Eu queria observar que não são os mesmos dados, certo? Só são próximos. A ideia é 
próxima uma da outra. Mas não são os mesmos dados. Os gráficos de cima pros de baixo. Certo? 
 
PA_183:PA_183:PA_183:PA_183: − Não é muito fácil de encontrar, não é. 
 
P_184:P_184:P_184:P_184: − São diferentes maneiras de se trabalhar o mesmo tipo de gráfico. Esse é gráfico de 
pizza, esse também é (aponta para os dois infográficos da primeira página), mas foram 
trabalhados de maneiras diferentes. Aí, a gente vai agora trabalhar o que é que vocês acham seria 
melhor. Qual dos dois vocês escolhem e porque. 
 
(os participantes analisam os infográficos) 
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P_185:P_185:P_185:P_185: − Quem já escolheu? 
 
PF_186:PF_186:PF_186:PF_186: − Eu já escolhi, mas eu tenho minhas ressalvas. 
 
(os outros participantes analisam os infográficos) 
 
P_187:P_187:P_187:P_187: − Pronto, a Participante F quer começar? 
 
PF_188:PF_188:PF_188:PF_188: − Sim. É... eu escolhi os que são mais sérios, sem ilustração por que eu achei as 
ilustrações deles que às vezes ela pode ser, na minha opinião, assim, bem pessoal é... às vezes 
não é uma ilustração que não é tão bem feita e meio que pode atrapalhar, sabe?  
 
P_189:P_189:P_189:P_189: − Na sua opinião, pode atrapalhar? 
 
PF_190:PF_190:PF_190:PF_190: − Mas é... esse modelo de gráfico (aponta para o infográfico de número dois) seria 
melhor, mas aí como eu te perguntei se era exatamente esse (aponta para o infográfico de 
número dois)ou esse (aponta para o infográfico de número um), e entre esses dois, eu colocaria 
esse (infográfico um), mesmo achando que ele deve ser sempre representado por... é escolhi o 
número um, mas acho que a representação com imagem em gráfico é sempre a melhor escolha. 
 
P_191:P_191:P_191:P_191: − Mais aí contradiz com sua opção. 
 
PF_192:PF_192:PF_192:PF_192: − É isso que eu falei... se fossem entre esses dois (vira a página e aponta para os 
infográficos de números  três e quatro) realmente eu não iria colocar esse (aponta para o 
infográfico de número três). 
 
P_193:P_193:P_193:P_193: − Não? 
 
PF_194:PF_194:PF_194:PF_194: − Não.  
 
P_195:P_195:P_195:P_195: − Não entendi, porque você não disse que... 
 
PPPPF_196:F_196:F_196:F_196: − É isso que eu estou falando. É... é... eu acho que tem que ter muito cuidado com o 
tipo de ilustração, mesmo sendo uma criança. Pode-se ter um refinamento maior e um cuidado 
maior com as ilustrações porque são coisas realmente importantes para criança, uma ilustração e 
ela tem que ser... 
 
P_197:P_197:P_197:P_197: − Você acha que tem que ter muito cuidado... 
 
PA_198:PA_198:PA_198:PA_198: − Participante F, quando você fala da ilustração desse primeiro, por que você falou que 
não está a questão da ilustração do número dois? Porque você achou que as ilustração não 
estavam...    
 
PF_199:PF_199:PF_199:PF_199: − Não é nem porque não dá pra ver direito, mas eu... eu... não achei... é... aí, não sei 
explicar direito, mas esteticamente não é representativo. 
 
PA_200:PA_200:PA_200:PA_200: − Veja, o que é que eu achei desse... porque é que eu escolhi esse aqui (aponta para o 
infográfico de número dois) e não esse aqui (aponta pra o infográfico de número um), porque eu 
coloquei uma coisa, pensando que era por escrito: a legenda desse (infográfico de número dois) 
é o que está diferenciando desse aqui (aponta para o infográfico de número um), né, a legenda. 
Então, essa legenda aqui (aponta para o infográfico de número dois), pra mim, ela dá margem 
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para você, a partir da legenda, puxar outras questões, né? Por exemplo, quando você coloca aqui 
que “1% é do centro de triagem para reciclagem”. Então, essa legenda aqui dá margem para você 
desenvolver outras questões, outras questões e outras questões para cada um. Eu achei 
interessante. Eu não olhei a questão da qualidade de impressão, porque ta mal feito... 
 
P_201:P_201:P_201:P_201: − Você achou então que esse aqui [aponta para o gráfico de número um]... 
 
PA_202:PA_202:PA_202:PA_202: − Não, não é que ele seja ruim não. Dos dois... 
 
P_203:P_203:P_203:P_203: − Mas você achou, então, que o primeiro é mais fechado, não tem abertura para outras 
situações... 
 
PA_204:PA_204:PA_204:PA_204: − Mais fechado, não tem abertura para buscar outras questões. Esse daqui [aponta para 
o infográfico de número dois] dá margem de você não ficar só aqui. Aqui você puxa a questão da 
reciclagem, das vasilhinhas coloridas... 
 
PF_205:PF_205:PF_205:PF_205: − Mais aí é o tema, né... é o tema. 
 
PA_206:PA_206:PA_206:PA_206: − É. Vai puxando. 
 
PF_207:PF_207:PF_207:PF_207: − O primeiro poderia ter o formato dos continentes, por exemplo. 
 
PA_208:PA_208:PA_208:PA_208: − É. É por isso que eu disse a ele, se você conseguisse, por exemplo, esse gráfico aqui 
(aponta para o vgráfico de número dois)... por exemplo, você pode construir um desse, um 
desse aqui (aponta para o infográfico de número dois) fazendo esse aqui (aponta para o 
infográfico de número 1) com essa legenda (aponta novamente para o infográfico de número 
um), ou seja, sem as figurinhas, bota a legenda: 76% lixão, etc... 
 
P_209:P_209:P_209:P_209: − Mas você acha que esse (aponta para o infográfico de número 2) é mais elaborado? 
 
PA_210:PA_210:PA_210:PA_210: − Eu acho. Eu acho mais elaborado do que esse (aponta para o gráfico de número um) 
para um livro didático, que você sempre... o livro é uma questão de você ficar buscando outras 
coisas e não ficar só aquela tirinha fechada.  
 
PB_211:PB_211:PB_211:PB_211: − E eu acho que esse gráfico dois dá uma autonomia à criança, porque, por ser 
símbolos do dia a dia, assim, elas mesmas tem mais autonomia para fazer a leitura, mesmo que, 
na escola pública, por exemplo, tem criança que está na 3ª série que não consegue ler ainda. 
Então, por ela conhecer esse tipo e figura, por estar no seu cotidiano, ela consegue fazer uma 
leitura mais clara através dos desenhos e ficar mais independente em relação ao texto escrito.        
 
PE_212:PE_212:PE_212:PE_212: − A representação não está legal essa (aponta para o infográfico de número dois), desse 
gráfico, mas já que estamos falando de um esquema, a forma, a organização, a maneira de 
representar, a melhor maneira de representar seria a segunda (aponta para o infográfico de 
número dois). Tenho certeza... assim, pelo menos para mim. 
    
P_213:P_213:P_213:P_213: − E a participante C, o que achou? 
 
PC_214:PC_214:PC_214:PC_214: − Eu também escolhi a segunda (aponta para o infográfico de número dois), 
concordando com a questão da Participante B, acho que essa leitura aqui para a criança, 
pensando na criança, fica bem mais fácil para ela porque ela não precisa ter um conhecimento 
maior de leitura... ele, com o conhecimento diário dele, com as informações que ele vê na 
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televisão, no jornal, revistinha em quadrinhos, então ele já tem uma ideia bem do real do que no 
caso desse daqui (aponta para o gráfico de número um), certo? 
    
P_215:P_215:P_215:P_215: − E você acha que qual chama mais atenção para o assunto? 
 
PD_216:PD_216:PD_216:PD_216: − O segundo (aponta para o infográfico de número dois). Porque tem muito mais 
ilustrações e porque tem um campo muito maior de puxar para outros assuntos. Agora como ele 
falou aqui (aponta para o Participante E), a gente poderia também só melhorar a questão da 
representatividade. Colocar mais arrumadinho aqui, ta entendendo? 
 
P_217:P_217:P_217:P_217: − Eu acho que ele está próximo, eu acho que de alguma forma, eu acredito que ele, da 
maneira que ele construiu a legenda, ele fez a ligação para a parte da pizza, não é? 
 
PA_218:PA_218:PA_218:PA_218: − No dia a dia a gente vê mais esses gráficos com a legenda desse tipo tradicional 
(aponta para o gráfico de número um): no lado, bonitinho, arrumadinho. Eu trabalho com um 
pessoal e eles tem dificuldade, eles vêem mais isso, mas na hora de desenhar, eles colocam 
exatamente isso daqui (aponta para a legenda do infográfico de número um). Na hora de 
completar. 
 
P_219:P_219:P_219:P_219: − Eu achei interessante quando você falou que o gráfico dois dá margem para outros 
assuntos. Como aqui [aponta para o infográfico de número dois] se você tivesse colocado o 
desenho dos continentes, alguma coisa que chamasse a atenção para os continentes, também 
dava margem para esse assunto. 
 
PF_220:PF_220:PF_220:PF_220: − Sim. Aqui é a mesma coisa, mas só foi aquilo que eu acho que a ilustração às vezes 
pode atrapalhar, assim, por que eu estou meio que estudando isso e eu acredito que seja, é... 
você tem que tomar muito cuidado com cor da ilustração porque ela não pode ser muito 
subjetiva, ela tem que remeter ao real, assim... e aí... 
 
P_221:P_221:P_221:P_221: − Mais você consegue identificar esses desenhos, por exemplo a lixeira? 
 
PF_222:PF_222:PF_222:PF_222: − A lixeira fica mais clara, mas dá para entender. 
 
PA_223:PA_223:PA_223:PA_223: − A questão do aterro sanitário, são coisas que você... 
 
P_224:P_224:P_224:P_224: − É porque representação de imagens é realmente... é outro estudo mais aprofundado. 
Porque tem ilustradores que fazem um tipo de interpretação que é mais próximo da realidade e 
outros não. Então, vai depender do estilo do ilustrador. Realmente tem que ter muito cuidado 
para a questão do livro didático. Mas aí realmente é outro campo de estudo, que é a questão da 
ilustração, que tem uma margem muito vasta para trabalhar a questão da imagem, que tem 
projetos de pesquisa que trabalham só a questão da imagem no artefato educacional. Vamos pra 
segunda página? Que é que vocês acharam? 
 
PB_225:PB_225:PB_225:PB_225: − O segundo eu estou em dúvida. Eu marquei o primeiro o número quatro, porque eu 
acho que nessa faixa-etária eles já têm condições de... o aluno, eu não sei... me chamou atenção 
pelo assunto.  Esse aqui eu achei tão bobinho (aponta para o infográfico de número três). Eu 
marquei aqui grande, mas eu tô em dúvida até agora. Eu não sei. 
 
P_226:P_226:P_226:P_226: − Então vamos para outra pessoa enquanto você tira sua dúvida. 
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PE_227:PE_227:PE_227:PE_227: − Eu marquei o três porque imaginei para criança... e essas representações de puxar 
(aponta para o infográfico de número quatro), assim, vai percorrendo, eu acho sempre muito 
complicado pra criança fazer. Tá certo que eu também não tenho o conhecimento de afirmar 
com certeza que a criança vai ter dificuldade disso. Mas eu tiro por mim, assim, ligar o quê com o 
quê... que encontro alguma dificuldade de manusear um gráfico desse tipo. 
 
P_228:P_228:P_228:P_228: − Quem quer falar agora? 
 
PC_229PC_229PC_229PC_229 − Eu coloquei o quatro porque, primeiro pelo assunto, que é da preferência de todos. 
Eu achei esse daqui muito bobinho, esse número três, porque nossos alunos já preferem outra 
temática... em questão de esportes, eles conhecem até muito mais do que a gente, porque eles 
são muito espertos, então aqui a gente... essa representatividade aqui (aponta para o infográfico 
de número quatro) eu sei que fica um pouco mais complexa do que essa (aponta para o 
infográfico de número três), mas em questão de: quantos alunos gostam mais de vôlei? Quantos 
gostam de futebol? E também porque pode explorar a questão de gênero, menino e menina, 
então, eu acho que tem um eco maior aqui (aponta para o gráfico de número quatro). 
 
PB_230PB_230PB_230PB_230− Já tenho minha opinião. É o quatro, porque esse aqui (aponta para o infográfico de 
número três) mostra essa linearidade e nem tudo na vida da criança tem essa linearidade. Então 
aqui (aponta para o infográfico de número quatro) tem outros aspectos que a criança, chama 
atenção para ela perceber isso. Eu acho que o quatro melhor do que o três. 
 
PC_231PC_231PC_231PC_231 − Nem todo mundo tem um crescimento assim. 
 
PF_232PF_232PF_232PF_232 − Eu escolhi o quatro, o gráfico sem ilustração, porque acho que dessa vez, assim, eu 
levei em consideração a ilustração, mas eu levei mais em consideração mais essa questão: cento e 
trinta e sete centímetros, que ai eu não sei se ficaria muito complicado a altura em centímetros, 
assim, cento e trinta e sete centímetros e não um metro e trinta e sete centímetros. 
 
PC_233PC_233PC_233PC_233 − Um metro e trinta e sete fica mais complicado, porque ele ainda não tem essa ideia de 
metros. Aí vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... um vírgula trinta e sete já fica 
complicado. 
 
PA_234PA_234PA_234PA_234 − Agora eu vi assim, né, na questão da Matemática mesmo: todos dois eu fiquei muito 
assim (faz uma expressão de quem não gostou), a questão das escalas que eles apresentam. 
Então é um problema o trabalho com escala e como está sendo ou como é apresentada a questão 
de escala. Esse aqui (aponta para o gráfico de número três) eu achei, não foi nem pela questão 
do público, foi um pouco de como está se colocando os números aqui, também pelo cento e 
trinta e sete, como é que se vai trabalhar isso... porque isso daí vai ser colocado para o aluno e ele 
tem que saber assim, o que é que foi trabalhado antes e o que é que está sendo trabalhado para 
poder ver essa questão. E eu fiquei muito preocupada com o cinqüenta e oito perto do setenta e 
dois, a distância do... de um para o outro está quase a mesma coisa e a diferença é muito assim... 
 
PC_235PC_235PC_235PC_235 − É a diferença de um para o outro, de cinqüenta e oito para setenta e dois, veja, são 
quatorze números. Aí daqui, de setenta e dois para noventa e dois, já aparece outro número, 
vinte, aí ta bem parecida a distância e de noventa e dois para sento e trinta e sete, a distância já... 
entendeu? Eu não sei qual foi a divisão dele... 
 
PA_236PA_236PA_236PA_236 − E aqui (aponta para o gráfico de número quatro) você tem uma noção de que está 
indo de dois em dois, né? Apesar de não ter colocado os outros. Agora você (aponta para o 
Participante E) está falando a questão dos gráficos, por exemplo, esse gráfico de barra... existem 
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muitos estudos que trabalham com gráfico de barras na Educação Infantil, já com barrinhas, com 
tudo, eles fazem as escolhas e botam as coisas, então, há uma facilidade. Agora, quando vai pro 
papel com estas questões é uma questão que até nível maiores pessoas encontram muitas 
dificuldades. Exatamente por uma questão da escala. Agora eu gostei mais desse aqui [aponta 
para o infográfico de número quatro], ele é mais... pra criança eles gostam muito. 
 
P_237P_237P_237P_237 −Certo. Vamos para o... e a participante D? 
 
PD_238PD_238PD_238PD_238 − Eu acho esse daqui (aponta para o gráfico de número quatro) mais bem elaborado. 
 
P_239P_239P_239P_239 − Qual? O de baixo? 
 
PD_240PD_240PD_240PD_240− É, o número quatro. Agora, esse terceiro eu tinha pensado de início, assim, talvez 
chamasse a atenção do aluno por ser criança, né, estar com uma bola de futebol e tal... mas 
depois quando eu olhei aqui esses números também eu fiquei com dúvida. Eu tinha marcado ele, 
mas eu fiquei com dúvida, com essa numeração aqui de metro, centímetro... acho que ia 
complicar um pouco, sabe? E acho que ficaria mais fácil para o aluno... eu acho que ficaria mais 
fácil pro aluno. 
 
PC_241:PC_241:PC_241:PC_241: − Quantidade dois, dez, cinco, né? 
 
PD_242:PD_242:PD_242:PD_242: − Aí você tem que explicar essa questão de metro, centímetro, já encaminha por outro 
assunto...mais complicado. 
 
P_243:P_243:P_243:P_243: − Esta pergunta é para o Participante E. Agora a questão do livro didático, você acha que 
qual dos dois, na questão do livro didático, assim... agora eu estou falando da sua área, de design, 
você acha que qual dos dois seria mais interessante? 
 
PE_244:PE_244:PE_244:PE_244: − Eu defendo sempre uma ilustração, né, pra criança. Agora, como são temas 
diferentes, eu fui partindo da mesma linha de raciocínio, né? O tipo de representação. 
 
P_245:P_245:P_245:P_245: − Tem que levar em consideração o conteúdo também, né? Não é só a forma. Então tem 
o conteúdo e tem a forma. 
 
PA_246:PA_246:PA_246:PA_246: − Outra coisa que eu queria falar e que me lembrei a gora. Esse gráfico aqui 
[apontando para o infográfico de número quatro], qual é o objetivo desse gráfico? Comparar qual 
é o mais votado. E qual é o objetivo desse (aponta para o infográfico de número três)? Eu não 
posso dizer que é comparação. É evolução. E o gráfico de linha é o que daria...mas mesmo assim 
não tem muito sentido você comparar que com trinta dias você estaria com cinqüenta e oito 
centímetros... e aqui não (aponta para o infográfico de número quatro) o objetivo é exatamente 
comparar a sua resposta com o esporte preferido. 
 
P_247:P_247:P_247:P_247: − Então corresponde... o gráfico quatro corresponde a função do gráfico de barras? 
 
PA_248: PA_248: PA_248: PA_248: − Com o gráfico de barras você trabalha a questão da comparação. Porque esse aqui 
(aponta para o gráfico de número três), você pode transformar num gráfico de barras. Só que se 
você transformar esse gráfico em barras, perdeu o sentido... porque você não vai comparar, não 
tem muita necessidade de comparação. 
 
P_249:P_249:P_249:P_249: − Pronto! Agora vamos para o quinto e o sexto gráfico. 
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PA_250:PA_250:PA_250:PA_250: − O engraçado é que você vai ficar agora... qualquer coisa que aparecer uma figura você 
vai dizer: espera aí...  
 
PF_251:PF_251:PF_251:PF_251: − Você vai ficar bem mais crítico! 
 
PC_252:PC_252:PC_252:PC_252: −É! Eu vou olhar se isso aqui está dando certo... (olha para o infográfico como se 
estivesse analisando um livro) 
 
PA_253:PA_253:PA_253:PA_253: − Com certeza! 
 
P_254:P_254:P_254:P_254: − Pronto! Quem quer começar a falar dos últimos? Tem alguma coisa em comum entre 
os dois, né, também né? Alguém quer dizer alguma coisa... sobre o tipo de gráfico? 
 
PD_255:PD_255:PD_255:PD_255: − É porque todos os dois são receitas que vale uma vida né? Você não pode viver sem 
expirar né!? 
 
PA_256:PA_256:PA_256:PA_256: − Eles representam um processo. 
 
PC_257:PC_257:PC_257:PC_257: − Isso também é um processo, né? Aquilo que você falou... representam um processo. 
 
P_258:P_258:P_258:P_258: − Os dois são representações de um processo! Exatamente!  
 
PA_259:PA_259:PA_259:PA_259: − Aprendi viu!? (risos) 
 
P_260:P_260:P_260:P_260: − Já identifica o tipo de esquema! 
 
PC_261:PC_261:PC_261:PC_261: − Sendo que esse aqui (aponta para o infográfico de número seis)... eu tinha colocado 
no início logo esse aqui... Mas achei... Depois olhando a criança achei muito difícil e complexo 
para eles... Esse aqui (aponta para o infográfico de número cinco) é bem mais simples, esse pode 
fazer como se fosse uma receita... Ele pode pegar recursos concretos, o copo, água... A 
experiência ele vai ter isso com muito mais... Vai ser muito mais atrativo para ele porque ele vai 
está fazendo... Ele está cumprindo uma receita! 
 
P_262:P_262:P_262:P_262: − O gráfico cinco né!? Seria um processo assim... É! “Como você fazer o soro caseiro”, né 
isso? Então tem as etapas. O sexto vocês acham que tem etapas também? Assim, inspiração e 
expiração?... 
 
PE_263:PE_263:PE_263:PE_263: − Tem também! 
 
PC_264:PC_264:PC_264:PC_264: − Tem. Primeiro você inspira, depois expira! 
 
PF_265:PF_265:PF_265:PF_265: − Você não vai encher o diafragma antes de inspirar! 
 
P_266:P_266:P_266:P_266: − É um processo assim, que tem duas etapas ou não? 
 
PC_267:PC_267:PC_267:PC_267: − Tem duas etapas! 
 
PB_2PB_2PB_2PB_268:68:68:68: − Tem duas etapas! 
 
P_269:P_269:P_269:P_269: − Todo mundo concorda? 
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PE_270:PE_270:PE_270:PE_270: − Sim! 
 
PC_271:PC_271:PC_271:PC_271: − Concordo! 
 
P_272:P_272:P_272:P_272: − E o primeiro tem quantas etapas? 
 
PC_273:PC_273:PC_273:PC_273: − Tem três etapas! 
 
PE_274:PE_274:PE_274:PE_274: − Três etapas! 
 
PF_275:PF_275:PF_275:PF_275: − Três etapas! 
 
PB_276:PB_276:PB_276:PB_276: − Mas são etapas mais simples! 
 
PC_27PC_27PC_27PC_277: 7: 7: 7: − Mais simples e bem claras! 
 
PE_278:PE_278:PE_278:PE_278: − Mais simples, até a mudança de um para o outro... 
 
PF_279:PF_279:PF_279:PF_279: − Porque são etapas?... Eu não acho que são etapas mais simples, acho que os dois 
(infográficos) são simples... Você respira sem nem perceber!  
 
PE_280:PE_280:PE_280:PE_280: − Não! É essa representação... É a representação! 
 
PC_281:PC_281:PC_281:PC_281: − Não, mas você tem que fazer isso... 
 
PD_282:PD_282:PD_282:PD_282: − Todas as etapas vão usar o diafragma... 
 
PC_283:PC_283:PC_283:PC_283: − ...Vai usar o diafragma, músculo intercostais... 
 
PD_284:PD_284:PD_284:PD_284: − É! O gás! 
  
PC_285:PC_285:PC_285:PC_285: − E aqui, não (aponta para o infográfico de número cinco)! É só a medidinha, o copo, a 
medidinha pequena e a medidinha grande né!? 
 
PE_286:PE_286:PE_286:PE_286: − E até a medida está dividida: tem sal, açúcar e depois faz a... 
 
PC_287:PC_287:PC_287:PC_287: − E a medidinha já veio! 
 
PA_288:PA_288:PA_288:PA_288: − Eu acho interessante que nesse aqui (aponta para o infográfico de número seis) o 
aluno pode, assim... Todo mundo respira, né? ...Reconhecer mesmo, que dizer quando eu respiro 
eu faço isso!? Acontece isso comigo quando estou inspirando e aspirando. 
 
P_289: P_289: P_289: P_289: − Vocês acham que qual dos dois é mais claro, assim, é mais... Dar para entender 
melhor? Qual dos dois vocês acham que a criança entende melhor? 
 
PE_290:PE_290:PE_290:PE_290: − O primeiro (aponta para o infográfico de número cinco)! 
 
PC_291:PC_291:PC_291:PC_291: − O primeiro! 
 
PD_292:PD_292:PD_292:PD_292: − Certamente é o primeiro     (aponta para o infográfico de número cinco)!!!!    
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P_293:P_293:P_293:P_293: − Participante D acha que é o primeiro! O gráfico cinco! A participante C também! 
Participante A?... 
 
PA_294:PA_294:PA_294:PA_294: − Também! Eu acho o primeiro. 
 
PF_295:PF_295:PF_295:PF_295: − Eu também acho que o primeiro é mais... 
 
PC_296:PC_296:PC_296:PC_296: − Mais simples! (risos) 
 
P_297:P_297:P_297:P_297: − Mais fácil? Mais simples de se entender! A separação... 
 
PE_298:PE_298:PE_298:PE_298: − É mais fácil de se entender! 
 
PA_299:PA_299:PA_299:PA_299: − Porque é uma coisa do dia a dia... E a questão, por exemplo: “músculos intercostais”, 
o nome, a frase, o desenho... 
 
PF_300:PF_300:PF_300:PF_300: − É mais difícil de se representar, de mostrar os ossos e tal... Essa questão da linhazinha 
chegando no... 
 
P_301:P_301:P_301:P_301: −  A representação é mais difícil de ser feita, né? 
 
PF_302:PF_302:PF_302:PF_302: − É, mas acho que foi bem resolvido... Assim, pelo menos eu não sei para uma criança 
do terceiro ano, mas... 
 
PC_303:PC_303:PC_303:PC_303: − Agora se...Tipo: se for para uma criança mais velha da idade, acho isso aqui (aponta 
para o infográfico de número seis) que bem... 
 
PE_304:PE_304:PE_304:PE_304: − Mais atrativo. 
 
PC_305:PC_305:PC_305:PC_305: − ...Mais atrativo! 
 
P_306:P_306:P_306:P_306: − É! Tem que levar em consideração a idade da criança! 
 
PC_307:PC_307:PC_307:PC_307: − A idade da criança é... 
 
P_308:P_308:P_308:P_308: − É muito importante! 
 
PC_309:PC_309:PC_309:PC_309: − Porque essa aqui mesmo (aponta para o infográfico de número seis), de início eu 
fiquei logo com ele, mas depois pensei que é criança de terceiro ano... aí eu digo: não... 
 
PE_310:PE_310:PE_310:PE_310: − Pensei logo na faixa-etária... terceiro, quarto ano... 
 
PC_311:PC_311:PC_311:PC_311: − Pronto! Ai eu coloquei não! E botei o outro (aponta para o infográfico de número 
cinco)! Se fosse uma criança maior, esse aqui (aponta para o infográfico de número seis) está 
muito mais atrativo! 
 
P_312:P_312:P_312:P_312: − Certo! Tem algum outro ponto que vocês querem falar, nos dois gráficos, assim, é... 
Questão de cor? 
 
PA_313:PA_313:PA_313:PA_313: − Eu ia falar agorinha a questão do colorido, foi proposital o branquinho aqui? 
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P_314:P_314:P_314:P_314: − Não! Eu peguei justamente... 
 
PA_315:PA_315:PA_315:PA_315: − Como estava... 
 
P_316:P_316:P_316:P_316: − ... Gráficos... É! Como estavam, no livro, e fiz a comparação. 
 
PA_317:PA_317:PA_317:PA_317: − As cores utilizadas nesse primeiro (aponta para o infográfico de número cinco) 
chamam um pouco a atenção também! 
 
P_318:P_318:P_318:P_318: − E vocês acham que isso facilita no processo, dificulta... Vocês acham que o... 
 
PA_319:PA_319:PA_319:PA_319: − Depende muito! 
 
PE_320:PE_320:PE_320:PE_320: − Depende né!? Porque no caso do segundo (infográfico seis), ele queria ressaltar só... 
O músculo... Então! Por isso que ele utiliza o branco, o contorno só da figura humana, as linhas... 
Ele sintetiza né!? 
 
PC_321:PC_321:PC_321:PC_321: − Ele chama atenção justamente do que deve ser chamado atenção! Que são os 
pulmões, o diafragma... 
 
P_322:P_322:P_322:P_322: − Mas vocês... 
 
PD_323:PD_323:PD_323:PD_323: − Mas para o aluno menor de idade, esse daqui (aponta para o infográfico de número 
cinco), principalmente por ser quadrinhos, chama mais atenção! 
 
P_324:P_324:P_324:P_324: − O quinto? Número cinco? 
 
PE_325:PE_325:PE_325:PE_325: − Número cinco! 
 
PD_326:PD_326:PD_326:PD_326: − A primeira vista chama logo atenção! 
 
PE_327:PE_327:PE_327:PE_327: − Chama! Chama atenção! 
 
P_328:P_328:P_328:P_328: − Certo Participante D! 
    
PD_329: PD_329: PD_329: PD_329: − Elas gostam muito de cores, gostam de quadradinhos...    
 
PA_330:PA_330:PA_330:PA_330: − De quadrinhos como se fossem um historinha! 
 
P_331:P_331:P_331:P_331: − Agora do ponto de vista da estrutura do infográfico, certo?  Da estrutura do gráfico, é... 
Vocês acham que é mais fácil entender... Tirando o assunto, certo!? Lógico que o segundo 
(infográfico seis) ele é assunto assim... de representação, é mais difícil de representar, o corpo 
humano dentro. Mas eu tô falando da estrutura de como ele é apresentado para a criança, os 
processos, tá entendendo? As etapas de um processo de respirar, inspirar e expirar, ou de se 
fazer o soro caseiro. Vocês acham que está mais claro qual? Vocês têm algum comentário a fazer? 
 
PB_332:PB_332:PB_332:PB_332: − Eu acho que está mais claro o processo do primeiro (infográfico cinco)! 
 
P_333:P_333:P_333:P_333: − Por quê? 
 
PB_334: PB_334: PB_334: PB_334: − Eu acho que por ser mais simples, o primeiro (infográfico cinco) está mais claro. 



 

 

231 

 
PD_335: PD_335: PD_335: PD_335: − Porque o primeiro (infográfico cinco) você pode visualizar e o segundo (infográfico 
seis) já é uma coisa mais, né? Você tem que explicar e dizer e mostrar as partes do corpo, o 
esqueleto... 
 
PF_336:PF_336:PF_336:PF_336: −O primeiro está mais detalhado. Ele mostra até o sal e o açúcar. 
 
PA_337: PA_337: PA_337: PA_337: − As etapas estão mais definidas (referindo-se ao infográfico de número cinco).    
    
P_338:P_338:P_338:P_338: − E ele tem uma divisão de etapas clara, que são os boxes... que em linguagem visual, os 
boxes são muito utilizados para separar as etapas de um processo. Por exemplo, é... o uso da 
camisinha, né? Que a gente vê que tem as etapas... muitas vezes são separadas... são feitas com 
fotografias ou desenhos, geralmente em desenho, mas são separadas ou por numeração, tem a 
sinalização da numeração, tem os boxes que separam cada etapa pra pessoa identificar que aquilo 
ali já passou de uma etapa para outra. Então... assim, eu estou colocando a minha opinião aqui 
junto com vocês: eu acho que o segundo (infográfico de número seis), assim... não vou 
influenciar porque já saiu a resposta de todo mundo, certo?! Eu acho que o segundo, ele tem um 
problema aí, que é da divisão das etapas. Você não vê claramente, é... Assim, a divisão. Poderia 
ser dividido em Box ou em numeração, certo? Isso aqui representa uma etapa (aponta para o 
desenho da inspiração, no infográfico seis), isso aqui representa outra (aponta para o desenho da 
expiração, no infográfico seis), certo? Então está se misturando... Aí cria uma confusão visual, que 
aparentemente a gente não percebe, mas que se você redesenhar essa estrutura aqui de outra 
forma, vai ficar mais claro para a criança. 
 
PD_339: PD_339: PD_339: PD_339: − De outra forma.  Eu estava pensando... Porque a criança ela vê as coisas como um 
todo, né?! Ela não é tão detalhista. A partir do momento em que você detalha as etapas, separa, 
elas já conseguem... Mas se você não detalha, como esse segundo aqui (aponta para o infográfico 
de número seis), que está tudo no branco...    
 
P_340:P_340:P_340:P_340: −O primeiro (infográfico cinco) ele está... eu acredito que ele está bem detalhado. O 
número cinco. 
 
PD_341:PD_341:PD_341:PD_341: − Aí ela já vai... mas aqui, no segundo (aponta para o infográfico de número seis), 
como não está bem detalhado, ela vai ter dificuldade, assim... para conseguir ver a primeira etapa, 
a segunda etapa... 
 
PF_342:PF_342:PF_342:PF_342: − A única coisa que pode atrapalhar um pouco no primeiro (infográfico cinco) é a 
questão de colocar o número do copo, tipo “um copo bem cheio”. E quando você olha a 
primeira vez, você pensa realmente que é a etapa um, dois e três. Aí depois você vê que é “um 
copo bem cheio”, “uma medida de sal”, “duas medidas de açúcar”... 
 
P_343:P_343:P_343:P_343: − Não é o número do procedimento. É o número da medida. Entendeu? Aí poderia ser 
acrescido, ou acrescentado... eu acho que não é necessário porque ele separou bem, ele resolveu 
bem pelos boxes. Mas poderia ser acrescentado “etapa um”, “etapa dois”, ”etapa três”. Poderia. 
Ma eu acho que normalmente aqui, nesse caso, dá para a criança entender. 
 
PB_344:PB_344:PB_344:PB_344: − Eu acho que esse daqui (aponta para o infográfico de número cinco) não precisaria 
nem de etapa, porque você pode botar primeiro o açúcar ou o sal sem precisar seguir uma 
seqüência. Esse daqui precisa da etapa (aponta para o infográfico de número seis), mas esse 
daqui não precisa (aponta para o infográfico de número cinco). 
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PE_345:PE_345:PE_345:PE_345: − A ordem não altera o produto. 
  
P_346:P_346:P_346:P_346: − Então, é mais um motivo para que o Infográfico seis seja separado por etapas. Uma 
pergunta que eu faço agora, assim... Vocês acreditam que essas diferenças que a gente viu, vocês 
acham que isso influencia realmente, assim, estimula no aprendizado? Essas diferenças, essas 
coisas que a gente discutiu aqui: a questão da aparência da ilustração, a questão da configuração, 
como o gráfico está... Vocês acham que isso, pra criança do ensino Fundamental, de terceiro ano, 
de quarto ano, do primeiro ao quinto ano... Vocês acham que isso influencia ou vocês acham que 
não, a questão gráfica é menos importante e a questão do conteúdo didático sobressai? Que é 
que vocês acham? Queria a opinião de cada um de vocês, assim, de acordo com a experiência de 
cada um... 
 
PC_347: PC_347: PC_347: PC_347: − Eu mesma acho que influencia bastante. Porque existe uma diferença. Eu faço uma 
comparação com o tempo que eu estudei até agora. Porque a gente pegava um livro e não tinha 
motivação porque só tinha... no tempo que eu estudei, no colégio de freira, só tinha farinha. 
Você via só letra, letra e letra. Não tinha... hoje em dia até as figuras, elas são tão atrativas que a 
gente abre o livro até pra ver as figuras, né?! Pra ver os gráficos e a parte, assim, de frutas que são 
tão vistosas que você abre até o apetite, né?! (risos) Nos livros é muito importante a computação 
gráfica porque motiva a leitura, motiva a curiosidade de ver o que é... a questão das figuras. Eu 
acho muito interessante nos livros de hoje, assim, a questão da motivação, de chamar a atenção, 
nas cores, no desenho bem feito. 
 
P_348:P_348:P_348:P_348: − Prende a atenção, não é isso? 
 
PC_349:PC_349:PC_349:PC_349: − Prende a atenção. 
 
P_350:P_350:P_350:P_350: − Faz com que o aluno tenha gosto pelo aprendizado. 
 
PD_351:PD_351:PD_351:PD_351: − Na biblioteca, os livros que são mais coloridos e tem mais figuras, eles correm logo: 
“tia, que figura é essa?”... mas quando é um livro que tem muito texto e uma figurinha pequena, 
eles já não se interessam tanto. Eles vão diretamente naqueles que chamam mais atenção pelo 
colorido. Por causa das cores. 
 
P_352:P_352:P_352:P_352: − Eu fiz uma pesquisa anterior a essa dissertação que eu verifiquei que livros da primeira 
à quarta série, na época, eles estavam com muita fotografia. Estavam deixando a parte lúdica de 
lado. Livros de primeira série se assemelhavam à livros de sexta série, tinha uma estrutura gráfica 
que era de sexta série. Assim, alguns... aí eu estou notando que de dois mil e... Essa pesquisa foi 
em dois mil e cinco, de dois mil e cinco para cá, eu notei os livros que eu peguei, para analisar de 
novo, que já está tendo uma mudança. Já tem um resgate da questão lúdica. Trabalhar o 
conteúdo, mas de forma lúdica, direcionado para a criança. Ainda tem muita deficiência, mas do 
ponto de vista da questão gráfica, assim, tem alguns problemas ainda, mas eu acho que deu uma 
melhorada significativa, porque os livros que eu peguei pra analisar eram muito adultos. Tinha 
muito uso de fotografia. Eu acredito que seja por causa da questão econômica das editoras. 
Porque você fazendo um contrato com um banco de imagens é muito mais simples, muito mais 
econômico do que você pagar um ilustrador para trabalhar realmente aquele conteúdo, de forma 
lúdica. 
 
PE_353:PE_353:PE_353:PE_353: − Até porque é personalizado. 
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PF_354:PF_354:PF_354:PF_354: − É... Me ocorreu uma ideia que eu tive agora... eu nunca tinha pensado nisso. Essa 
questão de você utilizar muito mais ilustração, se isso está deixando as crianças um pouco 
preguiçosas para a leitura e só estão querendo ver só as imagens? 
 
PD_355:PD_355:PD_355:PD_355: − Não. Eles querem que a gente conte a história, que mostre a figura e que mostre de 
novo a figura. 
 
P_356:P_356:P_356:P_356: − Fazendo a associação. E isso é bom? 
 
PE_357: PE_357: PE_357: PE_357: − Eu acho que é mais atrativo... porque quanto mais você trabalha a diagramação, quer 
dizer, quanto mais você utiliza elementos esquemáticos, ilustrações, quadrinhos, coisas que 
fazem parte do cotidiano da criança, acredito eu, ela vai ter mais identificação com aquele 
material... o livro didático pode ser até um documento do nosso tempo, né?, da linguagem visual 
que a gente vivencia hoje.    
 
PF_358:PF_358:PF_358:PF_358: − Eu não sei, tipo... se antigamente, por não ter figuras e você ter que só ler o texto, se 
isso deixou para as pessoas adultas mais facilidade da própria interpretação, do próprio gosto por 
ler, porque a gente vê muito que criança não gosta de ler. Eu quero um livro só com imagens, 
porque só folheio e vejo as imagens. 
 
PD_359:PD_359:PD_359:PD_359: − Mas a imagem vai chamar a atenção para ele ler. Ele olha a imagem e “quero 
entender o que é”. Ai eles pedem para gente ler.  
 
 PC_360:PC_360:PC_360:PC_360: − Ele lê o texto a partir da imagem. 
 
P_361:P_361:P_361:P_361: − Acho que realmente, acho que chama tanto a atenção tanto pro desenho quanto pra 
leitura. Porque chamando a atenção para a imagem ou para o esquema, eu acho que... eu 
acredito nisso, eu acho que chama a atenção para a leitura também. Eu acho que estimula a 
leitura do texto. Porque o impacto primeiro é aquele daquela representação gráfica, né? Aquela 
ilustração ou aquele gráfico... aquilo ali prende, chama pro assunto e depois... 
 
PPPPC_362:C_362:C_362:C_362: − A curiosidade de saber. 
 
P_363:P_363:P_363:P_363: − A curiosidade de saber leva para a leitura. 
 
PE_364:PE_364:PE_364:PE_364: − Conquista o leitor. 
 
P_365:P_365:P_365:P_365: − Porque o livro para-didático infantil tem tanta ilustração? Porque a literatura, a leitura 
infantil exige ilustração, é um chamamento para que a criança leia. 
 
PD_366:PD_366:PD_366:PD_366: − E tem alguns que só vem  a ilustração, e eu já tentei fazer e eles conseguem, pra 
desenvolver mais o raciocínio da criança, a gente mostra a figura e ela começa a contar a história 
em cima daquela figura que ela esta vendo. Então a gente fica assim... acha  incrível! Porque 
nunca pensei que ele fosse tão inteligente, ele consegue fazer, forma uma historinha na cabeça 
dele diante da figura, aí: ah! Começou assim... assim! Você vai passando até chegar no final da 
história. Então eles gostam também sabe!? Mas são os menorezinhos, os maiores gostam mais 
que leiam mesmo. “O que está escrito aqui?”, às vezes eles não conseguem ler bem, ai eu leio, 
“mostra a figura novamente!”, ai eu mostro, e o que os pequeninhos gostam de ver a figura, e se 
você pedir “o que é que você acha que está acontecendo aqui?”, eles vão dizendo... 
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P_367:P_367:P_367:P_367: − E vocês acham que esses esquemas, esse trabalho que a gente fez agora assim... esses 
esquemas, tanto esquemas quantitativos quanto esquemas de processo, isso de fato facilita? 
Vocês acreditam que isso facilita no aprendizado? Tanto assim... esse exercício que a gente fez de 
transformar o texto em infográfico, tentar pegar uma informação textual, verbal e transformar ela 
em um infográfico, em uma representação gráfica, vocês acham que isso facilita, vai facilitar na 
aprendizagem mesmo, no cotidiano da criança? 
 
PC_368:PC_368:PC_368:PC_368: − Acredito que além de facilitar, ainda também faz com que essa aprendizagem deles 
sejam muito mais atrativa, mas assim... participativa, porque ele vai olhar, vai analisar, é mais 
palpável e mais crítico até. Eu acredito que sim!        
 
PB_369: −PB_369: −PB_369: −PB_369: − A pergunta anterior, eu vejo que os dois elementos se completam, tanto texto como 
essa linguagem de gráfico e infográfico, eles se completam e um pode ser substituído pelo outro, 
e a necessidade do texto ter os conceitos bem precisos para que essa informação, nesse gráfico 
ou em outro tipo de linguagem, ela também seja precisa para o aluno e que seja bem claro para 
não ficar dúvida. Então a gente vê que é uma ferramenta que uma está trabalhando para 
favorecer a outra, mas tem que estar em harmonia, e a também a questão isso favorece? É mais 
atrativo para a criança? É, chama a atenção para que a criança queira a aprender, queira descobrir 
o que está ali por trás daquele desenhinho. O que tem ali por trás? Ela faz sua leitura da imagem 
quando ela não domina o texto ou mesmo antes de ler o texto, ela procura esse conhecimento, 
mas que também vai facilitar, porque chama a atenção dela. E além de chamar atenção dela, pode 
se tornar uma ferramenta para o professor, no trabalho em sala de aula. Porque a gente sabe que 
tem muito livros que trazem, mas que aparecem outros textos que passam o que poderias ser 
transformado nesse tipo de informação e o professor trabalhar em sala de aula. O desafio 
também desse professor tentar  fazer essa leitura e muitas vezes transformar essa informação com 
o próprio aluno, e desenvolver um trabalho pedagógico dentro da sala de aula, fazer dessa 
informação... representar essa informação, esse texto de alguma outra maneira. Então é um 
desafio muito grande para o professor que eu acho que vale a pena  estimular o professor e 
também o aluno. 
 
P_370:P_370:P_370:P_370: − E por exemplo essa informação quantitativa ou... essas informações... esses textos que 
a gente transformou em infográfico, você acredita que esse exercício que a gente fez, de 
transformar em um infográfico, você acredita que ficou... assim... fica mais claro para a criança 
isso? 
 
PB_371:PB_371:PB_371:PB_371: − Fica mais claro para a criança! Por que muitas vezes... 
 
P_372:P_372:P_372:P_372: − Porque tem texto que, tem texto verbal e a criança pode passar por aqui nesse texto 
sobre a porcentagem dos setores de trabalho (aponta para o texto da tarefa 1) e de repente  pode 
passar batida a informação, não é? 
 
PB_373:PB_373:PB_373:PB_373: − E é esse gráfico que vai chamar atenção dela para as informações daquele texto que 
são importante para ela. 
 
PE_374:PE_374:PE_374:PE_374: − O reforço, vai como um reforço, tem as informações mais relevantes, vai caminhando 
lado a lado, reforçando... claro, aí falando já como designer  e daí a importância de ter todo o 
cuidado de não abrir margens à dupla interpretação, porque o trabalho de um designer é isso, ele 
não pode num trabalho, seja uma ilustração, seja uma cor que se utiliza, ter uma dupla 
interpretação, ele vai direcionar, reforçar a informação.    
 



 

 

235 

PF_375:PF_375:PF_375:PF_375: − Tem que ser o mais simples e reconhecível para todo mundo, ele tem que ser 
reconhecido de primeira vista e entendido por qualquer tipo de pessoa. 
 
PAPAPAPA_376_376_376_376:::: − O trabalho, assim, tem que ser um trabalho integrado de quem está escrevendo um 
livro e de quem está diagramando, porque senão, não adianta. Porque você pode ter uma ideia, 
você pode rabiscar, mas a figura, às vezes, você, quem é o professor pode não dominar, não saber 
e aí cabe ao trabalho do designer. 

 
PF_377:PF_377:PF_377:PF_377: − Isso é muito importante. 
 
P_378:P_378:P_378:P_378: − Eu estava esperando que saísse isso na discussão da gente, porque realmente na 
prática eu vi quanto essa integração é importante. Coisas que eu não sabia da área de educação, 
as necessidades do conteúdo informacional didático, e coisas que o pessoal escreve livro 
didático, os autores de livros didáticos desconhecem, então essa troca pela experiência que eu 
tenho com material didático é muito importante, acho que sempre tem que ter sempre essa 
conversa, esse diálogo. Não Pode chegar, o autor de livro didático, chegar com texto pronto e 
ponto final. “Olha, Estou com dificuldade nessa parte aqui, como a gente transformaria isso em 
um gráfico, ou de forma mais interessante para a criança que vai ler?”. Acho que tem que ter esse 
diálogo. Pronto pessoal, agora só quero que um minuto para cada pessoa, manifestasse suas 
impressões diante do estudo que agente fez aqui, o que vocês acharam do método, do jeito que 
a gente fez, essa técnica do grupo focal, o que vocês acharam do processo das tarefas, das duas 
tarefas e... o que vocês acharam da discussão em si, se é valido, se isso ajuda na pesquisa...      
 
PA_379:PA_379:PA_379:PA_379: − Eu achei assim... agora quando a gente for pegar algum livro, a gente vai ficar 
olhando. Será que realmente aquela ilustração está atingindo o objetivo? Poderia ser mais claro, 
ou não poderia ser? Eu acho que a gente que é professor fica preocupado com essa questão, 
principalmente com criança, o trabalho,  assim, com imagem, é muito importante! 
 
P_380:P_380:P_380:P_380: − E para o professor analisar o material que recebe! 
 
PA_381:PA_381:PA_381:PA_381: − E a questão do professor ver essa questão crítica de você tá... que material estou 
pegando? Por exemplo: tem livros que... eu até coloquei quando fui lá no colégio, tem livro que 
você olha que não dá nem vontade de você continuar lendo, as figuras... é... a questão das 
próprias disposição das figuras, composição... muita figura, pouco ou sem nada, ou onde deveria 
ter imagem não tem ou onde não deveria tem... 
 
P_382:P_382:P_382:P_382: − E até, às vezes, só a imagem só pra ilustrar, sem função nenhuma... 
 
PA_383:PA_383:PA_383:PA_383: − Ilustrar e não para complementar a questão... 
 
P_384:P_384:P_384:P_384: − Participante E, o que você achou do experimento?  
 
PEPEPEPE_385_385_385_385: − Eu acho válido, até porque a troca de experiência... porque, enquanto designer você 
vê, no caso, falando sobre mim, sobre uma ótica. Então tem que ver o outro lado, escutar quais 
são as necessidades, quais são os objetivos... ou qual é o objetivo que quer se chegar. Então eu 
acho válido... o livro vai integrar. Então passa... o designer vai estar colocando as suas impressões, 
a sua experiência, mas tem o que o professor quer transmitir e o que funciona, né? Porque muitas 
vezes, no design, por exemplo, esse aqui quando eu olhei (aponta para o infográfico de número 
três), escolhi por causa do desenho, mas já as professoras disseram o quê? Não. O que é que 
chama a atenção da criança? O que é... não esse daqui é muito besta (aponta para o gráfico de 
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número três) e esse daqui (aponta para o gráfico de número quatro) chama a atenção para a 
criança pelo assunto, ou seja, vai desembolar, vai dar desdobramentos. 
 
P_386:P_386:P_386:P_386: − Vai trazer mais informações... 
 
PE_387:PE_387:PE_387:PE_387: − Mais informações e não parar aqui. Isso é importante. 
 
P_388:P_388:P_388:P_388: − Vai ajudar no processo da educação, não é? 
 
PC_389:PC_389:PC_389:PC_389: − Ele já falou quase tudo o que eu ia dizer, mas o importante é a questão assim, como 
você tinha falado,  que quando se for fazer um livro didático, deveria ter um grupo mesmo, de 
vários profissionais de várias áreas, porque veja o educador ele tem a... o conhecimento da 
criança, de como ela vai reagir, de como varia de acordo com a idade...  
 
P_390:P_390:P_390:P_390: − Seria uma equipe multidisciplinar, não é isso? 
 
PC_391:PC_391:PC_391:PC_391: − Porque aí veja... tem essa ideia... esse gráfico seria para uma criança de tal idade, uma 
criança menor não iria entender ou não seria interessante para ela. Então essa discussão agora 
deu uma ideia pra gente muito importante de como seria bom que houvesse sempre essa equipe 
para fazer o livro. E também foi muito bom pra mim porque eu estou com uma nova visão agora 
de como é que eu vou olhar um livro... antes eu poderia até olhar numa ótica diferente.    
    
P_392:P_392:P_392:P_392: − Participante D? 
 
PD_393:PD_393:PD_393:PD_393: − Eu tô lembrando agora, estou voltando ao passado porque uma vez um professor, lá 
na Federal, que mandou a gente ler uns livros didáticos e dar a opinião depois, na sala de aula. 
Então eu peguei vários, até porque tinha alguns que eu realmente discordava, professor de 
português é muito crítico, eu acho, e aí eu levei a minha opinião, escrevi tudo que eu tinha 
achado. Aí houve, assim, um rebuliço na turma porque eu já ensinava na escola pública e a 
maioria da turma não ensinava. Então, elas não tinham contato, algumas tinham até contato com 
escola particular, mas com a escola pública não tinha. Então, eu comecei a dizer que achava, 
principalmente na escola pública, e também na particular por que eu disse... foi muita confusão... 
porque eu disse “olhe professor, eu acho que, enquanto o mundo está caminhando, assim, a 
passos bem largos, passos de foguete, né? A informática aí, mil coisas para a criança, o 
adolescente, o aluno, um bombardeio de informações e a escola continua a passos de tartaruga. 
A educação, eu disse, a educação continua a passos de tartaruga, porque se resume unicamente, 
na hora da exposição, na escola pública, na época em que eu entrei, é... quadro e giz. Então, não 
tem nenhuma prática dinâmica. 
 
P_394:P_394:P_394:P_394: − É o que chamamos hoje de cultura visual na escola, não é? 
    
PD_395:PD_395:PD_395:PD_395: − Era sempre tudo arrumadinho, aqueles alunos calmos na frente, um atrás do outro. 
Eu acho que tinha que haver uma revolução, assim, dentro da própria escola, dentro da 
educação, no modo de se dar uma aula, né? Os livros não tem muito atrativo, na época, 
realmente os livros didáticos tinham muitos defeitos. Eu citei alguns, né? Sempre aquilo tudo 
certinho: a família, que não é a realidade do nosso aluno, né? O pai, a mãe... o pai sai pra 
trabalhar, beija a mãe, beija os filhos, leva pra a escola e tal... essas coisas que é tudo muito 
certinho e que não corresponde à realidade do aluno da escola pública. Eu não sei da escola 
particular, porque eu passei muito pouco tempo na escola particular, mas eu disse isso e 
realmente, na época, eu já tinha uma ideia de que deveria mudar, eu não sabia como, mas que 
deveria mudar, né? Toda essa estrutura de ensino porque os alunos, realmente, alguns na época, 
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havia muita evasão escolar e eu achava que era por conta disso, porque lá fora tinha mil atrativos, 
né? E eles sabem lidar muito bem com isso. Um menino que não sabe Matemática na escola, que 
não saber fazer uma continha de somar, mas ele vende pirulito e passa o troco certinho... é até 
mais rápido que a gente. Ele faz logo aquele... resolve logo aquele problema na hora, que às vezes 
você fica com difilculade “poxa, já resolveu, eu não preciso fazer a conta”. 
 
P_396:P_396:P_396:P_396: − Mas você gostou de fazer as tarefinhas aí? 
 
PD_397:PD_397:PD_397:PD_397: − Gostei, gostei muito! Até eu já fazia algumas coisas com meus alunos assim, tipo: 
contar uma história e mandar eles escreverem a história, escrever não, desenharem, né? E eles 
faziam, tinham uns que faziam toa a historinha e a gente fez uns livrinhos assim para dizer que 
era o livro da história dele, não é? “minhas histórias”, e eles faziam tudo em desenho, eles 
contavam pra gente como é que ele tinha feito, né? Começou até o final, tudinho... então, eu 
acho assim que tem que realmente a gente tem que investir nessa parte de educação e quem tá 
bem... essa troca de experiência, essa inovação das coisas, não tem que ficar: “Há, porque no meu 
tempo deu certo”. O pessoal diz assim “no meu tempo eu aprendi, hoje ninguém sabe de nada”, 
acho que não é bem por aí não, a gente tem que fazer as coisas, agora fazer com bom senso, né, 
havendo essa interação, essa integração entre as pessoas, por exemplo, na questão do livro 
didático, eu acho que deveria haver professores também, ali né?, todos trabalhando em conjuto 
porque sempre não é do jeito que o professor... o que é que é melhor para o aluno?  Eles já 
mandam pronto, né? e você tem que se descobrir o que é melhor. 
    
P_398:P_398:P_398:P_398: − Para mostrar o dia a dia na sala de aula, não é? 
 
PD_399:PD_399:PD_399:PD_399: − O dia a dia na sala de aula, porque eu acho que a gente tem que representar um 
pouco o que está lá fora e trazer para a sala de aula. Se você mostrar uma coisa que ele nunca viu, 
não conhece, ele não vai está nem ai “que coisa chata, né? Geografia, história”. Eu acho que tinha 
que ta muito assim, dentro da realidade, começar pela sua própria escola, sua cidade, seu bairro... 
 
P_400:P_400:P_400:P_400: − O contexto, né? 
 
PD_401:PD_401:PD_401:PD_401: −É! Eu sempre achei assim. 
 
P_402:P_402:P_402:P_402: − Participante F, o que você achou do debate? 
 
PF_403:PF_403:PF_403:PF_403: − Eu achei muito, muito bom, principalmente pra mim, que estou nesse mesmo 
caminho e eu acho que a interação do designer e do educador é fundamental. Se a gente quer 
que as crianças sejam bem educadas, tem que ser feito materiais com qualidade de ambos os... 
texto e imagem, acabamento, é... suporte e com maior valor essa coisa do bombardeio visual e 
isso é muito bom, mas é... tem até várias discussões sobre isso. Eu sou a favor do livro didático, 
tem gente que diz que o livro didático está defasado, é... mas eu acho que o livro didático ele é 
um dos melhores instrumentos de você... é um auxiliador no ensino. O professor não pode. Ele 
pode ter um livro... 
 
P_404:P_404:P_404:P_404: − E é um dos poucos artefatos educacionais que chega na escola de verdade. 
 
PF_405:PF_405:PF_405:PF_405: − É e dizem que usando o computador, você também pode chegar lá, mas eu acho que 
o livro é muito mais palpável para criança aprender. Eu acho que, junto com o livro, a criança 
deve sempre usar o caderno e ela fazer as coisas no próprio caderno. 
 
P_406:P_406:P_406:P_406: − Participante B? 
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PB_407:PB_407:PB_407:PB_407: − Bem, eu achei válido demais porque, assim, faz com que a gente perceba o livro 
didático numa outra perspectiva e perceba os elementos que compõem o livro didático, né? E 
não é só o texto, que muitas vezes o que chama a atenção da gente é o texto, mas tem outros 
elementos que também são fundamentais para a gente compreender que esse texto cumpriu sua 
função, que é de trabalhar um conceito, de passar um conhecimento para a criança. Então eu 
achei o encontro extremamente bom. 
 
P_408:P_408:P_408:P_408: − Obrigado! Então, eu quero agradecer a todo mundo e só agradecer mesmo porque a 
gente sabe o quanto é difícil fazer pesquisa e principalmente Grupo Focal, de reunir as pessoas, a 
questão de tempo disponível dessas pessoas, reunir essas pessoas é complicadíssimo... mas 
agradecer a disponibilidade de vocês, a boa vontade, e contribuição pro meu trabalho também e 
para o estudo. 
 
PD_409:PD_409:PD_409:PD_409: − Nós é que agradecemos. 
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Tarefa 1 | Participante A (Autor 1) 
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Tarefa 1 | Participante B (Autor 2) 
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Tarefa 1 | Participante B (Autor 2) 
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Tarefa 1 | Participante C (Professor 1) 
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Tarefa 1 | Participante D (Professor 2) 
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Tarefa 1 | Participante E (Designer 1) 
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Tarefa 1 | Participante F (Designer 2) 
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Tarefa 2 | Participante A (Autor 1) 
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Tarefa 2 | Participante B (Autor 2) 
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Tarefa 2 | Participante C (Professor 1) 
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Tarefa 2 | Participante D (Professor 2) 
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Tarefa 2 | Participante E (Designer 1) 
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Tarefa 2 | Participante E (Designer 1) 
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Tarefa 2 | Participante F (Designer 2) 
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Tarefa 2 | Participante F (Designer 2) 
 

 

 


