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“No fundo a Fotografia é subversiva, não 

quando aterroriza, perturba ou mesmo 

estigmatiza, mas quando é pensativa.” 

 

Roland Barthes 

  



RESUMO 

 

O uso de imagens em materiais educacionais 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso visa desenvolver um produto a partir 

da temática do uso de imagens fotográficas em materiais educacionais. O potencial 

de uso de imagens como fotografias, ilustrações, infográficos, vídeos etc., em 

materiais educacionais é amplo, e neste trabalho abordarei apenas as fotografias. O 

produto proposto é um guia rápido de uso em formato de um livro digital (e-book) com 

objetivo de servir de apoio, fornecendo informações práticas e rápidas para o uso de 

imagens fotográficas em projetos educacionais. Vivemos imersos em um universo 

altamente imagético, com o qual interagimos diariamente nos mais diversos 

momentos de nosso dia a dia. A fotografia, técnica cujos primeiros registros ocorreram 

há quase 200 anos, e inicialmente de difícil e caro acesso, tornou-se acessível e 

popular ao longo do século XX com o advento de novas tecnologias nos filmes e 

câmeras. Foi, porém, a partir da década de 1980 com o advento da fotografia digital e 

posteriormente sua inclusão como funcionalidade nos aparelhos celulares, que a 

fotografia passou a vivenciar um aumento exponencial em seu uso. Atualmente é 

bastante comum as pessoas se comunicarem utilizando imagens de diversos tipos e 

formatos, capturados por seus Smartphones. Se considerarmos que esta forma de 

comunicação constitui uma linguagem visual, as ações e materiais educacionais que 

desenvolvemos para este público habituado a utilizá-la, podem necessitar incorporar 

estímulos visuais através do uso de imagens, para capturar sua atenção e atingir os 

objetivos esperados. Porém o processo de pesquisa, seleção e aplicação de imagens, 

é uma adição às várias habilidades necessárias para os profissionais que 

desenvolvem os projetos educacionais, como os Designers Educacionais, 

Professores Conteudistas, Instrutores Corporativos etc. e várias dúvidas podem surgir 

durante o processo de inclusão de imagens em seus projetos. 

 

Palavras-chave: Design Educacional. Imagens. Material Educacional. Educação. 

Fotografia. 



ABSTRACT 

 

The use of images in educational materials 

 

This Undergraduate Final Work aims to develop a product based on the 

theme of the use of photographic images in educational materials. The potential for 

using images such as photographs, illustrations, infographics, videos, etc., in 

educational materials is wide, and in this work I will only address photographs. The 

proposed product is a quick use guide in the format of a digital book (e-book) with the 

objective of serving as support, providing practical and quick information for the use of 

photographic images in educational projects. We live immersed in a highly imagistic 

universe, with which we interact daily in the most diverse moments of our daily lives. 

Photography, a technique whose first records took place nearly 200 years ago, and 

initially difficult and expensive to access, became accessible and popular throughout 

the 20th century with the advent of new technologies in films and cameras. It was, 

however, from the 1980s onwards, with the advent of digital photography and later its 

inclusion as a functionality in cell phones, that photography began to experience an 

exponential increase in its use. Currently, it is quite common for people to communicate 

using images of different types and formats, captured by their Smartphones. If we 

consider this form of communication to be part of a visual language, the educational 

actions and materials we develop for this audience used to using it may need to 

incorporate visual stimuli through the use of images, to capture attention and achieve 

the expected goals. However, this process of research, select and apply images is an 

addition on top of the many skills needed by professionals who develop educational 

projects, such as Educational Designers, Content Teachers, Corporate Instructors, etc. 

and several questions may arise during the process of including images in your 

projects. 

 

Keywords: Educational Design. Images. Educational Materials. Education. 

Photography. 
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13 
Introdução 

1 INTRODUÇÃO1 
 

 

“Photography is a foreign language everyone thinks he speaks.” - Philip-Lorca 
di Corcia, fotógrafo americano2.  

 
“Uma imagem vale mais do que mil palavras” – Confúcio, filósofo chinês. 

 

 

A inspiração para este trabalho parte do meu interesse pessoal na 

fotografia como hobby, e na constatação de que vivemos imersos num contexto em 

que as imagens são presença constante em nosso cotidiano e em nossa 

comunicação. Uma reflexão desta nossa imersão e da quantidade incrível de imagens 

que geramos foi apresentada na instalação do fotógrafo Erik Kessels (Figura 1). 

 

Figura 1 - Projeto "24hrs in Photos" (2012) 

 

Fonte: KESSELS, E. Site do fotógrafo Erik Kessels. Disponível 
em http://www.erikkessels.com, consultada em 04/05/2021 

 
 
1 Foto da página anterior: Estação ‘23 Street’ do Metrô de Nova York, EUA (2016) – Acervo do autor. 
2 Citação apresentada na abertura da primeira semana do Curso “Seeing through Photographs” 
disponível no site https://coursera.org, consultado em 27 de março de 2021. Referências a esta 
citação também podem ser encontradas em diversos sites sobre fotografia. 

http://www.erikkessels.com/
https://coursera.org/
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A fotografia3 é uma técnica com cerca de 200 anos de existência - a foto 

mais antiga preservada até os dias atuais (Point de vue du Gras - “Vista da Janela em 

Le Gras”, Figura 2) foi realizada pelo inventor francês Joseph Nicéphore Niépce (1765-

1833) entre 1826 e 1827. 

 

Figura 2 – Point de vue du Gras 

Fonte: Rebecca A. Moss, Director of Visual Resources and Digital 
Content Lab. College of Liberal Arts Office of Information 
Technology University of Minnesota, Domínio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107221  

 

Como técnica, a fotografia evoluiu ao longo do tempo apoiada nos 

aprimoramentos tecnológicos, e viu seu uso se popularizar ao longo do tempo com a 

compactação das câmeras fotográficas, facilidades de uso e revelação de seus filmes, 

e a partir da década de 1980, com o advento das câmeras fotográficas digitais e 

posteriormente sua funcionalidade sendo transferida para os smartphones. 

 
 
3 Destaco interessante definição da Fotografia de Salkeld (2014, p.11): “uma fotografia é um fantasma 
de um momento que já passou – o rastro de luz que torna o mundo visível. Literalmente, a palavra 
“fotografia” significa “desenhar com luz”. A câmera para o tempo e nos permite testemunhar momentos 
da história – ou assim parece. O status exato da imagem fotográfica e sua relação com a cena gravada 
é difícil de ser estabelecido.” 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107221
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A expansão no acesso e uso dos Smartphones, e principalmente os 

aplicativos desenvolvidos, que conectam de forma facilitada os seus usuários às redes 

sociais – aproximando-se cada vez mais da Aldeia Global preconizada por MCLUHAN 

(1964) – possibilitaram um aumento exponencial na geração, no compartilhamento e 

na exposição e visualização de imagens. Dados do site Visual Capitalist4 indicam que 

em 2020 (Figura 3), eram publicadas a cada minuto mais de 347 mil stories no 

Instagram, 147 mil fotos no Facebook e 500 horas de vídeo no Youtube, números que 

não param de crescer ano a ano. 

 

Figura 3 - Here’s What Happens Every Minute on the Internet in 2020 

 

Fonte: Site Visual Capitalist 

 

Imersos neste contexto imagético, e habituados a consumir imagens 

constantemente, a extensão do uso das imagens em contextos educacionais, não 

 
 
4 https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/, consultado em 04/05/2021. 

https://www.visualcapitalist.com/every-minute-internet-2020/
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deveria sofrer resistência por ambos os lados (docentes e discentes). Mas seu uso 

não deveria atender a um simples requisito estético ou ornamental, nem tampouco 

sobrecarregar ou ser redundante com o conteúdo, pois como nos diz Han (2020, 

p.105): “Mais informação não leva necessariamente a melhores decisões. Justamente 

devido à crescente massa de informação a faculdade do juízo definha hoje. 

Frequentemente, menos informação gera mais. A negatividade do deixar de fora e do 

esquecer é produtiva. Mais informação e comunicação não esclarecem o mundo por 

si mesmo.” 

Mas qual seriam os pontos importantes a se observar no uso de imagens 

em materiais educacionais? Esta pergunta buscarei endereçar através deste trabalho. 

 

Figura 4 – Bienal de arte de São Paulo, 2016 

Fonte: acervo do autor 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA5 
 

 

Neste trabalho, tendo como principal público-alvo os criadores de conteúdo 

para ações educacionais (Designers Educacionais, Professores Conteudistas, 

Instrutores, entre outros), apresentarei como linha principal o uso de uma linguagem 

visual como suporte para ações educacionais nos diversos contextos educacionais 

possíveis: Educação Formal, não Formal, Corporativa e em Rede. A imagem dentro 

deste contexto de linguagem visual, requer precisão e atenção ao seu uso, tendo em 

vista os inúmeros signos e significados que dela podem decorrer. As imagens 

fotográficas trazem em si uma carga cultural associada e temporariedade, 

considerando que sua interpretação e os sentimentos que dela depreendem podem 

se alterar ao longo do tempo. 

A interpretação da linguagem visual já traz em si mesma um grande 

desafio, conforme citação do artigo “Retórica da Imagem” de Barthes (Barthes apud 

Campanhole, 2006): 

 

“O famoso artigo “A retórica da imagem” distingue três níveis de mensagens: 
a verbal, a visual denotativa (literal) e a visual conotativa (discursiva). Se nos 
detivermos apenas nos dois últimos, que tratam diretamente da imagem, 
veremos que os termos que os definem são próprios da linguística. Além do 
mais, o seu desenvolvimento utiliza a noção de leitura e de sentido, 
estabelecendo no espaço da conotação a articulação entre significantes e 
significados, ou seja, os objetos reais (figuras, cores e formas) e os 
significantes – o valor cultural das representações (imagens-signo) desses 
objetos. Na conclusão direciona a análise para a retórica da imagem que 
articula os três níveis da mensagem estabelecendo um “significante de 
conotação”, destacando que nem sempre o nível verbal está presente 
graficamente e acrescentando que a conotação coloca todos os significados 
em comum.” 

 

Desta forma uma intencionalidade apropriada, criteriosa e cuidadosa se 

torna fator importante na escolha e incorporação de imagens em nossos objetos 

educacionais, pois como descrito por Martins et al. (2005), precisamos nos atentar de 

uma possível não transparência da imagem, ou seja, uma interpretação que possa ser 

equivocada: 

 

 

 
 
5 Foto da página anterior: Serra da Canastra, Minas Gerais (2018) – Acervo do autor. 



19 
Fundamentação 

 

“LINGUAGEM VISUAL - Em nossos estudos questionamos a “transparência” 
da imagem, isto é, desafiamos a ideia de que as imagens comunicam de 
forma mais direta e objetiva do que as palavras. Ao considerarmos, junto com 
Kress e van Leeuwen, que a linguagem visual se constitui em um sistema de 
representação simbólica, profundamente influenciado por princípios que 
organizam possibilidades de representação e de significação em uma dada 
cultura, abrimos espaço para problematizar não só a própria linguagem 
visual, mas também o que está envolvido em sua leitura. Esta é considerada 
um processo de construção de sentidos, no qual jogam a intencionalidade do 
autor, a materialidade do texto e as possibilidades de ressignificação do 
leitor.”  

 

 

A cultura visual e o uso intenso de imagens, não é um fato novo na 

humanidade. Podemos considerar que a partir da popularização da fotografia e 

mesmo das transmissões de TV, passamos a consumir muito mais imagens em nosso 

cotidiano, não esquecendo também do contexto publicitário amplo gerador de 

conteúdos simbólicos e imagéticos. Com os avanços das tecnologias digitais nas 

câmeras e posteriormente nos smartphones, e o advento da internet, uma revolução 

no consumo de imagens teve início: a produção e compartilhamento de imagens 

passou a ter um custo irrisório e acessível a milhões de pessoas. Os efeitos práticos 

desse amplo uso das ferramentas digitais se expressam na incrível quantidade de 

conteúdo gerado e consumido diariamente no Mundo todo. 

Como menciono na introdução deste trabalho, os dados do site Visual 

Capitalist apresentaram as imensas quantidades de imagens que criamos, 

considerando o que publicamos e compartilhamos somente através da internet. As 

imagens fazem parte de nosso cotidiano e adquirimos facilidade em consumi-las 

diariamente, constituindo então uma linguagem de fácil acesso e conhecimento 

comum. 

Vivemos na chamada “civilização da imagem”, aonde grande parte da 

informação que recebemos vem pelo imagético (Kulcsár, 2006): “É senso comum na 

crítica contemporânea que as imagens têm poder no mundo” (Mitchell, 1994 apud 

Kulcsár, 2006) e isso tem influenciado não somente os jovens, mas toda a sociedade, 

em seu modo de se comunicar, se expressar e perceber o mundo. A linguagem visual 

se apoia então, nesta facilidade de transmissão, e em nossa familiaridade e tendência 

a consumir a informação visual, como descrita por Dondis (2015): 
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“Não é difícil de detectar a tendência à informação visual no comportamento 
humano. Buscamos um reforço visual de nosso conhecimento por muitas 
razões; a mais importante delas é o caráter direto da informação, a 
proximidade da experiência real. Quando a nave espacial norte-americana 
Apoio XI alunissou, e quando os primeiros e vacilantes passos dos 
astronautas tocaram a superfície da lua, quantos, dentre os telespectadores 
do mundo inteiro que acompanhavam a transmissão do acontecimento ao 
vivo, momento a momento, teriam preferido acompanhá-lo através de uma 
reportagem escrita ou falada, por mais detalhada ou eloquente que ela fosse? 
Essa ocasião histórica é apenas um exemplo da preferência do homem pela 
informação visual.” 

 
 

Ao nos tornamos aptos a desenvolver essa linguagem visual em nossos 

trabalhos educacionais poderemos dialogar de forma mais precisa com um público 

que cada vez mais demanda esse estímulo visual, ou até mesmo, sente falta quando 

não o encontra nos materiais com que tem contato. Não se trata de substituir a 

linguagem verbal e escrita6, mas sim de complementá-las e através de imagens 

conseguir não somente capturar mais a atenção do público e melhorar a compreensão 

do conteúdo, mas também transmitir através deste estímulo visual, sensações e 

sentimentos que permitam uma maior retenção na memória do conteúdo. 

O papel e o uso de imagens no processo de ensino e aprendizagem, foi 

abortado por Lencastre e Chaves (2003). Neste artigo são abordados os potenciais 

como instrumento de comunicação, conhecimento, fator de motivação entre outros, e 

algumas regras no ensino pela imagem, neste caso considerada como um instrumento 

principal de ensino. Reforça-se que interpretação da imagem pode ser enfatizada pelo 

professor, o que pode não ocorrer em todos os contextos educacionais aos quais nos 

propomos trabalhar. Desta forma, destaco a importância de se atentar ao público-alvo, 

a persona de nossa ação educacional, e ao contexto do nível de alfabetismo visual 

que este possua. Por exemplo usar imagens de complexidades ou temas 

desconhecidos pelo público-alvo podem gerar reações diversas como dispersão, 

desatenção ou mesmo fixar a atenção por mais tempo do que o pretendido ou 

necessário, ao se provocar uma busca pelo entendimento ou significação da imagem 

 
 
6 Sob este prisma, e em oposição a frase atribuída a Confúcio presente na introdução deste trabalho, 
Kossoy (2020, p.25) destaca: “Ao contrário do que diz o ditado popular, a imagem não “vale mais que 
mil palavras”. Se o receptor nada sabe a respeito do objeto fotografado em si ou do seu entorno, como 
compreender o que ela representa? As imagens fotográficas históricas, assim como as 
contemporâneas, contêm informações visuais sobre o objeto. Contudo, é necessário que o receptor da 
imagem tenha em seu repertório saberes e conhecimentos acumulados de diferentes naturezas para 
que possa compreender o objeto que vê representado, assim como o contexto histórico, social, político, 
cultural em que o mesmo se insere. Além de sua aparência. É através da experiência real, mas também 
da palavra, dos livros, da linguagem verbal, da cultura que adquirimos estes conhecimentos.” 
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desconhecida. Em algumas situações, pode o condutor da ação educacional, realizar 

uma leitura da imagem em conjunto com os participantes, buscando contextualizá-la 

e encaixá-la no conteúdo proposto. 

As imagens fotográficas carregam em si mesmas o potencial de 

interpretação em diversas perspectivas, e seu significado pode se alterar com as 

mudanças sociais e o passar do tempo. Dentro desta possibilidade cabe ao educador 

auxiliar o educando no reconhecimento destas diversas interpretações, não como um 

risco ou dificuldade, mas sim como exemplo de pluralidade encontrada no mundo e 

da diversidade que precisamos respeitar e defender. 

 

“Apesar do amplo potencial de informação contido na imagem, ela não 
substitui a realidade tal como se deu no passado. Ela apenas traz em sua 
superfície, informações visuais acerca de um determinado tema, selecionado 
e organizado estética e ideologicamente. Embora a imagem fotográfica se 
refira unicamente ao fragmento retratado, elas tendem a levar o receptor a 
compreendê-las como expressão de toda uma realidade. Uma espécie de 
percepção do fragmento como um todo. Tal questão é pouco discutida 
conceitualmente e muito utilizada ideologicamente. Na esteira de tal 
percepção, legendas e textos vêm complementar o “truque” e enfatizar algo 
que não está na imagem e, que se pretende, seja tomado com algo “dado”, 
“sabido”, “conhecido”.” (KOSSOY, 2020, p.128) 

 

Uma linha de apoio para facilitar a leitura das imagens nesse contexto de 

linguagem visual e criar um maior engajamento na ação educacional, pode ser o uso 

de técnicas de Storytelling7. Como citado na página da Wikipedia, é interessante notar 

que alguns arqueólogos acreditam que a arte rupestre (Figura 5 – Arte rupestre) pode 

ter sido um meio de contar histórias nas culturas pré-históricas, muito antes do 

advento da escrita. 

 

 
 
7 https://pt.wikipedia.org/wiki/Narração_de_histórias consultada em 27 de março de 2021 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Narração_de_histórias
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Figura 5 – Arte rupestre 

Fonte: foto de wirestock no site www.freepik.com, consultado em 04/05/2021 

 

 
Figura 6 – Instituto Inhotim – Museu de arte contemporânea, 2018 

Fonte: acervo do autor 
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Porém o processo de aprendizagem com o uso de imagens precisa estar 

apoiado na intencionalidade selecionada para as imagens incorporadas no material 

educacional, e dentro de um contexto não somente expositivo do conteúdo, passamos 

a provocar as reações desejadas no público, integrando-as com outras formas de 

apresentação do conteúdo e avaliando os resultados. As imagens fotográficas podem 

sofrer alterações em suas interpretações ao longo do tempo, com base em novos 

conhecimentos e movimentos socioculturais. Nesta perspectiva um movimento 

interacionista sócio-histórico, como descrito por Carolei e Gamez (2017, p.12), em que 

os instrumentos criados pelo homem (fotografia) modificam o mundo e o próprio 

homem, pode ser o que melhor explica esta proposta. Esta interação entre a imagem 

e nosso conhecimento prévio pode ser relacionar com a passagem a seguir: 

 

“A fotografia estabelece em nossa memória um arquivo visual de referência 
insubstituível para o conhecimento do mundo. Essas imagens, entretanto, 
uma vez assimiladas em nossas mentes, deixam de ser estáticas; tornam-se 
dinâmicas e fluidas e mesclam-se ao que somos, pensamos e fazemos. 
Nosso imaginário reage diante das imagens visuais de acordo com nossas 
concepções de vida, situação socioeconômica, ideologia, conceitos e pré-
conceitos.” (KOSSOY, 2016, p.46) 

 
 

Então para que as imagens que vamos incorporar em nossos materiais 

educacionais, possuam a linguagem visual adequada, possam dialogar com o 

conteúdo proposto e gerem os impactos que estejam dentro de nossos objetivos, o 

que precisa ser feito? É neste ponto que este trabalho se insere e passo a relacionar 

no produto proposto, dicas práticas, técnicas, referências e sugestões para aumentar 

e aprimorar o uso das imagens fotográficas no contexto das ações educacionais, 

objetivando fomentar o uso da linguagem visual nos materiais educacionais, e então 

obter um maior engajamento e retenção do conteúdo apresentado, tornando-os 

positivamente impactantes, memoráveis e prazerosos de observar. 
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3 METODOLOGIA8 
 

3.1 Introdução 
 

A partir da fundamentação teórica apresentada, e considerando o potencial 

de uso de imagens na educação, surgem as principais questões a serem investigadas 

neste trabalho: 

 

• O público-alvo deste projeto utiliza imagens em seus materiais 

educacionais desenvolvidos? 

• Quais as principais dificuldades encontradas por eles no uso de 

imagens? 

• Quais conteúdos relacionados ao uso de imagens seriam de 

interesse deste público? 

 

A metodologia utilizada neste trabalho para esclarecer as questões acima 

e apresentar uma proposta de produto educacional, está baseada na Netnografia e 

no design research com a construção de um protótipo. Foram utilizadas as seguintes 

técnicas para mapear, analisar e desenvolver este projeto: Canvas do Projeto 

Educacional, Mapeamento do Problema Educacional, Persona e questionários para 

coleta de informações. 

 

 

3.2 Canvas do Projeto Educacional 
 

O Canvas do Projeto Educacional apresentado a seguir foi desenvolvido 

durante a estruturação inicial deste trabalho, visando nortear as ações a serem 

desenvolvidas. O suporte para criação deste Canvas foi o produto Miro9, na opção 

gratuita, que permite o uso de até 3 quadros editáveis. Para melhor visualização, 

apresento em seguida também os blocos individuais do Canvas em tamanho 

ampliado, para facilitar sua leitura. 

 
 
8 Foto da página anterior: Georgia Aquarium, Atlanta, EUA (2017) – Acervo do autor. 
9 https://miro.com/  

https://miro.com/
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Figura 7 - Canvas do Projeto 

Fonte: acervo do autor 
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3.3 Mapeamento de um problema educacional 
 

A partir do Canvas do Projeto Educacional, e como parte das atividades da 

disciplina de Projeto de Design Educacional, elaborei o mapeamento do problema 

educacional por mim percebido, e que reproduzo a seguir: 

 

3.3.1 Qual é a dor/problema que você percebeu? 
 

Como parte das atividades necessárias para o desenvolvimento de 

materiais de ações educacionais, sejam estes físicos (livros, apostilas, guias, 

panfletos etc.) ou digitais (e-books, slides, vídeos etc.), necessitamos na maioria das 

vezes incorporar elementos visuais para ampliar a explicação, complementar a 

informação, prender a atenção ou provocar uma reação. A utilização das imagens não 

deveria ser algo aleatório, e muito menos relegada a uma atividade acessória sem 

atenção, pois nossa percepção visual ativa reações emocionais que ao visualizar uma 

imagem fora de contexto, de propósito ou inadequada, podem trazer efeitos contrários 

aos que desejamos obter em nossa ação educacional. Porém nem todos podem ter 

informações, experiência ou simples orientações para um uso adequado de imagens 

em seus trabalhos. Tratarei imagens principalmente como fotografias, mas considero 

também a abrangência de desenhos e ilustrações como opções. 

 

3.3.2 Qual é o público atingido por este problema?  
 

Profissionais que desenvolvam materiais para ações educacionais, sejam 

eles em educação formal (professores, orientadores), não formal (monitores de 

museus, fundações), em rede (criadores de conteúdo) ou corporativa (instrutores, 

comunicação interna), e que necessitem desenvolver materiais com a utilização de 

imagens. 

 

3.3.3 O que você pode fazer para minimizar ou contribuir para a solução desse 
problema? 

 

Considerando que muitos profissionais não tenham passado por algum 

treinamento ou orientação sobre a cultura visual ou imagética, ou teorias de 

comportamento relacionadas a visualização (cores, formas), penso que construir um 
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produto que possa trazer orientações práticas, algum embasamento teórico e 

referências para aprofundamento, seja uma contribuição para apoiar nessas 

atividades. 

 

3.3.4 Qual é o objetivo central desta solução encontrada? Para qual foco do 
problema vai se dirigir? 

 

Orientar e tirar dúvidas dos profissionais no momento de incorporar 

imagens em seus trabalhos. O objetivo é permitir que as imagens incorporadas 

possam fluir harmonicamente com a mensagem do conteúdo, a ressaltando ou 

impactando seu público conforme os objetivos da ação educacional. 

 

3.3.5 Quais são os recursos necessários para você desenvolver essa solução? 
(Pense aqui na gestão) 

 

Considero que os seguintes recursos seriam necessários: 

• Designer Educacional – planejamento, pesquisa de conteúdo, 

curadoria; 

• Designer Gráfico – Identidade visual, diagramação, 

editoração final; 

• Revisor – correções no texto; 

• Desenvolvedor – Suporte para publicação, integração ou 

interação em ambiente online. 

• Redator – Pesquisa e elaboração de textos do Guia. 

 

3.3.6 Pense em qual formato essa solução pode ter. Ex. Será um guia, um modelo, 
um protótipo de jogo, um curso etc. 

 

Penso num formato de uma guia (livro digital - e-book) que possa ser de 

fácil consulta e sirva como referência para os tópicos ou dúvidas mais comuns, além 

de recomendações importantes. O guia deve ser em um formato que possa ser 

acessado facilmente em várias plataformas. 
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3.4 Persona 
 

O público-alvo deste trabalho de design educacional, como mencionado 

anteriormente, são os criadores de conteúdo para ações educacionais (Designers 

Educacionais, Professores Conteudistas, Instrutores, entre outros). No início do 

desenvolvimento deste trabalho, elaborei o Persona a seguir com este público em 

mente, para iniciar a busca pelas percepções e necessidades dele. 

 

Tabela 1 – Persona 

         

 

 

         Fonte: internet10 

Nome: Estela Mayer11 

Idade: 40 anos 

Ocupação: Professora do Ensino Médio 

Experiências Negativas 
Ouvir que seu material de ensino é o mesmo há 
vários anos, que não consegue mais se comunicar de 
forma eficaz com os novos alunos. 

Preocupações 

Muitos conteúdos para serem trabalhados com seus 
alunos. 

Dificuldade para engajar e manter a atenção dos 
alunos durante as aulas. 

Ameaças Ficar desatualizada e perder oportunidades de 
crescimento profissional 

Experiências positivas 

Durante programas de capacitação e atualização, 
assistiu a apresentações que a impactaram 
positivamente e das quais pode se recordar durante 
muito tempo. Gostaria de conseguir o mesmo com 
seus alunos. 

Oportunidades 

Caso consiga melhorar o engajamento e 
desempenho dos alunos, poderá se tornar uma 
referência em suas disciplinas. 

Com maior reconhecimento profissional poderá 
receber reconhecimento e promoções, e obter um 
sentimento de realização pessoal. 

Esperanças Tornar suas aulas mais motivadoras e ajudar no 
desenvolvimento dos alunos. 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 
 
10 Fonte da imagem: esta imagem foi gerada dinâmicamente através de recursos de inteligência 
artificial no site www.thispersondoesnotexist.com 
11 Nota: Nome fictício imaginado pelo autor a partir da fotografia obtida no site ‘This person does not 
exist” citado, cuja sonoridade associou com ‘Stella Maris’, do latim “estrela do mar”. 

http://www.thispersondoesnotexist.com/
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3.5 Netnografia 
 

Para compreender melhor o perfil de meu público, iniciei uma pesquisa 

netnográfica, onde procurei identificar possíveis comunidades virtuais onde seria 

possível capturar maiores informações através de uma rápida pesquisa. As 

comunidades que identifiquei nesta pesquisa foram: 

 

• Grupo no WhatsApp dos alunos do TEDE12, ingressantes em 2019; 

• Grupo no Facebook dos professores, alunos e alunos do TEDE; 

• Grupo no Telegram de Design Instrucional13. 

 

A tabela a seguir resume algumas informações dos grupos mencionados: 

 

Tabela 2 – Netnografia – Comunidades virtuais 

Plataforma 
Nome da 

Comunidade 
Número de 

participantes 
Perfil principal 

WhatsApp TEDE 2019.1 22 Alunos do TEDE. 

Facebook TEDE – UNIFESP 55 
Alunos, ex-alunos e professores do 
TEDE. 

Telegram Design Instrucional 249 

Profissionais e estudantes de Design 
Instrucional/Educacional interessados 
no debate e compartilhamento de 
informações. 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

Apresento também nas figuras seguintes cópias de tela destes grupos. 

 

 
 
12 Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional da Universidade Federal de São Paulo. 
13 O termo Design Instrucional é comumente utilizado e para fins deste trabalho não faremos distinção 
em relação a possíveis interpretações e diferenças com o termo Design Educacional adotado pelo 
TEDE. 
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Figura 8 – Imagens dos grupos pesquisados – WhatsApp 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

Figura 9 – Imagens dos grupos pesquisados – Facebook 

Fonte: Resultado original do trabalho 
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Figura 10 – Imagens dos grupos pesquisados – Telegram 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

Para fins de pesquisa e tabulação de resultados nestas comunidades 

identificadas, criei 2 questionários através de formulários eletrônicos na ferramenta 

Google Formulários (https://docs.google.com/forms) separando os participantes do 

TEDE (Facebook e WhatsApp), dos participantes do Telegram (Grupo “Design 

Instrucional”). Postei mensagens nos grupos acima no dia 24/04/2021, convidando a 

todos para participação na pesquisa. Uma cópia de tela destas mensagens é 

reproduzida a seguir. Conforme informado nos formulários, a pesquisa permaneceu 

aberta até o dia 07/05/2021, totalizando um período de 14 dias. 

 

https://docs.google.com/forms
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Figura 11 - Mensagem postada no grupo do WhatsApp “TEDE 2019.1” 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

Figura 12 – Mensagem postada no grupo do Facebook “TEDE – UNIFESP” 

Fonte: Resultado original do trabalho 
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Figura 13 – Mensagem postada no grupo do Telegram “Design Instrucional” 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

3.6 Questionário 
 

Para realizar a coletada de informações nos grupos identificados, elaborei 

um pequeno questionário com o uso da ferramenta de Formulários do Google14, com 

objetivo de capturar as informações de forma rápida e anônima, e que se dividiu em 5 

blocos: 

• 1º Bloco – Abertura, Apresentação da pesquisa e pergunta (Q1) se 

fazem uso de imagens em materiais educacionais. 

• 2º Bloco – Pergunta (Q2) porque faz uso de imagens e (Q3) os 

resultados obtidos. 

• 3º Bloco – Pergunta (Q4) Porque não faz uso de imagens em 

materiais educacionais. 

• 4º Bloco – Pergunta (Q5) Quais desafios encontrados no uso de 

imagens e (Q6) sugestões de conteúdo para facilitar e aumentar o 

uso de imagens em materiais educacionais. 

• 5º Bloco – Fechamento, agradecimento e espaço para comentários 

ou sugestões. 

 
 
14 https://docs.google.com/forms/  

https://docs.google.com/forms/
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O questionário foi duplicado para obter separadamente as respostas do 

grupo TEDE (Formulário TEDE), constituído pelos participantes do grupo do Facebook 

e do grupo do WhatsApp, do grupo constituídos pelos participantes no Telegram 

(Formulário DI). 

A participação foi mais expressiva no grupo TEDE (29 respondentes de um 

total de 77 participantes no total) em comparação no grupo Telegram (14 

respondentes de um total de 249 participantes) 

As respostas obtidas nos dois grupos são bem semelhantes e indicam que 

o uso de imagens nos materiais educacionais é frequente entre todos os respondentes 

(86,2% no grupo TEDE e 100% no grupo Telegram). 

Em relação aos objetivos com o uso de imagens, existem uma distribuição 

entre todos os temas, com exceção do estímulo a curiosidade, e com predominância 

em facilitar a compreensão do assunto, como observamos no gráfico a seguir: 

 

Figura 14 – Respostas para a Questão 2 

Fonte: Resultado original do trabalho 
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As respostas a Questão 3 indicam que na percepção dos respondentes 

(96,2% no Grupo TEDE e 100% no Grupo Telegram), o uso de imagens gera uma 

reação positiva no público da ação educacional. 

A Questão 4 não recebeu respostas, pois deveria ser respondida somente 

pelos que não utilizam imagens em seus materiais educacionais desenvolvidos. 

A Questão 5 apresentava a possibilidade de inserção de texto livre, e a 

análise dos principais termos mencionados indica em ambos os grupos que o tema 

dos direitos autoriais de imagem é uma dúvida comum em ambos os grupos. No Grupo 

Telegram, também há um destaque para os Bancos de Imagens, ferramenta de uso 

crescente e que apresenta detalhes de licenciamento que precisam ser devidamente 

observados. As demais palavras inseridas, alinham-se com as necessidades de 

compreender formas de seleção, produção e utilização das imagens. 

 

 

Figura 15 – Questão 5: Qual sua principal dúvida ou barreira no uso de imagens em materiais 
educacionais? Nuvem de palavras para grupo TEDE15 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 
 
15 O texto das respostas foi sumarizado para as palavras mais relevantes e removida a acentuação 
para processamento num gerador online de nuvem de palavras. 
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Figura 16 – Questão 5: Qual sua principal dúvida ou barreira no uso de imagens em materiais 
educacionais? Nuvem de palavras para grupo Telegram16 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

As sugestões apresentadas para a Questão 6 foram bem diversificadas, 

incluindo criações de bancos ou repositórios de imagens para a educação, 

organização de imagens para facilitar o uso, aprofundamento no estudo de semiótica, 

tópicos sobre design etc. 

Por fim, os comentários reforçam a importância do tema deste trabalho, 

incentivando a continuidade do estudo do uso de imagens no contexto educacional. 

 

 

3.7 Mapa de Empatia 
 

A partir dos resultados obtidos nas respostas da pesquisa realizada com os 

grupos virtuais, atualizei o mapa de empatia do Persona deste projeto. 

 

 
 
16 O texto das respostas foi sumarizado para as palavras mais relevantes e removida a acentuação 
para processamento num gerador online de nuvem de palavras. 



40 
Metodologia 

Figura 17 - Mapa de Empatia 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

3.8 Conclusões 
 

Como conclusões iniciais da pesquisa realizada, identifico o potencial 

interesse do público-alvo no produto proposto, e em seu uso futuro. Durante o 

processo de revisão de literatura encontrei artigos fazendo referência ao uso de 

imagens em educação, como por exemplo o artigo de Silva et al. (2006) relacionado 

ao ensino de ciências; artigo de Bruzzo (2004) relacionado a divulgação de biologia 

na obra de naturalistas nos séculos XVIII e XIX e o artigo de Martins et al. (2005) 

investigando a comunicação com imagens no ensino e a linguagem visual. Estes e 

muitos outros artigos disponíveis demonstram não somente o potencial de uso das 

imagens como ferramenta de comunicação, mas também seu potencial como 

ferramenta de apoio nos processos de ensino-aprendizagem. Este é um campo amplo 

e vislumbro um potencial de desenvolvimento de outras ações de pesquisa e trabalhos 

como: 
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• Ampliação para outros tipos de imagens como infográficos, 

ilustrações e vídeos; 

• Pesquisas mais profundas sobre semiótica ou semiologia dentro dos 

materiais educacionais produzidos nas últimas décadas; 

• Análises relacionando as imagens históricas e suas interpretações e 

reinterpretações ao longo do tempo. 

 

As sugestões obtidas dos respondentes também são valiosas fontes de 

direcionamento de futuras trilhas de continuidade para este trabalho. 

Relaciono também um interessante programa educacional17 desenvolvido 

pelo Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos (DIVERSITAS) da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais (FFLCH) da Universidade de São 

Paulo (USP) no ano de 2000, baseado no trabalho do fotógrafo brasileiro Sebastião 

Salgado publicado em seu livro Êxodos. Este programa educacional demonstra o 

potencial de uso das imagens fotográficas num projeto amplo de análise, pesquisa e 

reflexão, incorporando uma visualização, por vezes dramática, de situações de 

conflito, desastres, impactos sócio-políticos, cuja simples leitura de um texto 

jornalístico, por exemplo, poderia não proporcionar uma visualização ampla e de 

impacto imagético na mente de seu leitor. 

 

Figura 18 - Êxodos - Programa Educacional 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 
 
17 Material do Programa Educacional está disponível no site: https://diversitas.fflch.usp.br/exodos-
programa-educacional , consultado em 04/06/2021 

https://diversitas.fflch.usp.br/exodos-programa-educacional
https://diversitas.fflch.usp.br/exodos-programa-educacional
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Figura 19 - Foto do livro Êxodos: Jovens em escola improvisada no campo de refugiados da ONU 
para Sudaneses em Kakuma, região norte do Kenya (1993) 

Fonte: Site https://www.amazonasimages.com/travaux-exodes, consultado em 05/06/2021 

 

Retornando a instalação do fotógrafo Erik Kessels que menciono na 

introdução deste trabalho, muitas vezes precisamos vivenciar uma informação (no 

caso da instalação o volume de fotografias enviadas diariamente ao site Flickr naquele 

momento) numa outra dimensão, seja física ou visual, para uma compreensão maior 

de sua totalidade. 

 

 

 

https://www.amazonasimages.com/travaux-exodes
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4 PROJETO18 
 

O produto educacional proposto por este trabalho é um guia rápido para o 

uso de imagens fotográficas em materiais educacionais no formato de um livro digital19 

(e-book), a ser disponibilizado em formato digital (PDF, ePUB e publicação online) e 

com possibilidade de impressão. 

 

“A Universidade pública não é gratuita, ela é paga pelos impostos dos 
contribuintes” – frase proferida pela Profa. Dra. Paula Carolei durante 
encontro presencial do TEDE no ano de 2019. 

 

Acredito que como estudante de uma Instituição de Ensino Superior 

pública, devo contribuir para a sociedade brasileira que subsidia a educação pública 

no país. Minha contribuição através deste trabalho, é disponibilizar de forma gratuita 

o produto educacional proposto e com licença Creative Commons de Atribuição-

CompartilhaIgual (CC BY-SA)20, permitindo que outros remixem, adaptem e criem a 

partir do meu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que me atribuam o devido 

crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos, a mesma licença 

utilizada pelo Wikipedia. 

 

4.1 Desenvolvimento da ideia 
 

Durante a fase inicial de ideação deste trabalho, relacionei as ideias, 

propostas e conexões a partir do meu objetivo de relacionar imagens fotográficas e 

materiais educacionais, e das discussões ocorridas durante as sessões com minha 

orientadora, Profa. Dra. Izabel Meister, e minha coorientadora, Profa. Dra. Edna de 

Mello, que contribuíram com várias sugestões e referências. Para visualizar e 

estrutura melhor os tópicos e suas relações, elaborei um mapa mental inicial, que 

apresento na figura a seguir. 

 

 
 
18 Foto da página anterior: The Metropolitan Museum of Art, New York, EUA (2016) – Acervo do autor. 
19 “Uma publicação de livro disponibilizada em formato digital, consistindo em textos, imagens, ou 
ambos, legível na tela de computadores ou outros dispositivos eletrônicos” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebook, consultada em 12/06/2021. Tradução livre do autor. 
20 Informações sobre o licenciamento Creative Commons disponível em: 
https://br.creativecommons.net/licencas/ , consultada em 05/06/2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ebook
https://br.creativecommons.net/licencas/
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Figura 20 - Mapa Mental 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

Após a decisão pelo produto educacional, passei a construir uma estrutura 

de capítulos e conteúdo para realizar o desenvolvimento do e-book. Esta estrutura 

preliminar do conteúdo é apresentada na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 3 - Estrutura preliminar de Capítulo e contéudos 

Capítulo Conteúdo proposto 

Introdução • Introdução 

Curadoria 

• Onde obter imagens 

• Direitos autorais 

• Acervo próprio 

• Produção de imagens 

Aplicação das imagens 

• intencionalidade 

• Imagens para explicar 

• Imagens para expandir conceitos 

• Imagens para reflexão 

Fundamentos de design 

• Diagramação, grid, forma, suporte 

• Cores e psicologia 

• Textos auxiliares, audiodescrição, tipografia 

• Hyperlinks e QR codes 

• Qualidade das fotos, resolução (pixels), proporção 

• Design universal, acessibilidade - Acessibilidade 
(ensino para surdos, audiodescrição para cegos) 

Armazenamento e organização • Ferramentas 

Avaliação • Feedback, avaliação, reflexão 
Fonte: Resultado original do trabalho 
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4.2 Desenvolvimento do protótipo - ferramenta 
 

Para a elaboração do protótipo do e-book, busquei uma ferramenta de 

editoração eletrônica, visto que ferramentas para geração de documentos como 

Microsoft Word trariam algumas dificuldades para elaboração e diagramação. Dentre 

as principais e mais conhecidas opções de mercado existentes como Adobe InDesign, 

Scribus (OpenSource), entre outras, optei pelo uso do software da empresa inglesa 

Serif Software, o Affinity Publisher21. Eu particularmente conheço a empresa Serif 

Software desde a década de 1990, quando utilizei a geração anterior de ferramentas 

de editoração eletrônica da empresa (Serif Pageplus). A licença de uso do Affinity 

Publisher custa aproximadamente USD 50; mas a Serif disponibiliza uma licença de 

demonstração por 90 dias, sem limitações, o que se tornou perfeita para iniciar o 

desenvolvimento deste protótipo. 

 

 

Figura 21 - Affinity Publisher – elaboração do protótipo 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 
 
21 https://affinity.serif.com/pt-br/publisher/  

https://affinity.serif.com/pt-br/publisher/
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Outra ferramenta que utilizei foi o Affinity Designer22 , também da Serif 

Software, para a elaboração de um logotipo para o protótipo, e igualmente utilizei a 

licença de demonstração por 90 dias. 

 

 

Figura 22 - Affinity Designer - estudos sobre o logotipo para o protótipo 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

Figura 23 - Logotipo desenvolvido, opção colorida e sem cor 

 
Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 
 
22 https://affinity.serif.com/pt-br/designer/  

https://affinity.serif.com/pt-br/designer/
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Para as cores do protótipo, escolhi uma paleta principal de cores em tons 

de azul. Segundo HELLER (2014, p.6), o azul tem a preferência de 45% das pessoas, 

é comumente relacionada a conceitos de tranquilidade e confiança: 

 

“O azul é a cor que foi mais vezes citada como a cor da simpatia, da 
harmonia, da amizade e da confiança. Esses são os bons sentimentos, 
aqueles que só se comprovam em longo prazo, florescendo, em geral, com o 
passar do tempo e tendo sempre como base a reciprocidade.” HELLER 
(2014, p.47) 

 

Na estruturação da capa, busquei inspiração em uma capa de um dos livros 

da National Geographic, cujas publicações possuem amplo reconhecimento pela alta 

qualidade de suas imagens fotográficas. Decidi inverter a posição da fotografia com 

os blocos de textos, procurando destacar a imagem que escolhi. 

 

Figura 24 - Inspiração para capa do protótipo 

Fonte: Resultado original do trabalho 
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Neste desenvolvimento do protótipo, utilizei meu computador pessoal 

(Laptop Lenovo, modelo ideapad 310, com processador Intel Core i3-6100U, 16GB 

RAM e 256GB SSD, tela de 14 polegadas e Sistema Operacional Windows 10) que 

atendeu plenamente aos meus objetivos. Apresento a seguir os requisitos 

recomendados pela Serif Software para a utilização das ferramentas que utilizei 

(Affinity Publisher e Designer): 

 

Tabela 4 - Requisitos de Hardware e Software 

Hardware 

• PC baseado em Windows (64 bits), com mouse ou 

dispositivo de entrada equivalente; 

• Aceleração de hardware de GPU (requer Windows 

10, atualização de abril de 2020 (ou posterior) e 

Placa compatível com Direct3D nível 12.0); 

• Placas gráficas compatíveis com DirectX 10 e 

posteriores; 

• 4 GB de RAM; 

• 938 MB de espaço livre no disco rígido, mais espaço 

extra durante a instalação; 

• Tamanho de tela de 1280x768 ou superior. 

Sistema Operacional 
• Windows® 10 (atualização 1607 Anniversary ou superior) 

• Windows® 8.1 

• Windows® 7 (Pacote de serviços 1; Windows Aero ativado) 

Fonte: Site https://affinity.serif.com/pt-br/designer/full-feature-list/ consultado em 05/06/2021 

 

 

4.3 Equipe 
 

Nesta etapa de projeto, estou desenvolvendo o protótipo e realizando todas 

as tarefas de redação, revisão, design e diagramação. Porém para a realização de um 

trabalho profissional, eu considero que seriam necessários outros profissionais 

participando do projeto. Entendo que um designer gráfico e um revisor de textos, 

seriam os principais profissionais constituindo a equipe mínima, porém outros 

profissionais como um desenvolvedor para apoiar a integração do produto com 

recursos online e sua publicação, e um redator para desenvolver os textos e pesquisas 

também podem aportar grande valor neste projeto. 

 

 

https://affinity.serif.com/pt-br/designer/full-feature-list/
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4.4 Custos estimados de equipe mínima 
 

Com base em referências de custos de profissionais de design e editoração 

de revistas e livros, que encontrei na internet, considero que a estimativa de custos 

para a equipe mínima de apoio para este projeto é a seguinte: 

 

Tabela 5 - Estimativa de custos com equipe mínima 

Projeto: e-book "uso de imagens em materiais educacionais - Guia Rápido de uso" 
    

Custos  Valor  Premissa  Total  

Criação de Projeto Gráfico e 
Diagramação (layout e 
montagem de arquivo template) 

 R$  6.350,00  
Contratação de serviços, custo 
por projeto gráfico completo. 

 R$  6.350,00  

Revisão de texto  R$     100,00  
Custo para 10 laudas, total 
estimado de 50 laudas. 
Serviços de Freelancer. 

 R$     500,00  

Total  R$  6.850,00  
    

Obs.: 
Considerando que a redação do texto e a gestão do projeto será realizada pelo aluno, sem 
custos adicionais para o projeto. 

 
 
 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

4.5 Cronograma inicial do projeto 
 

Elaborei um cronograma preliminar para o desenvolvimento do protótipo, 

apresentando na figura seguinte para fins de visualização apenas. Este cronograma 

preliminar considerava a data de entrega deste TCC como final do projeto. Por 

questões pessoais e profissionais, o cronograma não foi seguido satisfatoriamente e 

abordarei isto no tópico seguinte sobre as lições aprendidas. 
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Figura 25 - Cronograma preliminar para o desenvolvimento do protótipo 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

4.6 Lições aprendidas e conclusões 
 

Cada projeto é um projeto e uma jornada diferente, mesmo que estejamos 

realizando algo que tenhamos conhecimento e experiência, novas situações e 

imprevistos podem acontecer, os tradicionais riscos a serem mitigados em gestão de 

projetos. Estas novas situações também nos levam a novos aprendizados e lições 

aprendidas para serem incorporadas em nossa prática de gestão. Relaciono a seguir 

algumas das lições aprendidas que experimentei durante o desenvolvimento deste 

projeto: 

 

• Os temas são amplos e as possibilidades infinitas, porém 

precisamos definir o quanto antes um escopo e limitá-lo dentro de 

nossas possibilidades. Acredito que demorei um pouco para 

delimitar o escopo do meu projeto. Recordo da mensagem proferida 

pelo Prof. Dr. Leandro Yanaze durante o primeiro encontro 

presencial “virtual” da UC5 em março de 2021: “Uma decisão 

significa infinitas renúncias”. 

 

• Organizar as referências é essencial. Este foi um tópico frisado 

desde o início da minha orientação pela Profa. Dra. Izabel Meister. 

Não é tarefa fácil localizar, selecionar e manter organizadas as 

e-book "uso de imagens em materiais educacionais - Guia Rápido de uso"

UNIFESP - TEDE

Francisco Fukumoto

1
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referências. No início, encontrei muito material interessante sobre o 

tema do meu trabalho, mas também sobre outros temas de meu 

interesse, e não tive uma boa organização em relação a isso, o que 

tomou tempo precioso na localização posterior. Mais tarde eu criei 

uma estrutura de diretórios em meu computador com as referências 

separadas por tema, primárias e secundárias, o que me trouxe 

agilidade. 

 

• Usar as ferramentas adequadamente é importante. Eu nunca havia 

utilizado certas funções do Microsoft Word, como a inclusão de 

bibliografia, notas de rodapé, referências de figuras e tabelas; mas 

quando aprendi a utilizá-las, a elaboração deste documento do 

trabalho ficou muito mais fácil e trouxe a automatização de 

numeração e indexação, um grande alívio. 

 

• Conversar regularmente com os orientadores é gratificante, 

energizante e ajuda muito nas dúvidas e nos momentos que 

precisamos de apoio. Eu tenho tendência em trabalhar de forma 

individual (talvez uma certa teimosia), e encontrei grande alegria em 

compartilhar o desenvolvimento do trabalho com minhas 

orientadoras, receber seus feedbacks, críticas e sugestões. Com 

certeza este trabalho não chegaria neste mesmo estágio sem o 

incrível apoio delas. 

 

• As ideias e insights não tem hora para aparecer. A Profa. Dra. Edna 

de Mello em um dos encontros de orientação sugeriu que eu 

gravasse minhas ideias em áudio quando eu não tivesse tempo para 

executá-las ou mesmo anotá-las. Confesso que não consegui seguir 

seu conselho (desculpe-me!), mas experimentei na prática vários 

momentos em que as ideias, as possiblidades de mudanças e 

ajustes no trabalho e no protótipo apareceram enquanto eu estava 

longe do computador. Ainda que eu tenha exercitado minha memória 

e depois realizado as alterações, penso que posso ter esquecido 

alguma coisa importante. 
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• Fazer algo que você gosta é sempre mais fácil. No primeiro encontro 

presencial deste semestre, durante a apresentação dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso de dois colegas da turma anterior, a Profa. 

Dra. Edna de Mello reforçou que escolher um tema que tivéssemos 

afinidade facilitaria nosso trabalho. Este insight foi reforçado em 

mim, ao assistir à apresentação do colega José Edson Diniz e seu 

fabuloso trabalho sobre a Oficina de Gaita, instrumento que ele tanto 

gosta e toca desde a infância. Neste momento decidi alterar o tema 

deste trabalho e relacioná-lo com minha paixão pela fotografia. Eu 

não poderia ter sido mais feliz com essa decisão. 

 

• Por fim, a eterna batalha com a gestão do tempo. Tempo é um 

recurso sempre escasso, e a disciplina em consumi-lo é algo que eu 

ainda preciso muito melhorar. 
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APÊNDICES24 
 

Pesquisa - Questionário 
O questionário criado foi duplicado em 2 formulários, um para cada grupo 

estudado (TEDE e Telegram), com o mesmo conteúdo e preservando o anonimato: 

sem necessidade de qualquer identificação ou autenticação via conta do google. As 

figuras a seguir apresentam cópias de telas do formulário. 

 

Figura 26 – Formulário – 1º Bloco 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 
 
24 Foto da página anterior: Foto de rua nas proximidades do CEAGESP, São Paulo (2015) – Acervo 
do autor. 
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Figura 27 – Formulário – 2º Bloco 

Fonte: Resultado original do trabalho 
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Figura 28 – Formulário – 3º Bloco 

Fonte: Resultado original do trabalho   
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Figura 29 – Formulário – 4º Bloco 

Fonte: Resultado original do trabalho 
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Figura 30 – Formulário – 5º Bloco  

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

 

Pesquisa – Resultados  
Nas tabelas seguintes consolido os resultados obtidos para as perguntas 

objetivas realizadas (resposta única e múltipla resposta). 

 

Tabela 6 – Questão 1: Nos materiais educacionais que você desenvolve, você incorpora imagens? 

Respostas Q1 (resposta única) Formulário TEDE25 Formulário DI26 

Sim, frequentemente 25 (86,2%) 14 (100%) 

Sim, eventualmente 4 (13,8%) - 

Não incorporo imagens em meus materiais - - 

Não desenvolvo materiais educacionais - - 

Número de respostas 29 14 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

 
 
25 Formulário TEDE inclui participantes do Grupo do WhatsApp e do Grupo do Facebook 
26 Formulário DI inclui participantes do Grupo do Telegram 
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Tabela 7 – Questão 2: Quais seus objetivos ao incorporar imagens em seu material educacional? 

Respostas Q2 (múltiplas respostas) Formulário TEDE Formulário DI 

Ilustrar o conteúdo 18 (62,1%) 6 (42,9%) 

Prover informação adicional 15 (51,7%) 5 (35,7%) 

Gerar reflexão sobre o tema 18 (62,1%) 5 (35,7%) 

Facilitar a compreensão do assunto 26 (89,7%) 13 (92,9%) 

Estimular a curiosidade 1 (3,4%) - 

Número de respostas 29 14 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

 

Tabela 8 – Questão 3: Na sua opinião, como reage o público da ação educacional frente a um 
conteúdo com mais imagens? 

Respostas Q3 (resposta única) Formulário TEDE Formulário DI 

Responde positivamente, aumentando 

interesse e atenção 

28 (96,6%) 14 (100%) 

Indiferente 1 (3,4%) - 

Responde negativamente, com desinteresse - - 

Número de respostas 29 14 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

 

Tabela 9 – Questão 4: Quais motivos levam você a não incorporar imagens em seus materiais 
educacionais? 

Respostas Q4 (texto livre)27 Formulário TEDE Formulário DI 

Resposta - - 

Número de respostas 0 0 

Fonte: Resultado original do trabalho 

  

 
 
27 Apenas os respondentes que selecionassem a opção “Não incorporo imagens em meus materiais” 
na Questão 1 teriam visibilidade desta questão, e não houve nenhum respondente para esta seleção. 
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Nas tabelas a seguir, apresento os resultados obtidos para as questões 

com resposta em texto livre. Não foram realizadas correções gramaticais ou 

ortográficas. Foi omitida a informação que permitiria a identificação em uma das 

respostas.  

 

Tabela 10 - Questão 5: Qual sua principal dúvida ou barreira no uso de imagens em materiais 
educacionais? Relação de respostas para Grupo TEDE 

• Direitos autorais 

• Nenhuma. Trabalho com isso há 20 anos e sempre consigo selecionar e utilizar 
imagens que auxiliam em sala de aula.  

• Dá trabalho selecionar uma boa imagem e que tenha direito autorais livre. Produzir 
é mais trabalhoso ainda.  

• Em relação aos direitos autorais 

• desenvolver imagens (faço os materiais por conta própria e não sei criar ilustrações, 
então acabo usando fotos para as quais tenho direito de imagem ou imagens de 
bancos de imagens. Também recorro a ilustrações prontas, de bancos de imagens). 

• Uso de direitos de imagens. 

• se o conteúdo for extenso, a imagem pode quebrar a atenção, se não estiver 
conectada com o assunto. no geral, como adequar o uso da imagem sem infantilizar 
ou ficar parecendo catálogo? 

• Direitos de uso das imagens 

• Seu uso ser restrito ou não 

• Direitos autorais restringe a quantidade de imagens disponíveis que de fato podem 
ser utilizadas 

• Fico em dúvida quanto a direito de usos da imagem. 

• Licenciamento e permissões de uso difíceis de gerenciar. 

• 01. Como utilizar a imagem além de ilustração em um exercício? Assim como se 
utiliza também a literatura, por exemplo.  

• respeitar direito autoral em meio a onda negativa do remix  

• Direitos autorais e de imagem, no caso de um menor 

• Uso dos direitos autorais 

• Direitos autorais. Acabo utilizando sempre imagens de bancos a que temos acesso, 
mas são limitadas. Em muitos casos, precisamos de produção interna, com apoio 
de designers gráficos. 

• Direitos autorais  

• Direitos autorais sobre a imagem. 

• Escolha das melhores imagens 

• Licenciamento 

• Quando o cliente não entende a função da imagem . 

• A minha maior dúvida é sobre como temos certeza que selecionamos a imagem 
correta para aquele tema ... 

• o professor conteudista não entender a importância da imagem, uma vez que o texto 
já diz o que se pretende. 

• Como tornar a apresentação agradável e estimulante 

• Como utilizar de forma mais eficaz 
Fonte: Resultado original do trabalho 
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Tabela 11 – Questão 5: Qual sua principal dúvida ou barreira no uso de imagens em materiais 
educacionais? Relação de respostas para Grupo Telegram 

• acho que a principal é se a imagem é livre e pode ser usada ou não. Principalmente 
as de livros  

• Direitos autorais  

• Os hubs pagos e dificuldades na nomenclatura  

• Direito autoral  

• Se a imagem está apropriada ao conteúdo  

• Nenhuma 

• Na escolha das imagens,pois devemos escolher as imagens corretas para que não 
traga um outro entendimento por parte dos alunos.  

• A maior barreira é ter um banco de imagens de boa qualidade gratuita.  

• Maior barreira é encontrar boas imagens em banco gratuitos 

• Limitação dos Bancos de Imagens.  

• Barreira vejo como alguns bancos que cobram pelas imagens. 

• Qual o limite de uso ou métrica ideal 

• Copyright 
Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

Tabela 12 - Questão 6: Você teria alguma sugestão de conteúdo que possa ser útil para facilitar e 
aumentar o uso de imagens em materiais educacionais? Relação de respostas para Grupo TEDE 

• Sou professora de geografia e os materiais dudáticos já são repletos de imagens. 
Talvez seria interessante um banco de imagens bem organizado por temas em cada 
disciplina para seleção dos professores que tem pouco tempo para pesquisa. 

• Não entendi a pergunta. O uso de imagens não depende nem de conteúdo e nem 
de facilitar. É uma questão semiótica de aprofundamento. Há camadas de 
complexidade que podem ser aprimoradas e ir alem da mera ilustração, pois a 
imagem TAMBÉM é conteudo e pode ser mais potente não apenas como 
TRANSMISSÃO, mas como possibilidades de leitura, interpretação, critica, etc. 
Acho que é precisa avançar nessa "alfabetização" visual.  

• Não 

• Acho que é importante aprender a selecionar imagens de forma a agregar valor 
educacional ao projeto. Vejo muitas publicações que usam a imagem apenas como 
"enfeite", que não aproveitam para expandir os conceitos que estão trabalhados 
também a partir da linguagem visual. 

• Não. 

• Um repositório exclusivo para imagens de usos educacionais 

• Um ebook orientando o que pode ser feito e o que não pode ser feito, como inserir 
imagens, disposição em relação ao texto, direitos autorais 

• Acredito que o uso de imagens gera maior interesse por parte do público. Um 
roteiro/guia que deixe claro que tipide imagem pode ser utilizada seria interessante 
para quem desenvolve produtos educacionais. 

• Algum modo de tornar mais compreensíveis os diversos tipos de licenciamento, 
orientando o seu uso em materiais educacionais. 

• Procurar desvincular a imagem de aspecto somente acessório. 

• não, só um comentário geral. Em sua maioria a aplicação de imagens em materiais 
são feitas de forma aleatória, isso torna a prática mera alegoria ilustrativa  

• Um maior esclarecimento sobre os cuidados com o uso de imagens de terceiros 
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• Orientações sobre quando usar, de modo a efetivamente prover ganhos de 
aprendizagem. 

• Renovar sempreco imagens atuais. 

• Criação de um site específico 

• Pesquisa 

• Acredito que o tema de direitos autorais, uso livre de imagem e utilização da imagem 
através de citações possa ser esclarecedor. 

• Curadoria 

• Escopo visual no plano Instrucional. Guia de cores e conhecer o público no cotidiano  

• Não tenho sugestão . 

• explicar a importância da imagem e dar exemplos de uso. 

• Acho que talvez não utilizar imagens de forma demasiada para não sobrecarregar a 
visão e a aprendizagem 

Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

Tabela 13 - Questão 6: Você teria alguma sugestão de conteúdo que possa ser útil para facilitar e 
aumentar o uso de imagens em materiais educacionais? Relação de respostas para Grupo Telegram 

• Estudar semiótica  

• Como usar, domínio publico 

• Não  

• vídeos 

• Utilizar ferramentas de autoria facilita o uso de imagens porque já possuem um 
banco próprio, facilitando a sua utilização. 

• Designer Instrucional na Prática- Andréa Filatro.  

• Não 
Fonte: Resultado original do trabalho 

 

 

Tabela 14 – Fechamento: Caso tenha algum comentário ou sugestão, por favor utilize este espaço. 
Relação de comentários para Grupo TEDE 

• Sem comentários.  

• Muito interessante essa pesquisa. Penso que criar um Wikipedia de imagens 
alimentadas por professores 

• Salve, Francisco! Desejo sucesso no seu TCC. Qualquer coisa, conte com minha 
ajuda: <removido>@unifesp.br 

• o questionario aqui apresentado demonstra viés - vale apena refletir sobre o uso das 
respostas recebidas dessa aplicação de coleta de dados  

• O uso de imagem é relevante para um aprendizado de qualidade. 

• A leitura das imagens é elemento importante para a aquisição dos conhecimentos, 
por isso a necessidade do uso adequado das imagens no material didático. 

• Divulgue o dia da sua banca para os ex alunos do Tede! Tv tenho interesse na 
questão do uso de imagem e gostaria de assistir :) 

• Bom trabalho! 

• Obrigado, sou ex-aluno tede e fico feliz em participar. 
Fonte: Resultado original do trabalho 
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Tabela 15 – Fechamento: Caso tenha algum comentário ou sugestão, por favor utilize este espaço. 
Relação de comentários para Grupo Telegram 

• Importante tanto quanto entender sobre imagens corretas mas sobre os direitos 
autorais envolvidos. Não há muito material sobre isso. 

• Não aplicável. 

• Te desejo sucesso! Abraços! 

• Parabéns pela pesquisa! 
Fonte: Resultado original do trabalho 
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PROTÓTIPO E-BOOK “IMAGENS EM MATERIAIS EDUCACIONAIS”28 
 

O protótipo desenvolvido neste trabalho está disponível na seguinte pasta 

do Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1SmdbjWL_OXIGGODQiqkQICavo0

EXPORZ?usp=sharing 

 

As páginas do protótipo desenvolvidas até a data de submissão deste 

Trabalho de Conclusão de Curso estão reproduzidas a seguir. 

 

  

 
 
28 Foto da página anterior: Mosaico em homenagem a John Lennon, Central Park, New York, EUA 
(2016) – Acervo do autor. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SmdbjWL_OXIGGODQiqkQICavo0EXPORZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SmdbjWL_OXIGGODQiqkQICavo0EXPORZ?usp=sharing
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