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“Ler uma imagem comporta, antes de tudo, dar-

-se conta de seu contexto de existência.” 

(Lucia Santaella) 

  



RESUMO 

 

As imagens fazem parte do cotidiano das pessoas, estando amplamente disseminadas 

nos mais diversos meios de comunicação disponíveis atualmente, como os livros, a 

internet e os canais de televisão, e são especialmente importantes para o ensino de 

Ciências, já que são imprescindíveis para a apresentação de diversos conceitos e 

informações científicas. No entanto, em geral, os professores não procuram desenvolver 

nos alunos as habilidades necessárias para a leitura de imagens como ocorre com a 

leitura da linguagem verbal. Já os livros didáticos há décadas consistem no mais 

importante, e muitas vezes no único, recurso didático de que o professor dispõe. Apesar 

disso, não existem muitos estudos que tenham investigado o processo de escolha ou 

elaboração de imagens para livros didáticos de Ciências no Brasil. Considerando essas 

questões, mostra-se necessário entender os critérios sob os quais essas imagens são 

elaboradas e escolhidas pelos profissionais do mercado editorial para que contribuam 

com o processo de ensino-aprendizagem de Ciências. Assim, por meio do presente 

trabalho, um estudo de caso descritivo, investigamos os processos de escolha de 

imagens para livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental II, por editoras que 

atuam no Brasil. A metodologia envolveu a realização de entrevistas e a aplicação de 

questionários a autores, editores e ilustradores de livros didáticos de Ciências produzidos 

no Brasil e direcionados às escolas brasileiras. As entrevistas foram analisadas à luz da 

Gestalt e de Perales e Jimenez (2002) e os questionários tiveram como parâmetro 

algumas categorias propostas por Perales e Jimenez (2002). Os resultados sugerem que 

a complementaridade com o texto e a simplificação são os critérios mais relevantes para 

a escolha e elaboração de imagens. Além disso, questões de ordem prática, como o 

prazo e o custo para a elaboração das imagens interferem em sua qualidade. Por fim, é 

possível que a comunicação entre autores, editores e ilustradores minimize eventuais 

problemas na elaboração das ilustrações de conteúdos científicos.  

Palavras-chave: Livro didático, imagens, Ciências, editora, Programa Nacional do Livro 

e do Material Didático. 

  



ABSTRACT 

Images are part of people's daily lives, being widely disseminated in the most diverse 

means of communication currently available, such as books, the internet and television 

channels, and are especially important for science teaching, as they are essential for the 

presentation of various concepts and scientific information. However, in general, teachers 

do not seek to develop in students the skills necessary for reading images as is the case 

with reading verbal language. Textbooks, on the other hand, for decades have been the 

most important, and often the only, teaching resource available to the teacher. Despite 

this, there are not many studies that have investigated the process of choosing or 

elaborating images for Science textbooks in Brazil. Considering these issues, it is 

necessary to understand the criteria under which these images are created and chosen 

by professionals in the publishing market so that they contribute to the teaching-learning 

process of Science. Thus, through the present work, a descriptive case study, we 

investigated the processes of choosing images for Science textbooks in Elementary 

School II, by publishers operating in Brazil. The methodology involved conducting 

interviews and applying questionnaires to authors, editors and illustrators of Science 

textbooks produced in Brazil and directed to Brazilian schools. The interviews were 

analyzed in the light of Gestalt and Perales and Jimenez (2002) and the questionnaires 

had as parameters some categories proposed by Perales and Jimenez (2002). The results 

suggest that the complementarity with the text and the simplification are the most relevant 

criteria for the choice and elaboration of images. In addition, practical issues, such as the 

deadline and budget for the elaboration of the images interfere with their quality. Finally, 

it is possible that communication between authors, editors and illustrators minimize 

possible problems in the elaboration of illustrations of scientific content. 

Keywords: Textbook, Images, Sciences, Publishing company, National Book and 

Teaching Material Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As imagens são essenciais para a apresentação de modelos teóricos do Ensino 

de Ciências - processos naturais, dados numéricos, entre outras informações. Por isso, 

as pesquisas em relação ao uso de imagens consistem em um campo investigativo 

proeminente, que tem estado presente nos mais diversos meios destinados à discussão 

do ensino de Ciências (Souza, 2015). 

Algumas pesquisas das décadas de 1990 e 2000 já apontavam que 
alguns livros de texto de Ciências, tanto do ensino fundamental quanto do 
ensino secundário (ensino médio), contavam com 50% da sua superfície 
útil preenchida por imagens (PERALES e JIMÉNEZ, 2002; MAYER, 
STEINHOFF, BOWER e MARS, 1993). Porém, outra investigação do 
mesmo período revelou que mais de 85% das ilustrações utilizadas em 
livros de Ciências não mantinham articulações relevantes com o texto que 
as suportavam (MAYER, 1993). Tais dados são significativos, pois 
revelam, entre outras coisas, que o aumento no número de ilustrações 
não resulta, necessariamente, na melhoria das condições de 
compreensão de um texto didático-científico (SOUZA, 2015, p. 29). 

Existem diversas concepções sobre o termo “imagem”, mas nesta pesquisa iremos 

utilizar a definição atribuída por Santaella (2012, p. 17):  

O domínio das imagens como representações visuais. Elas correspondem 
a desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, 
televisas, holográficas e infográficas (também chamadas de “imagens 
computacionais”). 

Uma frase da sabedoria popular atribuída ao filósofo chinês Confúcio (551 a.C. - 

479 a.C.) diz que “uma imagem vale mais que mil palavras”, mas de acordo com Perales 

e Jiménez (2002), as imagens não são autossuficientes. A interpretação delas pode variar 

de acordo com diversos fatores, como a bagagem cultural do leitor, sua vivência, a região 

em que ele vive e seus conhecimentos prévios. Conforme Cecatto, Cunha e Conerado 

(2022, p. 9): 

Cada pessoa percebe as imagens e informações de forma diferente, pois 
em cada caso há um significado e uma relevância para nós. Assim, ao 
olhar em uma mesma direção cada indivíduo terá sua percepção sobre o 
que está vendo, e essa percepção está relacionada com a sua realidade 
subjetiva e com suas vivências. 

Essa premissa é corroborada pela teoria histórico-cultural, que se originou a partir 

dos estudos de Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934). De acordo com tal teoria, a 

formação do pensamento do indivíduo não ocorre ao acaso ou de maneira autônoma, ela 
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é mediada pelos signos e instrumentos culturais que se apresentam histórica e 

socialmente disponíveis. Por esses fatores, as imagens carecem de suportes que 

auxiliem a sua compreensão. 

Ademais, segundo Santaella (2012) e Silva e Neves (2018), no Brasil 

aparentemente não há preocupação em relação à preparação dos alunos para a leitura 

de imagens como há em relação aos textos verbais, por isso a correlação entre as 

ilustrações e os textos deve ser explícita.  

Ainda bastante presas à ideia de que o texto verbal é o grande transmissor 
de conhecimentos, as escolas costumam negligenciar a alfabetização 
visual de seus educandos. Entretanto, desde a invenção da fotografia, 
depois seguida de uma série de meios imagéticos – cinema, televisão, 
vídeo -, e agora em plena efervescência dos meios digitais, com suas 
variadas interfaces – computadores, desktops, iPhones, iPads -, o ser 
humano está rodeado de imagens por todos os lados, em cada canto e 
minuto do seu cotidiano, isso sem considerarmos que, quando dormimos, 
continuamos a ver imagens nos sonhos (SANTAELLA, 2012, p. 14). 

 

A escola dedica-se ao desenvolvimento das habilidades necessárias para 
o aprendizado da leitura e da escrita, porém, raramente, observamos a 
preocupação com a alfabetização visual. Uma das poucas áreas que 
trabalha essa capacidade é a arte, e, geralmente, com foco em leitura de 
obras artísticas. Vivenciamos, assim, uma contradição: em uma época 
com tantas informações visuais, continuamos a ensinar e aprender 
apenas a linguagem verbal. Com base nesse contexto, entendemos ser 
importante ampliarmos espaços com discussões e pesquisas que 
apresentem possibilidades de leitura e alfabetização visual (SILVA e 
NEVES, 2018, p. 16).   

 

A alfabetização visual, que consiste no desenvolvimento de habilidades de leitura 

de imagens, é necessária em qualquer contexto, mas sobretudo para materiais didáticos 

do Ensino de Ciências, que reúnem conteúdo abstrato, como a organização das células 

ou a composição do ar. Ao investigar o uso de fotografias em livros-texto de Ciências 

norte-americanos, Pozzer e Roth (2004), Steiff (2005) e Sullivan (2008) concluíram que 

elas não são autossuficientes para que o aluno aprenda conteúdos novos, mesmo 

quando essas imagens têm relação com o texto (apud Souza, 2015). 

Segundo Perales e Jimenez (2002, p. 383), as ilustrações só facilitam a 

compreensão dos textos, ajudando a produzir um modelo mental das informações nele 

contidas, se houver uma correta interpretação das imagens. 
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1.1 Livro didático 

De acordo com Bezerra (2006), desde a década de 1960 o livro didático é o 

instrumento mais utilizado para o acesso ao conhecimento no âmbito escolar do Brasil, 

mas, segundo informações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), foi a partir de 1985, com o advento do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), atualmente denominado Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que 

a distribuição de obras didáticas para os alunos de escolas públicas brasileiras de ensino 

básico foi ampliada significativamente. De acordo com Cafardo, do jornal O Estado de S. 

Paulo, em 2007, por meio do Programa, o Ministério da Educação (MEC) foi o maior 

comprador mundial de livros didáticos.  

Periodicamente, o PNLD publica editais com os requisitos que devem ser 

atendidos pelas obras produzidas pelas editoras e submetidas à avaliação de 

profissionais e especialistas de cada área.  

Um dos trechos do edital do PNLD 2020 em que há maior número de orientações 

em relação às imagens encontra-se no item 2.1.7 (páginas 40-41) e está reproduzido a 

seguir:  

No que diz respeito às ilustrações, elas devem:  

o. Ser adequadas às finalidades para as quais foram elaboradas; 

p. Ser claras e precisas;  

q. Contribuir para a compreensão de textos e atividades e estar 
distribuídas equilibradamente na página;  

r. Quando, de caráter científico, respeitar as proporções entre objetos ou 
seres representados;  

s. Estar acompanhadas dos respectivos créditos e da clara identificação 
da localização das fontes ou acervos de onde foram reproduzidas;  

t. Apresentar títulos, legendas, fontes e datas, no caso de gráficos, tabelas 
e imagens artísticas;  

u. Apresentar legendas, escala, coordenadas e orientação em 
conformidade com as convenções cartográficas, no caso de mapas e 
outras representações gráficas do espaço;  

v. Apresentar ilustrações que exploram as múltiplas funções (como 
desenhos, figuras, gráficos, fotografias, reproduções de pinturas, mapas 
e tabelas) e significativas no contexto de ensino e de aprendizagem;  

w. Utilizar ilustrações que dialogam com o texto;  
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x. Utilizar escala adequada ao objeto de conhecimento. 

y. Retratar adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, 
a pluralidade social e cultural do país; 

As obras aprovadas pelo PNLD são distribuídas nas mais diversas regiões do 

Brasil, um país imenso e com realidades distintas, e são utilizadas por alunos com perfis 

socioeconômicos heterogêneos. Esse fato reforça a necessidade de atributos técnicos e 

pedagógicos específicos nas imagens, a fim de que elas sejam compreendidas e 

contribuam para o processo ensino-aprendizagem. 

Diante deste cenário, é importante entender melhor o processo de produção e 

escolha das imagens utilizadas em livros didáticos de Ciências, o que, em geral, envolve 

um trabalho conjunto de diversos profissionais. Entre eles estão autores, editores e 

ilustradores, que são aqueles que participam deste estudo. Esses profissionais têm 

funções diferentes nesse processo. Os autores devem apresentar as ideias de imagens 

que julgam mais adequadas para cada tópico do conteúdo e descrever essas imagens 

em um pequeno texto que é chamado de pauta. Em geral, a pauta é acompanhada de 

uma imagem de referência, um exemplo daquilo que o autor tem em mente. Os editores 

devem avaliar as ideias de imagens e a pauta feita pelos autores, verificando se 

realmente é algo pertinente e factível em relação ao conteúdo e ao contexto editorial da 

obra, em termos de prazo, orçamento, público-leitor etc. Se necessário, o editor conversa 

com os autores para negociar modificações e fazer ajustes. Em algumas coleções, e 

dependendo das circunstâncias, é o editor quem cria as ideias e escreve as pautas de 

imagens. O ilustrador é o profissional que elabora as ilustrações com base na pauta feita 

pelo autor e pelo editor. No caso das fotografias, o profissional que realiza a pesquisa 

das imagens nos bancos de imagens é o pesquisador iconográfico. 

De acordo com Maud (2015, p. 86): 

Identificar os procedimentos técnicos, estéticos e ideológicos que 
fundamentam a produção histórica das imagens, reconhecer os circuitos 
e sujeitos que operam dispositivos de produção visual, relacionar as 
diferentes formas visuais com as demais modalidades de representação 
cultural são procedimentos que indicam um caminho para se ultrapassar 
a superfície visível da imagem e ir além do alcance do simples olhar. 

Em um estudo realizado por Souza (2015) sobre imagens relacionadas à área das 

geociências foi demonstrado que para elaborar representações didático-científicas com 

qualidade satisfatória não basta o ilustrador possuir qualidades técnicas e artísticas; é 
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indispensável que ele tenha ao menos noções do conteúdo científico das representações. 

As entrevistas realizadas pelo pesquisador sobre esse aspecto parecem indicar a 

necessidade de que o ilustrador de temas científicos seja especialista em desenhos 

dessa natureza. No entanto, foi demonstrado que há uma carência desses especialistas, 

não apenas no Brasil, mas em outros países, como Espanha, Portugal e Itália.  

Isso exige que os editoriais desenvolvam estratégias para qualificar seus 

ilustradores, permitindo que consigam elaborar representações didático-científicas com 

qualidade satisfatória.  

“[...] pensar na qualificação técnico-científica dos ilustradores é fundamental para que o 

potencial didático das ilustrações em contextos científicos alcance os níveis desejados.” (SOUZA, 

2015, p. 421). 

Em relação aos autores e editores, foi demonstrado no mesmo estudo que não 

existem procedimentos padronizados entre os editoriais para o processo de produção 

das imagens, o que pode prejudicar a sua qualidade.  

Considerando as questões apresentadas, este trabalho se constitui em uma 

pesquisa descritiva, pois tem o objetivo primordial de responder quais são os critérios 

utilizados por editores, autores e ilustradores para a escolha de imagens que serão 

utilizadas em livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental II. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste trabalho, optou-se por utilizar como referencial teórico alguns princípios da 

Gestalt e o artigo de Perales e Jiménez (2002). Os princípios da Gestalt fornecem 

embasamento sobre os aspectos psicológicos da leitura de imagens e Perales e Jimenez 

desenvolveram um método de análise de imagens focado em livros didáticos de 

conhecimentos científicos. Portanto, ambos estão relacionados ao objeto de estudo deste 

trabalho e já foram utilizados como referencial teórico de diversas pesquisas científicas 

que estudam os recursos visuais no ensino de Ciências, como Compiani (2012), Morais 

(2021), Silva; Braibante; Pazinato (2013) e Badzinski; Hermel (2015). Assim, analisou-se 

se os critérios encontrados nos resultados envolvem os princípios apresentados no 

referencial teórico mencionado, mesmo que tenham sido indicados de forma indireta e 

não intencional pelos participantes da pesquisa. 

 

2.1  Teoria da Gestalt  

 

Segundo Gomes Filho (2008), a Gestalt é uma escola de psicologia experimental, 

cujas raízes foram criadas no final do século XIX pelo filósofo austríaco Christian von 

Ehrenfels. Por volta de 1910, a Gestalt começou efetivamente por meio dos psicólogos 

Max Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffka da Universidade de Frankfurt. Trata-se 

de um movimento que se apoia na fisiologia do sistema nervoso para explicar a 

percepção da forma de um objeto pelo sujeito. De acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural 

(2015): 

O fator básico para a percepção das formas é a estimulação não-
homogênea. Para a formação de unidades, é necessário haver 
descontinuidade - por exemplo, percebemos um ponto negro por 
diferença de estimulação sobre um fundo branco. Ou seja, não vemos 
partes isoladas, mas relações em um todo; percebemos uma parte na 
dependência de outra. Nem as formas, nem as cores, nem o brilho ou o 
contraste são atributos absolutos, mas relativos. Os estímulos que 
percebemos de uma mesma forma sofrem algumas alterações quando 
mudamos o seu contexto. 

A teoria da Gestalt, como ficou conhecida, tem diversos princípios. Os mais 

relevantes para esta pesquisa são apresentados a seguir. 
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Pregnância: As formas mais simples, regulares, equilibradas e homogêneas tendem a 

ser compreendidas com maior rapidez e facilidade. Por exemplo, no texto “Percepção da 

forma” da Figura 1, a pregnância é decrescente de cima para baixo, por isso a velocidade 

e a facilidade de leitura do texto vão diminuindo. 

Figura 1 - Pregnância 

 
Fonte: GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. São Paulo: Escrituras 
Editora, 2008.  

 
Segregação: o ser humano tem a capacidade perceptiva de identificar, separar e 

evidenciar as unidades que compõem a forma de um objeto de acordo com os diferentes 

estímulos que são produzidos em seu campo visual, como pode ser observado na Figura 

2.  

Figura 2 - Segregação 

 
Fonte: GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. São Paulo: Escrituras 
Editora, 2008.  
 
Proximidade: elementos ópticos muito próximos uns dos outros são encarados pelo 

nosso sistema nervoso como um conjunto. Na Figura 3, por exemplo, é possível observar 
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um quadrado e quatro colunas, que são formados por agrupamentos de bolinhas 

próximas. 

Figura 3 - Proximidade 

 
Fonte: BADIM, A. C.; RODRIGUEZ, D. C.; TAVARES, L. E. Princípios da Gestalt na criação de layout de 
site. Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas. Disponível em: < 
http://ned.unifenas.br/cursosgratuitos/Gestalt/Default.aspx >. Acesso em: 10 ago. 2022. 

 

Semelhança: a percepção humana tende a agrupar elementos iguais ou muito 

parecidos. A proximidade e a semelhança são aspectos que se reforçam mutuamente 

para a formação de conjuntos. Na Figura 4 observamos linhas na imagem da esquerda 

e colunas na imagem da direita devido ao princípio da semelhança. 

Figura 4 - Semelhança 

 
Fonte: BADIM, A. C.; RODRIGUEZ, D. C.; TAVARES, L. E. Princípios da Gestalt na criação de layout de 
site. Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas. Disponível em: < 
http://ned.unifenas.br/cursosgratuitos/Gestalt/Default.aspx >. Acesso em: 10 ago. 2022. 
 

Unificação: quando há coerência no estilo formal das partes de um objeto, aspecto para 

o qual a proximidade e a semelhança contribuem muito, tende-se a unificar as unidades 

que compõem o objeto. Na Figura 5, por exemplo, o princípio da unificação vai diminuindo 
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nos conjuntos da esquerda para direita. No conjunto mais à esquerda há plena unificação 

e no conjunto mais à direita ela se perdeu completamente. 

Figura 5 - Unificação 

 
Fonte: GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. São Paulo: Escrituras 
Editora, 2008.  
 

Fechamento: o sistema nervoso humano promove a sensação de fechamento de uma 

forma quando há continuidade de uma ordem estrutural definida. Na Figura 6 temos a 

sensação de que a estrela está fechada, mas na verdade há diversas lacunas na imagem. 

Figura 6 - Fechamento 

 
Fonte: GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. São Paulo: Escrituras 
Editora, 2008.  
 

Continuidade: refere-se a impressão visual de continuidade que pode ser obtida por 

meio da organização perceptiva das unidades que formam o objeto, em relação às cores, 

volumes, texturas, pontos, linhas etc. Na Figura 7, o degradê de cores e a diminuição 

gradual do tamanho dos retângulos que formam o trilho promovem a sensação de 

continuidade. 



20 

 

Figura 7 - Continuidade 

 
Fonte: GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. São Paulo: Escrituras 
Editora, 2008.  
 

“Com base na teoria da Gestalt entendemos que o conhecimento parte do todo para 

as partes, e que por meio do pensamento visual de um todo, primeiro ato de síntese, é 

que nosso cérebro pode perceber, decodificar e assimilar uma imagem ou conceito. [...]” 

(SILVA et al., 2017, p.3) 

 

2.2 Perales e Jimenez 

 

Perales e Jimenez (2002) consideram essencial compreender o papel que a 

imagem e o texto desempenham no ensino e na aprendizagem de conhecimentos 

científicos, por isso desenvolveram um instrumento de análise para verificar como as 

imagens e os textos são utilizados nos livros didáticos.  

O quadro 1 apresenta as categorias de análise de imagens propostas por esses 

autores.  

Quadro 1 - Categorias de análise de imagens 
Categoria Descrição 
Sequência didática São os trechos do texto relacionados à imagem. 
Grau de iconicidade Nível de complexidade das imagens 

Funcionalidade O que é preciso fazer com as imagens para 
compreendê-las. 

Relação com o texto principal 
Referências mútuas entre o texto e a imagem 
que facilitam a sua interpretação. 

Etiquetas verbais Textos incluídos dentro das imagens. 

Conteúdo científico que a sustenta Conteúdo específico das situações 
representadas nas imagens 

Fonte: Adaptado de Perales e Jiménez (2002) 
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 Abaixo, segue uma descrição mais detalhada de cada uma das categorias. 

Sequência didática:  Perales e Jiménez (2007) assumem que os textos didáticos são 

preparados sob a premissa de que serão lidos sequencialmente pelos leitores, ou seja, a 

ordem de exposição segue um plano estabelecido para tornar o aprendizado possível. 

Os textos que compõem uma sequência didática têm diversos tipos de trechos. Alguns 

trechos do texto são definições, outros são descrições, outros são problematizações etc. 

Para entender melhor a função da imagem, Perales e Jiménez (2007) julgam importante 

analisar o trecho da sequência didática no qual a imagem se encontra. 

Iconicidade: Quanto maior o grau de iconicidade de uma imagem, mais realista ela é, 

exigindo menor conhecimento do código simbólico utilizado. Existem diversos graus de 

iconicidade. A fotografia apresenta o maior grau de iconicidade, já um esquema que 

utiliza símbolos que fazem parte de um conhecimento específico possui o menor grau de 

iconicidade. Supondo que se queira representar o processo de fotossíntese, teríamos as 

imagens a seguir como exemplos do maior e do menor grau de iconicidade, 

respectivamente. 

Figura 8 - Fotografia de folhas sob a luz do Sol 

 
Fonte: Google imagens. 

A fotografia de folhas sob a luz do Sol é uma representação com alto grau de 
iconicidade para a fotossíntese e que não exige o conhecimento de símbolos ou regras 
específicas para verificar o processo. 

Figura 9 - Equação geral da fotossíntese 

 
Fonte: Voet, D.; Voet, J.G. Bioquímica [recurso eletrônico]. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. p. 901. 

A equação química possui o menor grau de iconicidade, assim, exige o 
conhecimento de símbolos e regras específicos da Química para a sua compreensão.  
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Funcionalidade: Esta categoria está relacionada àquilo que o aluno precisa fazer para 

interpretar uma imagem e ao que ela requer do aluno em termos de conhecimentos 

específicos de uma determinada área do conhecimento e de alfabetização visual para 

que essa imagem seja compreendida.  

As imagens podem ser de três tipos em relação à funcionalidade, conforme mostra o 

quadro 2. 

Quadro 2 - Tipo de funcionalidade 
Tipo Descrição 
Inoperantes Não contém nenhum elemento utilizável, 

só cabe observá-las. 
Operantes elementares Contém signos de representação 

universal, como setas e traços. 
Sintáticas Contêm signos cujo uso requer o 

conhecimento de normas específicas.  
Fonte: Adaptado de Perales e Jiménez (2002) 

As imagens 10, 11 e 12 foram extraídas de livros didáticos de Ciências de Ensino 

Fundamental II e consistem em exemplos de imagens de cada um desses tipos:  

Figura 10 - Inoperante 

 

Fonte: GODOY, L. P. Ciências, vida e universo: 7º ano, ensino fundamental, anos finais. 1. ed. São Paulo: 
FTD, 2018. p. 175.  
 
A fotografia de recife de corais não apresenta nenhum signo. Basta que o aluno a 

observe, por isso ela é enquadrada na categoria inoperante.  
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Figura 11 - Operante elementar 

 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, F. PACCA, H. Teláris ciências: 6º ano, ensino fundamental, anos finais. 3. 
ed. São Paulo: Ática, 2018. p. 60. 
 
Essa imagem apresenta apenas signos de conhecimento universal, como as setas, por 

isso é enquadrada na categoria operante elementar. 
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Figura 12 - Sintática 

 

 

Fonte: HIRANAKA, R. A. B. Inspire ciências: 8º ano, ensino fundamental, anos finais. 1. ed. São Paulo: 
FTD, 2018. p. 18. 
 
Para compreender essa imagem, o aluno precisa conhecer os signos que representam 

as células de cada um dos tecidos apresentados, o que é um conhecimento específico 

de Ciências, por isso ela é enquadrada na categoria sintática. 

Relação com o texto principal: Refere-se ao tipo de relação estabelecida entre o texto 

e a imagem. Segundo Perales e Jiménez (2002), as imagens mostram aspectos parciais 

do conteúdo e só a sua inclusão no conjunto que ela estabelece com o texto lhe dá 

significado.  

Denominamos texto combinado com imagens aquele em que há uma 
referência explícita a uma ilustração contida no livro, excluindo-se o texto 
que se incorpora na própria ilustração. Os textos combinados com 
imagens estabelecem uma dupla codificação que deve ser corretamente 
interpretada no processo ensino-aprendizagem. (Perales e Jiménez, 
2002, p. 377)  
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A relação entre uma imagem e o texto principal pode ser de três tipos, conforme 

mostra o quadro 3. 

Quadro 3 - Tipo de relação com o texto principal 
Tipo Descrição 

Conotativa 

O texto descreve o conteúdo sem 
mencionar sua correspondência com os 
elementos da imagem. Essas relações 
são consideradas óbvias e são 
estabelecidas pelo próprio leitor. 

Denotativa 
O texto estabelece a correspondência 
entre os elementos da imagem e o 
conteúdo representado. 

Sinóptica 

O texto descreve a correspondência entre 
os elementos da imagem e o conteúdo 
representado. Também estabelece as 
condições sob as quais as relações entre 
os elementos da imagem representam as 
conexões entre os conteúdos, de modo 
que a imagem e o texto formam uma 
unidade indivisível. 

Fonte: Adaptado de Perales e Jiménez (2002) 

As imagens 13, 14 e 15 foram extraídas de livros didáticos de Ciências de Ensino 

Fundamental II e consistem em exemplos de imagens de cada um desses tipos: 

Figura 13 - Conotativa 

 

Fonte: CANTO, E. L. Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano, 9º ano, ensino fundamental, 
anos finais. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2018. p. 60.  
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Figura 14 - Denotativa 

 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, F. PACCA, H. Teláris ciências: 8º ano, ensino fundamental, anos finais. 3. 
ed. São Paulo: Ática, 2018. p. 156. 

Figura 15 - Sinóptica 

 

Fonte: GEWANDSZNAJDER, F. PACCA, H. Teláris ciências: 7º ano, ensino fundamental, anos finais. 3. 
ed. São Paulo: Ática, 2018. p. 99.  
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Etiquetas verbais: Trata-se dos textos incluídos como parte das imagens, como cotas e 

legendas, e que ajudam a interpretá-las. Esses textos não devem ser confundidos com 

aqueles aos quais se refere a categoria anterior, os textos principais. As etiquetas verbais 

podem auxiliar a compreensão e a aprendizagem das informações contidas nas imagens. 

As imagens podem ser de três tipos, de acordo com as etiquetas verbais, conforme 

mostra o quadro 4.  

Quadro 4 - Etiquetas verbais 
Tipo Descrição 

Sem etiqueta A imagem não contém nenhum texto. 

Nominativa Contém letras ou palavras que identificam 
alguns elementos da imagem. 

Relacional Textos que descrevem as relações entre 
os elementos da imagem. 

Fonte: Adaptado de Perales e Jiménez (2002). 

 

As imagens 16, 17 e 18 foram extraídas de livros didáticos de Ciências de Ensino 

Fundamental II e consistem em exemplos de imagens de cada uma dessas categorias: 

Figura 16 - Sem etiqueta 

 
Fonte: USBERCO et al. Companhia das ciências: 8º ano, ensino fundamental, anos finais. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. p. 54.  
 

Figura 17 - Nominativa 

 
*Esta imagem faz parte de uma questão do Enem 1998. 

Fonte: THOMPSON, M. RIOS, E. P. Observatório de ciências: 8º ano, ensino fundamental, anos 
finais. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2018. p. 137.  
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Figura 18 - Relacional 

 

Fonte: USBERCO et al. Companhia das ciências: 7º ano, ensino fundamental, anos finais. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018. p. 28.  
 
Conteúdo científico que a sustenta: Refere-se ao conteúdo das imagens. De acordo 

com Perales e Jimenez, a seleção do conteúdo das imagens depende dos objetivos da 

investigação. No caso deste trabalho, selecionamos para o questionário imagens sobre 

a saúde humana, os vírus e as células, um conteúdo que está de acordo com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II, 

já que o objetivo desta pesquisa é identificar os critérios de escolha de imagens para 

livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental II.  

Segundo Perales e Jimenez (2002), há uma frequente divisão do trabalho, dentro 

das editoras, entre os autores do texto e os ilustradores, juntamente com uma falta de 

coordenação entre eles, e ocorre consequente prejuízo na produção de uma ilustração 

conectada com o texto. Além disso, há um otimismo exagerado a respeito da facilidade 

com que os leitores interpretam as imagens.  
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3 OBJETIVOS GERAIS 

 

Descrever como se dão os processos de escolha de imagens para livros didáticos 

de Ciências do Ensino Fundamental II por profissionais de editoras que atuam no Brasil. 

 

3.1 Objetivos específicos 

• Identificar os critérios utilizados pelos editores, autores e ilustradores para a 

escolha de imagens para utilização em livros didáticos de Ciências do Ensino 

Fundamental II. 
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4 METODOLOGIA 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o nº: 4.458.935. 

Tanto os participantes da pesquisa quanto um responsável pela empresa na qual 

eles trabalham receberam um “termo de consentimento livre e esclarecido" (TCLE), no 

qual os aspectos gerais do estudo foram apresentados a esses profissionais e eles 

expressaram o seu consentimento em participar da pesquisa.  

Este trabalho consiste em um estudo de caso descritivo. O desenho metodológico 

desta pesquisa relaciona questões indicadas nos trabalhos de Ferraro (2012) e Souza 

(2015), que apontam que os textos recebem muitos cuidados, mas as imagens são 

escolhidas sem critérios claros nas editoras - apesar de haver um projeto gráfico para 

cada coleção com orientações gerais, como os layouts permitidos, as cores 

predominantes, a capacidade de caracteres por página de acordo com os estilos gráficos 

utilizados e outras características da obra, não há um manual de orientação para a 

escolha de imagens assim como há manuais de revisão e estilo.  

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas (Apêndices 1, 

2, 3) e de questionário (Apêndice 4) aplicados a editores, autores e ilustradores de 

diversas editoras, que não serão identificadas neste estudo para preservar o anonimato 

das empresas e de seus colaboradores. 

As entrevistas e a aplicação do questionário foram realizadas de forma virtual e 

gravadas por meio do serviço de videochamadas no Google Meets.  

A evolução dos recursos tecnológicos permitiu uma melhoria no processo de 
observação. Os pesquisadores aprofundaram a coleta de dados de suas 
pesquisas por meio da videogravação. A filmagem passou a captar sons e 
imagens que reduzem muitos aspectos que podem interferir na fidedignidade da 
coleta dos dados observados (PINHEIRO, KAKEHASHI, ANGELO, 2005 apud 
BELLEI, 2008, p. 192). 

Assim, o entrevistado pode estar no local que julgar mais conveniente, desde que 

nele tenha acesso à tecnologia necessária para utilizar o Google Meets. Diante da 

situação de pandemia enfrentada a partir do início de 2020, esta forma de entrevista e de 

aplicação do questionário também foi escolhida para atender às medidas de combate à 

COVID-19 determinadas pelo governo do Estado de São Paulo na época da coleta de 

dados. 
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Foram entrevistados nove profissionais: três editores, três autores e três 

ilustradores, que foram selecionados por trabalharem na elaboração de livros didáticos 

de Ciências para Ensino Fundamental. Alguns participantes da pesquisa fazem parte dos 

contatos profissionais da pesquisadora e outros foram escolhidos por meio de busca no 

Linkedin, uma rede social voltada a contatos profissionais. Os convites foram feitos por 

mensagens enviadas por e-mail, WhatsApp ou Linkedin.  

O conteúdo das entrevistas foi transcrito e foi realizada a análise do conteúdo 

delas, de acordo com o método proposto por Bardin (2016), que inclui as seguintes 

etapas: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos dados, inferência e 

interpretação.  

O apêndice 5 apresenta três quadros organizados segundo o método proposto por 

Bardin (2016) com a transcrição dos trechos das entrevistas mais relacionados aos 

objetivos deste trabalho. O quadro 8 deste apêndice apresenta trechos das entrevistas 

com os editores, o quadro 9 apresenta os trechos das entrevistas com os autores e o 

quadro 10, os trechos das entrevistas com os ilustradores. Cada quadro contém o tema 

sobre o qual o participante está respondendo, a unidade de registro identificada em sua 

resposta, o número de ocorrências dessa unidade de registro (cada ocorrência 

corresponde à menção da unidade de registro por um participante) e a unidade de 

contexto em que a unidade de registro foi obtida. Os participantes da pesquisa foram 

identificados por números para manter o anonimato das pessoas e permitir averiguar as 

falas do mesmo indivíduo. Os gráficos relacionados às entrevistas apresentados nos 

resultados deste trabalho foram construídos por meio do Microsoft Office Excel a partir 

dos dados do apêndice 5. 

As entrevistas com os profissionais do mercado editorial tiveram por objetivo 

entender quais critérios eles costumam adotar para a elaboração e a escolha das 

imagens a serem utilizadas nos livros didáticos de Ciências para o Ensino Fundamental 

II e quais são os principais problemas enfrentados, além de verificar a opinião deles em 

relação à clareza e à abrangência das orientações relativas às imagens encontradas no 

edital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD 2020). 

 Os critérios apresentados pelos entrevistados em suas respostas também foram 

analisados à luz das categorias propostas por Perales e Jimenez e dos princípios da 
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Gestalt mencionados no referencial teórico deste trabalho para averiguar se existe 

semelhança entre os parâmetros encontrados nessas referências e os critérios 

mencionados pelos profissionais do mercado editorial. 

No questionário são apresentadas três questões com imagens que devem ser 

selecionadas pelos entrevistados. A escolha deles foi analisada com base em algumas 

categorias propostas por Peralez e Jimenes (2002), que são: etiquetas verbais, 

funcionalidade e relação com o texto principal.  

Para que o grau de iconicidade das imagens não interfira na escolha dos 

participantes desta pesquisa, dentro de cada questão foram apresentadas opções de 

imagens com o mesmo grau de iconicidade.  

O objetivo da aplicação do questionário foi verificar se as respostas apresentadas 

pelos participantes durante a entrevista em relação aos seus critérios de escolha de 

imagens eram coerentes com as suas opções em uma situação prática. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

5.1 Entrevistas 

 As perguntas iniciais das entrevistas tinham como objetivo traçar um breve perfil 

dos participantes da pesquisa, que permite compreender melhor o contexto dos 

resultados.  

No momento das entrevistas, os participantes da pesquisa tinham entre 31 e 57 

anos de idade e todos tinham no mínimo dez anos de experiência no ramo editorial. 

Quatro deles eram homens e cinco eram mulheres. Em relação à formação, entre os 

ilustradores, apenas um tinha graduação em Design Gráfico e estava fazendo pós-

graduação na área de ilustração e fotografia. Os outros dois ilustradores concluíram o 

Ensino Médio e fizeram cursos livres ou técnicos de desenho e comunicação. Entre os 

editores, todos tinham graduação e mestrado na área de Ciências Biológicas ou de 

Editoração. Entre os autores, todos tinham graduação em Ciências Biológicas, sendo que 

dois já haviam concluído o mestrado e um deles estava cursando o mesmo.  

Para a análise dos resultados, foram montados dois tipos de gráfico. O primeiro 

tipo apresenta os resultados obtidos de acordo com a profissão do entrevistado (editor, 

autor ou ilustrador) e o segundo apresenta os resultados obtidos de modo geral, sem 

considerar a profissão dos entrevistados.  

Os gráficos 1 e 2 apresentam os resultados em relação aos critérios citados pelos 

entrevistados para a escolha e elaboração de imagens de livros didáticos de Ciências. 
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Gráfico 1 - Critérios para elaboração/escolha de imagens, de acordo com a profissão do 
entrevistado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Gráfico 2 - Critérios para elaboração/escolha de imagens mencionados, 
independentemente da profissão  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 
Os gráficos 1 e 2 demonstram que o critério “sem excesso de informação” ou 

“simplificação” foi o mais citado pelos entrevistados. Embora a teoria da Gestalt não tenha 
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é um critério coerente com ela, que tem a pregnância como um de seus principais 

princípios. Nos editais do PNLD, costuma haver o requisito “Ser claras e precisas”, em 

relação às imagens. Portanto, é possível supor que os entrevistados consideram esse 

critério importante por atender às exigências do PNLD, além de provavelmente ser 

coerente com as vivências pessoais e profissionais que eles carregam em relação ao 

processo ensino-aprendizagem.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estética

Editais do PNLD

Sem excesso de informação/Simplificação

Pauta

Diversidade

Ampliação

Ângulo

Luminosidade

Resolução

Legenda

Cotas

Complementaridade com o texto

Conhecimentos prévios dos alunos

Ausência de marca comercial

Didática

Critérios para elaboração e escolha de imagens, independentemente 
da profissão



36 

 

Considerando a profissão dos entrevistados na análise dos resultados, 66,66% 

dos editores citaram o critério “sem excesso de informação” ou “simplificação” para a 

escolha das imagens. Entre autores e ilustradores, esse critério foi citado por 33,33% dos 

entrevistados. De modo geral, o percentual foi de 44,44%.  

Outros critérios bastante citados foram a complementaridade com o texto, a 

resolução, a diversidade, a pauta e a estética. De modo geral, cada um desses critérios 

foi citado por 22,22% dos entrevistados, conforme mostra o gráfico 2.  

Em relação ao critério “complementaridade com o texto”, citado por 33,33% dos 

editores e autores, trata-se de algo semelhante à categoria “relação com o texto principal” 

proposta por Perales e Jimenez (2002) e é um critério que costuma ser encontrado nos 

editais do PNLD, que apresentam como requisitos em relação às imagens “Utilizar 

ilustrações que dialogam com o texto” e “Contribuir para a compreensão de textos e 

atividades [...]”.  

Assim como aconteceu com a teoria da Gestalt, o trabalho de Perales e Jimenez 

(2002) não foi mencionado em nenhum momento pelos participantes da pesquisa, mas 

parte deles utiliza um critério que compõe o instrumento de análise de imagens 

desenvolvido por esses autores. É importante lembrar que atender aos requisitos do 

PNLD é essencial para que as obras sejam aprovadas e adquiridas pelo Ministério da 

Educação, portanto provavelmente o critério “complementaridade com o texto” é utilizado 

pelos entrevistados em função das exigências dos editais desse programa e porque ele 

pode fazer parte da bagagem de vivências e conhecimentos didático-pedagógicos que 

eles carregam, ainda que não conheçam Perales e Jimenez (2002) especificamente. 

Em relação ao critério “resolução”, que foi mencionado por 33,33% dos autores e 

editores e que de acordo com Katcheroff (2009, p. 17) pode ser definido como “a 

quantidade de informação contida em pixels dentro de uma imagem”, não há semelhança 

com os parâmetros do referencial teórico deste trabalho, mas trata-se de um critério 

importante para a qualidade das imagens, já que garante uma visualização bem definida 

delas.  

 O critério “diversidade”, mencionado por 33,33% dos autores e editores, refere-se 

à diversidade de pessoas que aparecem nas imagens em relação à aspectos étnicos, 

sociais e culturais, como pode ser visto nos trechos transcritos das entrevistas que se 
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encontram no apêndice 5. Trata-se de um requisito dos editais do PNLD: “Retratar 

adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social e 

cultural do país”.  

 Em relação ao critério “pauta”, mencionado por 33,33% dos ilustradores e editores, 

trata-se da descrição detalhada do que precisa haver em uma imagem para ela seja 

procurada pelo pesquisador iconográfico nos bancos de imagens, no caso das fotos, ou 

para ser elaborada pelos ilustradores, no caso das ilustrações. De acordo com os 

entrevistados que mencionaram esse critério, as imagens devem atender à descrição da 

pauta. 

 O último critério, entre os mais mencionados, é a estética, citada por 33,33% dos 

editores e autores. Conforme a entrevista de um dos participantes, trata-se de um critério 

avaliado de forma subjetiva, mas que influencia na escolha das imagens. 

Os gráficos 3 e 4 apresentam o grau de autonomia que os profissionais declararam 

ter para exercer suas funções na elaboração dos livros didáticos. Julgou-se importante 

perguntar sobre autonomia porque ela está relacionada à capacidade de decisão que os 

entrevistados têm sobre os critérios de escolha de imagens que prevalecem nos livros. 

Gráfico 3 - Autonomia, por profissão  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Gráfico 4 - Autonomia, independentemente da profissão (N = 9) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Gráfico 5 - Interferência do projeto gráfico na interpretação das imagens, por profissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Gráfico 6 - Interferência do projeto gráfico na interpretação das imagens, 
independentemente da profissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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projeto gráfico interfere na interpretação das imagens. Os resultados demonstram uma 

divergência de opiniões entre os editores e os outros profissionais entrevistados.  

O gráfico 6 mostra que, de modo geral, 11,11% dos participantes da pesquisa 

acreditam que o projeto gráfico não interfere na interpretação das imagens, 22,22% 

acreditam que interfere pouco e 66,66% disseram que interfere.  

Os gráficos 7 e 8 apresentam os principais problemas ou limitadores para a 

qualidade das imagens, segundo os entrevistados.  

Gráfico 7 - Problemas/Limitadores para a qualidade das imagens, por profissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Gráfico 8 - Problemas/Limitadores para a qualidade das imagens, independentemente da 
profissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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corrobora com o que diz a literatura em relação à falta de ilustradores especializados em 

Ciências. A falta de experiência dos ilustradores foi mencionada por 33,33% dos autores 

e 66,66% dos editores.  

Outro limitador para a qualidade das imagens que foi mencionado por 66,66% dos 

autores é a necessidade de maior contato entre autores e ilustradores. Esse maior 

contato poderia compensar, ao menos parcialmente, a falta de especialização dos 

ilustradores.  

Foi perguntado aos entrevistados se eles conhecem os critérios do PNLD em 

relação às imagens e os gráficos 9 e 10 demonstram as respostas obtidas. 

Gráfico 9 - Conhecimento de critérios do PNLD, por profissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Gráfico 10 - Conhecimento de critérios do PNLD, de modo geral 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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De modo geral, 77,77% dos entrevistados disseram conhecer os critérios do PNLD 

para a escolha de imagens, como pode ser observado no gráfico 10. No entanto, a análise 

dos resultados de acordo com a profissão dos entrevistados mostra que a maioria dos 

ilustradores, 66,66%, desconhecem esses parâmetros. Entre os autores e editores, o 

percentual de entrevistados que afirmou conhecer os critérios do PNLD foi de 100%, 

como mostra o gráfico 9.  

Aos entrevistados que afirmaram conhecer os critérios do PNLD, foi pedido que 

citassem alguns exemplos deles. Os critérios do PNLD mencionados são apresentados 

nos gráficos 11 e 12.  

Gráfico 11 - Critérios do PNLD citados pelos entrevistados, por profissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Gráfico 12 - Critérios do PNLD citados pelos entrevistados, de modo geral 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

De modo geral, os critérios mais citados foram a “ausência de marcas comerciais 

e logotipos” e “não reforçar estereótipos/preconceitos/discriminação”. Ambos foram 

citados por 44,44% dos entrevistados, como mostra o gráfico 12.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não reforçar estereótipos/preconceitos/discriminação

Diversidade/Representatividade

Não fazer apologia à religião

Não fazer apologia à violência

Prioridade à características brasileiras

Licença de uso aberto

Não desrespeitar normas/leis

Promover a imagem de mulheres, afrodescendentes
e indígenas

Legenda

Créditos

Aviso de cores-fantasia

Ausência de marcas comerciais/logotipos

Indicação de tipo de corte

Proporção

Acessibilidade de pessoas cegas ou com baixa visão

Evitar apresentar comportamentos perigosos

Indicação de que representação não corresponde à
realidade

Resolução

Realismo

Ausência de erros conceituais

Critérios do PNLD citados pelos entrevistados, independentemente da 
profissão



45 

 

Os resultados demonstram que os participantes da pesquisa que disseram 

conhecer os critérios do PNLD de fato os conhecem, pois todos os itens citados realmente 

fazem parte dos requisitos da maioria dos editais desse programa.  

Os gráficos 13 e 14 referem-se à necessidade de melhorias nos critérios do PNLD 

em relação às imagens.  

Gráfico 13 - Existência de necessidade de melhorias nos critérios do PNLD em relação às 
imagens, por profissão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Gráfico 14 - Existência de necessidade de melhorias nos critérios do PNLD em relação às 
imagens, de modo geral 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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De modo geral, 44,44% dos participantes da pesquisa afirmaram que os critérios 

do PNLD em relação às imagens não precisam de melhorias, 33,33% afirmaram que 

precisam e 22,22% não conhecem os critérios do edital, por isso não puderam opinar.  

O quadro 6 apresenta as melhorias que deveriam ser feitas nos critérios do PNLD 

em relação às imagens, segundo os entrevistados. 

Quadro 5 - Melhorias que deveriam existir nos critérios do PNLD em relação às imagens, 
segundo os entrevistados 
Profissional Melhoria 
Editor 2 e Autor 1 Não exigir imagens com licença de uso aberta. 
Autor 3 Exigir que o texto faça referência às imagens. 
Autor 3 Pensar em algum recurso para que as 

pessoas cegas tenham acesso ao conteúdo 
das imagens de Ciências da Natureza. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

A Licença de Uso Aberta, mencionada por dois participantes da pesquisa, também 

é conhecida como Creative Commons e consiste em um tipo de licença que permite a 

reprodução das imagens sem custo e com poucas restrições em relação aos direitos 

autorais. O uso exclusivo de imagens com esse tipo de licença é exigido pelo PNLD para 

os recursos digitais, como animações, jogos virtuais e vídeos, que compõem as coleções. 

Apesar da economia financeira que isso pode representar para as editoras, essa 

exigência dificulta o trabalho de quem elabora os materiais didáticos porque existe uma 

oferta limitada de imagens com esse tipo de licença, principalmente de imagens 

produzidas no Brasil. 

A respeito da melhoria “exigir que o texto faça à referência às imagens”, trata-se 

de um aspecto muito semelhante à categoria de Perales e Jimenez (2002) “relação com 

o texto principal”, sugerindo que a implementação desse parâmetro pode ser bem 

recebida por parte dos profissionais do mercado editorial.  

Em relação à sugestão “Pensar em algum recurso para que as pessoas cegas 

tenham acesso ao conteúdo das imagens de Ciências da Natureza”, é importante 

esclarecer que ela foi feita pelo entrevistado porque nos primeiros editais do PNLD que 

exigiram audiodescrição as imagens de Ciências da Natureza não precisavam ser 

audiodescritas, mas atualmente isso já ocorre, então as pessoas cegas ou com baixa 

visão já são contempladas nesse aspecto. De acordo com o edital do PNLD 2020, que é 
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o enfoque deste estudo, apenas as imagens meramente ilustrativas não devem ser 

audiodescritas. 

Por fim, os entrevistados tiveram a oportunidade de mencionar uma última 

sugestão ou comentário sobre o processo de escolha e elaboração de imagens para 

livros didáticos. O quadro 7 mostra uma síntese das ideias apresentadas. 

Quadro 6 - Sugestões ou comentários em relação ao processo de escolha e elaboração 
de imagens 
Profissional Sugestão/Comentário 
Editor 2 Aumentar o prazo de produção dos livros para 

o MEC 
Editor 3, Autor 2 e Ilustrador 2 Melhorar a comunicação/troca de informações 

entre as pessoas que produzem os livros. 
Autor 1 Não exigir imagens com licença de uso aberta. 
Ilustrador 1 Abertura às novas linguagens visuais 
Ilustrador 3 Valorizar mais o livro didático 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 Como pode ser observado, a sugestão com maior número de menções e feita 

pelas três categorias de profissionais entrevistados foi “Melhorar a comunicação/troca de 

informações entre as pessoas que produzem os livros”. Essa mudança poderia minimizar 

os problemas causados pela falta de especialização dos ilustradores, como já foi citado 

anteriormente, além de outros problemas decorrentes de falhas na comunicação entre os 

profissionais.  

 Aumentar o prazo de produção dos livros para o PNLD poderia minimizar 

problemas não apenas relacionados às imagens, mas ao conteúdo de modo geral.  

 Mais uma vez a eliminação da exigência de que as imagens tenham licença de 

uso aberta foi mencionada. 

 O ilustrador 1 relatou haver certa resistência das editoras em relação às novas 

linguagens visuais, como pode ser observado no trecho da entrevista transcrito abaixo, 

por isso ele sugere que passe a existir mais abertura a essas linguagens.  

 “Primeiro, você tem que ter um visual bonito. Segundo, você não 
pode carregar informação em cima de ilustração. Não funciona. Funciona 
para o editor, funciona para o editor de arte, para o aluno não funciona. É 
esse tipo de vivência que nós tivemos muitos anos em jornal, inclusive 
fazendo simpósios fora do Brasil, em outros países, existem institutos dos 
Estados Unidos que tratam sobre isso. A gente aprendeu muito a entender 
como que funciona o interesse do leitor a respeito de um assunto X. Eu 
acho que as editoras tinham que prestar mais atenção nisso, porque 
muitas vezes o formato do livro faz com que o aluno não se interesse, 
você entendeu? Por um determinado assunto. Então eu acho que isso é 
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um fator que atrapalha, você ficar muito quadrado naquele pensamento 
de livro didático, sabe? Quando as coisas, hoje em dia, estão mudando, 
tem várias maneiras de você explicar o mesmo assunto, de uma maneira 
agradável, ou mais simples, mais direta, você entendeu?” 
(ILUSTRADOR 1) 

 O ilustrador 3 mencionou que o papel do livro didático na educação deveria ser 

mais valorizado. 

  



49 

 

5.2 Questionário 

 

Em relação ao questionário (Apêndice 4), a questão 1 tem por objetivo identificar 

a escolha dos entrevistados de acordo com a categoria Etiquetas Verbais de Perales e 

Jimenez (2002).  

Gráfico 15 – Questão 1 – etiquetas verbais (escolha por profissão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Gráfico 16 – Questão 1 – Etiquetas verbais (escolha independentemente da profissão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Como pode ser observado no gráfico 16, 88,88% dos participantes da pesquisa 

preferiram a imagem com etiquetas verbais do tipo Relacional (Figura 19), no qual os 

textos das etiquetas descrevem as relações entre os elementos da ilustração. Essa opção 

foi majoritária em todas as categorias profissionais entrevistadas, como pode ser 

verificado no gráfico 15.  

Trata-se de uma opção coerente com o item “complementaridade com o texto”, 

citado por 22,22% dos participantes da pesquisa durante a entrevista como critério para 

a escolha e elaboração das imagens. No entanto, no questionário, a porcentagem de 

profissionais que fez essa opção foi bem maior, sugerindo que durante situações reais 

esse critério é mais relevante do que foi relatado pelos entrevistados. 

Figura 19 – Opção com etiquetas verbais do tipo Relacional 

 

A questão 2 do questionário envolve a categoria Funcionalidade das Imagens de 

Perales e Jimenez (2002), que trata do que é preciso fazer para compreender a imagem.  
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Gráfico 17 - Questão 2 – funcionalidade das imagens (escolha por profissão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 
Gráfico 18 - Questão 2 – funcionalidade das imagens (escolha independentemente da 
profissão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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De modo geral, 55,55% dos participantes da pesquisa escolheram a imagem do 

tipo Operativa elementar (Figura 20), em que é preciso reconhecer signos de 

conhecimento universal para compreender a imagem, e 44,44% escolheram a imagem 

do tipo Sintática (Figura 21), em que é preciso reconhecer signos que fazem parte de um 

conhecimento específico. Assim como na questão 1, trata-se de opções coerentes com 

o critério “complementaridade com o texto”, citado por 22,22% dos participantes da 

pesquisa durante a entrevista como critério para a escolha e elaboração das imagens. 

Figura 20 - Opção com funcionalidade do tipo Operativa elementar 

 

 

Figura 21 - Opção com funcionalidade do tipo Sintática 
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A questão 3 envolve a categoria Relação com o texto principal de Perales e 

Jimenez (2002).  

Gráfico 19 – Questão 3 – relação com o texto principal (escolha por profissão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Gráfico 20 - Questão 3 – relação com o texto principal (escolha independentemente da 
profissão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Como pode ser observado no gráfico 20, 77,77% dos participantes da pesquisa 

optaram pela imagem do tipo Sinóptica (Figura 22), em que o texto e a imagem consistem 

em um conjunto indivisível. No gráfico 19, vemos que essa foi a opção majoritária entre 

as três categorias profissionais que participaram da pesquisa.  

 Mais uma vez, trata-se de uma opção coerente com o critério “complementaridade 

com o texto”, citado por 22,22% dos participantes da pesquisa durante a entrevista, o que 

reforça a ideia de que esse critério parece ser mais importante para os profissionais do 

mercado editorial durante a escolha e elaboração de imagens do que a porcentagem com 

que ele foi citado nas entrevistas.  

Figura 22 - Opção com relação com o texto principal do tipo Sinóptica 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo descrever como se dá a escolha de imagens 

para livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental II por profissionais de editoras 

que atuam no Brasil. 

Os resultados encontrados sugerem que os critérios mais considerados pelos 

profissionais das editoras para a escolha e elaboração de imagens de livros didáticos de 

Ciências do Ensino Fundamental II são a complementaridade com o texto e a 

simplificação ou ausência de excesso de informações. Esses critérios se mostraram 

determinantes no processo de escolha de imagens descrito pelos profissionais. No 

entanto, questões de ordem prática, como o prazo para a elaboração das obras e o 

orçamento, que não fazem parte da literatura sobre produção imagética, interferem na 

qualidade delas.  

Alguns parâmetros do referencial teórico deste trabalho, como a pregnância da 

Gestalt e a relação com o texto principal de Perales e Jimenez (2002), parecem ser 

considerados importantes por parte dos participantes da pesquisa, ainda que não tenham 

sido citados diretamente. É possível supor que esses parâmetros são relevantes para 

essa parte dos participantes da pesquisa em função das exigências dos editais do PNLD 

e da bagagem de vivências e conhecimentos didático-pedagógicos que eles adquiriram. 

De qualquer forma, conhecer o referencial deste trabalho e outras pesquisas sobre 

elaboração e interpretação de imagens pode trazer mais qualidade aos livros didáticos 

de Ciências. Até porque algumas orientações do PNLD em relação às imagens dos livros 

didáticos podem ser consideradas subjetivas, quando comparadas às da Gestalt e de 

Perales e Jimenez. Por exemplo, o edital não explica o que são “imagens claras e 

precisas” ou como “Utilizar ilustrações que dialogam com o texto”. Portanto, os 

parâmetros da Gestalt e de Perales e Jimenez podem nortear a produção e o uso de 

imagens em livros didáticos.  

Grande parte dos profissionais está satisfeita com os critérios do PNLD em relação 

às imagens. Apesar disso, a exigência de licença de uso aberto para as imagens de 

recursos digitais foi citada diversas vezes como motivo de insatisfação.  

O PNLD requer que grande parte das imagens dos livros didáticos retratem 

características brasileiras, como seu povo, sua fauna e sua flora. Ao mesmo tempo, é 
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exigido que as imagens dos recursos digitais obrigatoriamente tenham licença de uso 

aberto. Trata-se de uma contradição, pois a oferta de imagens com licença de uso aberto 

produzidas no Brasil é muito pequena. A oferta de imagens brasileiras com esse tipo de 

licença precisa aumentar ou essa exigência precisa ser eliminada.  

 A falta de especialização dos ilustradores em Ciências pode trazer prejuízos para 

a qualidade das imagens, conforme indicado na literatura especializada. No entanto, 

nossos resultados sugerem que um contato maior entre autores, editores e ilustradores 

pode minimizar esses prejuízos. 

É importante ponderar que nem mesmo com o aperfeiçoamento técnico e 

pedagógico das imagens elas serão autossuficientes para o desenvolvimento da 

alfabetização visual dos alunos. O papel do professor no processo de desenvolvimento 

da alfabetização visual dos alunos é imprescindível, orientando os estudantes como ler e 

interpretar as imagens. Os materiais didáticos devem ser continuamente estudados e 

aperfeiçoados para contribuir com o processo ensino-aprendizagem e facilitar o trabalho 

do professor, mas a intermediação dos professores nesse processo é insubstituível.  

 Estudos complementares precisam ser feitos para corroborar os resultados deste 

trabalho e aprofundar alguns aspectos. No entanto, esperamos que ele contribua de 

alguma forma com as pesquisas sobre elaboração de imagens de livros didáticos de 

Ciências, um campo de estudo que pode trazer benefícios para o cotidiano de trabalho 

dos profissionais do mercado editorial e para o processo ensino-aprendizagem dos 

estudantes brasileiros.  
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APÊNDICE 1 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DE EDITORES 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Editora em que trabalha: 

Tempo de atuação na editora: 

Segmento em que atua: (    ) EF - Anos Iniciais    (     ) EF - Anos Finais       (    ) EM 

 

1. Quais critérios você considera importantes para a escolha de imagens a serem 

utilizadas em livros didáticos de Ciências para o Ensino Fundamental II? 

 

2. Os critérios que você adota para a escolha de uma imagem para um livro didático são 

os mesmos que você considera ideais? 

 

3. Qual autonomia a editora te confere para a escolha das imagens que farão parte da 

publicação? 

 

4. Idealmente, quais são as responsabilidades dos seguintes 

profissionais/departamentos em relação a qualidade das imagens? 

a) autor; 

b) editorial de texto; 

c) editorial de arte; 

d) iconografia. 

 

5. O projeto gráfico de uma coleção interfere na interpretação das imagens do livro feita 

pelos alunos? Como? 

 

6. Qual o seu grau de interferência, junto ao autor de um livro didático de Ciências, na 

escolha das imagens a serem utilizadas em seu livro? 
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7. De que maneira é feita a comunicação entre você, os autores e ilustradores em relação 

às sugestões iniciais de imagens ou pedidos de adequação? 

 

8. Quais problemas você acredita que afetam a qualidade da elaboração/seleção de 

imagens presentes em livros didáticos de Ciências? 

 

9. Você conhece os critérios para uso de imagens em livros didáticos do PNLD? Cite 

alguns. 

 

10. Em sua opinião, os critérios para uso de imagens do edital do PNLD poderiam ser 

aperfeiçoados? Explique. 

 

11. Você teria mais alguma sugestão ou comentário a fazer sobre o processo de escolha 

de imagens em livros didáticos? 

 

Muito obrigada pela participação! 
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APÊNDICE 2 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DE AUTORES 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Editora para a qual trabalha: 

Tempo de atuação na editora: 

Segmento em que atua:   (    ) EF I      (     ) EF II       (    ) EM 

 

1. Quais critérios você considera importantes para a escolha de imagens a serem 

utilizadas em livros didáticos de Ciências para o Ensino Fundamental - Anos Finais? 

 

2. Os critérios que você adota para a sugestão de uma imagem para um livro didático 

são os mesmos que você considera ideais? 

 

3. Qual autonomia a editora te confere para a sugestão das imagens que farão parte da 

publicação? 

 

4. Idealmente, quais são as responsabilidades do autor, do editorial de texto, do editorial 

de arte e dos profissionais da iconografia em relação a qualidade das imagens? 

 

5. O projeto gráfico de uma coleção interfere na interpretação das imagens do livro feita 

pelos alunos? Como? 

 

6. Qual o seu grau de interferência, junto ao editor e ao ilustrador de um livro didático de 

Ciências, na escolha das imagens ou sobre as características e adaptações das 

ilustrações a serem utilizadas em seu livro? 

 

7. De que maneira é feita a comunicação entre você, os editores e ilustradores em relação 

às sugestões iniciais de imagens ou pedidos de adequação? 
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8. Quais problemas você acredita que afetam a qualidade da elaboração/seleção de 

imagens presentes em livros didáticos de Ciências? 

 

9. Você conhece os critérios para uso de imagens em livros didáticos do PNLD? Cite 

alguns. 

 

10. Em sua opinião, os critérios para uso de imagens do edital do PNLD poderiam ser 

aperfeiçoados? Explique. 

 

11. Você teria mais alguma sugestão ou comentário a fazer sobre o processo de 

indicação e escolha de imagens em livros didáticos? 

 

Muito obrigada pela participação! 
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APÊNDICE 3 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DE ILUSTRADORES 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Editora para a qual trabalha: 

Tempo de atuação na editora: 

Segmento em que atua:   (    ) EF – Anos Iniciais      (     ) EF - Anos Finais       (    ) EM 

 

1. Quais critérios você considera importantes para a escolha de imagens a serem 

utilizadas em livros didáticos de Ciências para o Ensino Fundamental - Anos Finais? 

 

2. Os critérios que você adota para a elaboração de uma imagem para um livro didático 

são os mesmos que você considera ideais? 

 

3. Qual autonomia a editora te confere para a elaboração das imagens que farão parte 

da publicação? 

 

4. Idealmente, quais são as responsabilidades do autor, do editorial de texto, do editorial 

de arte e dos profissionais da iconografia em relação a qualidade das imagens? 

 

5. O projeto gráfico de uma coleção interfere na interpretação das imagens do livro feita 

pelos alunos? Como? 

 

6. Em geral, qual o seu grau de interferência, junto ao editor e ao autor de um livro didático 

de Ciências, sobre as características e adaptações das ilustrações a serem utilizadas no 

livro em que você está trabalhando? 

 

7. De que maneira é feita a comunicação entre você, os editores e autores em relação às 

sugestões iniciais de imagens ou pedidos de adequação? 
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8. Quais problemas você acredita que afetam a qualidade da elaboração/seleção de 

imagens presentes em livros didáticos de Ciências? 

 

9. Você conhece os critérios para uso de imagens em livros didáticos do PNLD? Cite 

alguns. 

 

10. Em sua opinião, os critérios para uso de imagens do edital do PNLD poderiam ser 

aperfeiçoados? Explique. 

 

11. Você teria mais alguma sugestão ou comentário a fazer sobre o processo de 

indicação e escolha de imagens em livros didáticos? 

 

 

Muito obrigada pela participação! 

 

  



66 

 

APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual das imagens abaixo você prefere para ilustrar o texto a seguir? 

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto - 

o SARS-CoV-2. O nome do vírus faz referência ao formato de coroa que as proteínas 

presentes em sua membrana conferem ao vírus (Imagem 01-A, 01-B ou 01-C). 

 

(    ) Imagem 1-A: Microscopia eletrônica de SARS-CoV-2. 

 

Fonte da imagem: Jornal da USP. Disponível em: < https://jornal.usp.br/atualidades/coronavirus-chega-ao-
brasil-e-agora/ >. Acesso em: 07 fev. 2021. 
 
 

(    ) Imagem 1-B: Microscopia eletrônica de SARS-CoV-2. 

 

 

Proteínas em 

formato de coroa 



67 

 

(    ) Imagem 1-C: Microscopia eletrônica de SARS-CoV-2. 

 

 
2. Escolha uma das 3 imagens abaixo para utilizar em um livro do 9º ano do Ensino 

Fundamental – Anos Finais - ao abordar as células animais. 

 

(    ) Imagem 2-A: 

 

Fonte da imagem: < https://br.freepik.com/vetores-gratis/cartaz-de-informacoes-sobre-celulas-

humanas_10163599.htm >. Acesso em: 22 mar. 2021. 

 

 

 

 

Proteínas em formato de 

coroa presentes na 

membrana do vírus. Elas 

são fundamentais para a 

entrada do SARS-CoV-2 

nas células hospedeiras. 

Membrana que 

reveste o vírus. 
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(    ) Imagem 2-B: 

 

Fonte da imagem: Google imagens. Acesso em: 22 mar. 2021. 

 

 

 

(    ) Imagem 2-C: 

 

Fonte da imagem: < https://www.passeidireto.com/pergunta/69724654/a-figura-a-seguir-representa-uma-

celula-eucariota-animal >. Acesso em: 22 mar. 2021. 
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3. Qual das 3 opções abaixo (incluindo texto e imagem) você escolheria para apresentar 

um teste de Covid-19 em um livro didático do Ensino Fundamental – Anos Finais? 

 

(   ) Opção 3-A: 

Existem testes que identificam se uma pessoa tem ou já teve Covid-19. 

 
Fonte da imagem: < https://dasa.com.br/blog-coronavirus/qual-o-exame-mais-confiavel-para-covid-19 >. 

Acesso em: 22 mar. 2021. 
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(   ) Opção 3-B: 

Existem testes que identificam se uma pessoa tem ou já teve Covid-19, como o que 

pode ser observado na imagem 3-B.  

 
Imagem 3-B 
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(   ) Opção 3-C: 

Existem testes que identificam se uma pessoa tem ou já teve Covid-19, como o que 
pode ser observado na imagem 3-C.  

Quando aparecem dois traços no teste (na zona de controle, identificada pela letra 
C, e na zona de teste, identificada pela letra T), o resultado é positivo, ou seja, a pessoa 
foi contaminada com Sars-Cov-2. Quando aparece apenas um traço no teste (na zona 
de controle - C), o resultado é negativo. 

 

 
Imagem 3-C 

 

Muito obrigada pela participação! 
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APÊNDICE 5 – TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA ENTREVISTA  

Quadro 7 - Entrevistas dos editores 
Tema Categorias Número de 

ocorrências 
Unidade de contexto 

Critérios 
 

Estética 
 

1 Editor 1: aspecto visual mesmo, de como aquela 
imagem vai ornar numa página, se é uma imagem 
bonita. É um critério subjetivo, obviamente. 

Editais 1 Editor 1: a gente sempre procura seguir muito 
daquelas orientações que vem dos editais, pelo 
menos até pouco tempo atrás.  

Diversidade 1 Editor 1: Agora está caindo um pouco, mas de buscar 
diversidade, tanto étnica, racial, de gênero, 
socioeconômica, de regiões do Brasil, muitas vezes. 
De tentar mostrar também paisagens de outros 
lugares, porque a gente acaba ficando muito focado no 
Sul/Sudeste, porque a maior parte das editoras que 
produzem estão nessa região. 
 

Sem excesso de informação/ 
Clareza ou “Pregnância” 

2 Editor 2: fotos que não contenham muita 
informação ao mesmo tempo, então pegue bastante, 
em primeiro plano, a informação principal, e que a 
gente possa identificar logo no primeiro plano qual é a 
informação principal, e que não contenha muita 
poluição de informações, um segundo plano com 
muitas coisas 
 
Editor 3: deve ser uma imagem clara então, se ela 
estiver mostrando um processo, por exemplo, fundição 
de um metal, ela tem que efetivamente mostrar aquilo 
então, tem que mostrar aquele processo e não focar 
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em outra coisa na imagem. As ilustrações tem que 
ser também claras, por exemplo, quando você tem 
etapas de um processo de alguma coisa ou níveis de 
informação, isso também tem que estar disposto de 
uma maneira que o aluno consiga compreender e que 
seja acessível. 
. 

Pauta 1 Editor 2: tem que atender bem o que está na pauta 
 
 

Ângulo 1 Editor 2: o primeiro plano bem delimitado, a questão 
do ângulo, da luminosidade, e está bem de acordo 
com o que é pedido no detalhamento da pauta de 
imagens. 

Luminosidade 1 Editor 2: o primeiro plano bem delimitado, a questão 
do ângulo, da luminosidade, e estar bem de acordo 
com o que é pedido no detalhamento da pauta de 
imagens. 

Resolução 1 Editor 3: tem que ser uma imagem visível para 
começar, não pode ter uma resolução ruim, não pode 
ser embaçada ou esse tipo de coisa 

Complementaridade com o texto 1 Editor 3: ser uma imagem que informe sobre o que 
está sendo falado no texto, tem que ser auxiliar, tem 
que complementar aquilo que está no texto 

Autonomia/ Interferência 

Total autonomia 3 Editor 1: Todas as editoras que eu trabalhei me 
conferiram praticamente total autonomia. [...] Sempre 
é o máximo possível. Eu tenho interferência bem 
grande. Isso sempre tive. Às vezes há uma limitação 
nesses aspectos, em esquemas técnicos, Ilustrações 
técnicas de ciências como um todo. Não só de biologia, 
mas tanto de física e de química. Até porque, eu acho 
que é uma particularidade. O esquema técnico não tem 
muita liberdade pra você mexer. É pouca coisa. Tem 
que mostrar daquela forma a maioria das vezes. Mas 
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eu tenho bastante interferência, sim. Sempre tive e, em 
geral, também os autores acabam aceitando isso bem. 

 

Editor 2: Então autonomia total. Total. Se a gente não 
concorda com algum aspecto ou não atendeu algum 
critério, a gente pode pedir repesquisa. 

 

Editor 3: Nesses últimos trabalhos que eu tenho feito, 
acho que em todos, dá autonomia sim. 

Projeto gráfico Interfere pouco 2 Editor 1: Eu acredito que interfira, mas eu não acho 
que seja tão importante o projeto gráfico. Mas, eu 
mesmo, é uma questão particular, eu não sou muito 
ligado em projeto gráfico. O projeto gráfico vem já com 
uma concepção, e as vezes você não está de acordo 
com a concepção em si. Mas aí, você não tem essa 
autonomia de falar: “Não, nada a ver. Não é isso aí”. 
Então, a gente vai mexendo em pequenas coisas. A 
gente consegue propor ajustes naquele projeto. Todos 
as editoras que eu passei, geralmente o projeto gráfico 
também já vem atrasado, e aí já é sempre: “Não dá 
para mudar”. Então, muda pequenas coisas. 
 
Editor 2: Eu nunca pensei muito sobre isso, mas acho 
que pode interferir, você pode ter um projeto gráfico, 
por exemplo, muito excessivo, às vezes, muito 
poluído, com muitos elementos, muitas cores, coisas 
assim, que distraiam 

Não interfere 1 Editor 3: Eu acredito que não. [...]o projeto gráfico 
não chegaria a interferir na comunicação que a 
imagem ou a ilustração querem passar. 

Problemas/ Limitadores 
 Prazo/Tempo 1 Editor 1: O principal problema é o prazo. O prazo. Isso 

não só para as imagens. Mas ele sempre vem de um 
jeito de que você está sempre correndo. [...] Foto, em 
geral, é muito mais rápido de você conseguir uma 
imagem do que uma ilustração, que vai, e pede ajuste, 
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e volta... Tem todo esse vai e vem, que é moroso 
mesmo, e prazos também, no sentido amplo, porque às 
vezes o próprio ilustrador está enrolado nos prazos 
dele, porque ele está ilustrando para outros livros, 
outras editoras, outros trabalhos talvez até não 
editorais. Então, sempre, eu acho que o prazo, essa 
falta de tempo, você ter que fazer correndo as coisas, 
eu acho que isso é o que mais prejudica na experiência 
que eu tive. 

Planejamento 1 Editor 1: quando você tem um bom planejamento, a 
editora faz um bom planejamento em um todo, você já 
garante ilustradores adequados para aqueles tipos de 
ilustrações.  

Falta de especialização 1 Editor 1: Você precisa de um ilustrador técnico para 
cada disciplina. Você tem que ter um ilustrador que faz 
personagens, outro coisas mais realistas. Então, você 
já tem um perfil. Quando você garante essas pessoas, 
que você já conhece o trabalho, que entrega bem, no 
prazo, que o contato profissional é facilitado, que não é 
uma pessoa que cria muito caso, a coisa tende a 
caminhar melhor.  

 

Experiência 2 Editor 1: a experiência do ilustrador ou do próprio 
iconógrafo tem uma influência sim, tanto no resultado 
final quanto no tempo que se gasta para chegar lá. 

 

Editor 2: um dos problemas que eu enfrentei bastante 
nesses anos foi ter iconógrafos que não satisfaziam, 
que não conseguiam achar boas imagens, não sei dizer 
exatamente porque, acho que a experiência faça com 
que uma pessoa seja um bom iconógrafo, assim como 
na arte, o briefing tem que ser bem feito e acho que o 
iconógrafo tem que entender um pouco ali do que é 
aquela produção do livro, o que se está desejando, se 
é um livro de PNLD, se é um livro de mercado, ele já 
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tem que conhecer um pouco esses critérios que são 
esperados das imagens de cada produto 

 

Licença aberta 1 Editor 2: é essa questão dos materiais digitais, que 
trazem licença aberta, aí tem bancos específicos que 
tem que ser para licença aberta, e que não atende bem 
os critérios, enfim, tem uns complicadores aí, de edital 
de PNLD, que trazem um desafio maior para atender 
esses critérios que a gente considera importantes em 
uma imagem, então a gente acaba tendo que abrir mão 
de certos pressupostos. 

Ausência de autorização de uso da 
imagem 

1 Editor 2: quando não tem a autorização do uso da 
imagem da pessoa fotografada, aí isso também é um 
implicador, porque, às vezes, a gente não tem 
autorização de uso da imagem da pessoa fotografada, 
então o que faz? Borra o rosto da pessoa ou a gente vai 
atrás de uma imagem que tem essa autorização de uso 
da pessoa retratada. Então são todos os implicadores, 
que a gente também precisa estar sempre levando em 
consideração. 

Briefing/Pauta 1 Editor 3: Na elaboração, pensando em ilustração, tem 
um problema do briefing que precisa ser bem-feito, a 
imagem precisa estar bem descrita, precisa ter 
referência para que elas efetivamente virem aquele 
produto que você quer 

Conhecimento de critérios 
do PNLD 
 

Sim, conhece 3 Editor 1: é representatividade das pessoas. Como eu 
falei, tanto de etnia, gênero, de inclusão social. Tem 
pedidos também dos portadores de deficiência. A 
regionalidade eles pedem também sempre. 
 
 
Editor 2: Não ter marcas, não divulgar marcas, não ter 
preconceitos e estereótipos, que ajudem a contribuir 
para preconceitos e estereótipos, promover a imagem 



77 

 

de indígenas, afrodescendentes e mulheres. O que 
mais? Imagens que não levem a erros conceituais, no 
contexto que não levem a erros conceituais. 
 
Editor 3: Não pode ter situação de discriminação, não 
pode ter marca, a imagem tem que ter uma boa 
resolução, tem que ser clara enfim, acho que já citei 
alguns. 

Diversidade/Representatividade 1 Editor 1: é representatividade das pessoas. Como eu 
falei, tanto de etnia, gênero, de inclusão social. Tem 
pedidos também dos portadores de deficiência. A 
regionalidade eles pedem também sempre. 
 

Licença de uso aberto/ Creative 
Commons 

1 Editor 1: Licença de uso aberto. Então, isso também 
está presente nos últimos PNLDs, de uns anos para 
cá.  
 

Normas básicas da sociedade 1 Editor 1: Na verdade, de não infringir normas 
básicas: Direitos humanos, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, direito dos animais, coisas do tipo 
também. 

Não reproduzir preconceitos, 
estereótipos/discriminação 

2 Editor 2: não ter preconceitos e estereótipos, que 
ajudem a contribuir para preconceitos e estereótipos, 
promover a imagem de indígenas, afrodescendentes e 
mulheres. 
 
Editor 3: Não pode ter situação de discriminação, 
não pode ter marca, a imagem tem que ter uma boa 
resolução, tem que ser clara enfim, acho que já citei 
alguns. 

Promover a imagem de mulheres, 
afrodescendentes e indígenas 

1 Editor 2: não ter preconceitos e estereótipos, que 
ajudem a contribuir para preconceitos e estereótipos, 
promover a imagem de indígenas, 
afrodescendentes e mulheres. 
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Ausência de marcas 2 Editor 2: Não ter marcas, não divulgar marcas 
 
Editor 3: Não pode ter situação de discriminação, não 
pode ter marca, a imagem tem que ter uma boa 
resolução, tem que ser clara enfim, acho que já citei 
alguns. 

Ausência de erros conceituais 1 Editor 2: Imagens que não levem a erros 
conceituais 

Resolução 1 Editor 3: Não pode ter situação de discriminação, não 
pode ter marca, a imagem tem que ter uma boa 
resolução, tem que ser clara enfim, acho que já citei 
alguns 

Critérios do PNLD em 
relação às imagens 
precisam de melhorias? 
 

Não 2 Editor 1: eu acho que não. Eu acho os critérios bons. 
[...] eu acho difícil criar um critério muito técnico. Falar: 
“As imagens precisam entre em 300 DPI, tantos pixels 
por pixels. Eu acho que isso é muito complexo, porque, 
às vezes, a imagem até está dessa forma, mas… tipo, 
uma foto. Você pega uma foto, que a foto está meio mal 
batida, entre aspas. Que ela está desfocada. Pode 
colocar a resolução que você quiser na imagem técnica, 
que ela vai continuar uma imagem ruim de se ver. 
precisa estar legível, precisa estar compreensível. Mas 
eu acho que um critério muito específico acaba 
engessando um pouco a coisa. [...] Eu acho que isso já 
existe de uma forma subjetiva, e eu não acho que dê 
para ser mais objetivo que isso. 

 

Editor 3: Nossa, eu acho que já tem tanta restrição, 
vamos dizer assim, não, acho que não me vem à 
cabeça alguma coisa que precisasse ser contemplada 
além do que já tem, acho que está bom assim, os 
critérios estão bons.  
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Sim 1 Editor 2: acho que a reclamação que eu teria é em 
relação a esses materiais de licença aberta, de 
material digital, porque dificulta muito a elaboração. 

Sugestões/Comentários Nada a acrescentar 1 Editor 1: Não. Acho que eu não tenho nada para 
acrescentar nessa parte de escolhas, não. [...] eu 
acho que a escolha de imagens não vejo como o 
limitante. 
 

Aumentar o prazo de entrega dos 
livros para o MEC 

1 Editor 2: o prazo está muito curto, e eu acho que isso 
afeta também a produção das imagens e as outras 
etapas de produção também, como um todo, são 
afetadas, porque se a gente tivesse mais tempo para 
pesquisa, mais tempo para pesquisar em outros 
acervos, ou para entregar as pautas também, mais 
tempo, em geral, para produção como um todo, isso 
ajudaria em uma escolha mais consciente, de mais 
qualidade também 

Boa comunicação  Editor 3: Eu acho que o que facilita muito encontrar 
boas fotos e produzir boas imagens é ter uma boa 
comunicação entre quem está fazendo e quem está 
orientando então, eu acho que nesse processo é ideal 
que as coisas possam ser conversadas, que tenham 
um mecanismo rápido e ágil de comunicação. 
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Quadro 8 - Entrevistas dos Autores 
Tema Categorias Número de 

ocorrências 
Unidade de contexto 

Critérios 

Diversidade/ Representatividade 1 
Autor 1: A gente sempre tem que mostrar diversidade 
então, se a gente vai mostrar um médico, a gente tenta 
mostrar uma médica mulher de preferência não branca, 
a gente tenta mostrar pessoas de várias alturas, 
pessoas mais gordinhas, pessoas mais magras, 
pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, 
pessoas que suam óculos, pessoas de aparelho então, 
para que a gente faça um material que pareça 
acolhedor e que seja representativo da realidade dos 
estudantes, a gente tenta comtemplar toda essa 
diversidade do Brasil porque nos bancos de imagens, 
se você não prestar muita atenção, só vem gente 
branca de olho claro, muitas das fotos dos bancos de 
imagens não são feitas aqui, são de fora, um livro assim 
não representa a realidade dos alunos, nem dos 
professores e nem de ninguém no Brasil. A gente já tem 
muita mostra na vida de filme, filme é mais com 
pessoas brancas então, no livro a gente tenta fazer 
uma representatividade maior. [...] 
 

Legenda 1 
Autor 3: A gente acredita que todas as imagens 
devem ter legenda, mas tem algumas que não são 
compreensíveis. Se a gente for mostrar, por exemplo, 
um esquema de uma bactéria para um aluno que nunca 
viu bactéria, o que ele está vendo, objetivamente, é um 
objeto, supondo, de qualquer cor, roxo, com um 
formato cilíndrico. Aí a legenda não vai ser "objeto roxo 
com formato cilíndrico", a gente tem que atribuir um 
significado para aquela forma que ele está vendo, de 
maneira que ele vai construindo um repertório visual. 
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Cotas 1 
Autor 3: E já, mais recentemente, os livros têm buscado 
colocar nas imagens todos os elementos em si mesmos 
para que o aluno, se ele não quiser ler o texto, ou se 
ele está folheando o livro e ele bate o olho na imagem, 
para que ele seja capaz de extrair algum significado 
daquela imagem sem precisar ler o texto. Então, eu 
acho que as ilustrações são muito associadas a cotas 
também. 

Conhecimentos prévios do aluno 1 
Autor 3: Então, acho que um dos critérios da escolha é 
baseado nos conhecimentos prévios do aluno. O 
aluno, ele vai conhecer? Ele está entendendo o que ele 
está vendo, sim ou não? Se não, a imagem tem essa 
função de fornecer um material para ajudar ele a 
imaginar aquilo que ele nunca viu e, provavelmente, 
não vai ver no seu dia a dia. 

Ampliação 1 Autor 1: Não dá para a gente mostrar uma foto de 
formiga dentro do formigueiro se a foto não estiver 
com uma ampliação boa, com uma resolução boa 
porque no papel de qualidade mais porosa que é o 
que o governo compra, a gente sabe que o aluno não 
vai conseguir enxergar as coisas então, eu fico muito 
atenta a isso, mas eu sei que não é o que a maioria 
dos autores faz, a maioria dos autores delega isso 
para os editores e não se preocupa tanto. 

Resolução 1 Autor 1: Não dá para a gente mostrar uma foto de 
formiga dentro do formigueiro se a foto não estiver 
com uma ampliação boa, com uma resolução boa 
porque no papel de qualidade mais porosa que é o 
que o governo compra, a gente sabe que o aluno não 
vai conseguir enxergar as coisas então, eu fico muito 
atenta a isso, mas eu sei que não é o que a maioria 
dos autores faz, a maioria dos autores delega isso 
para os editores e não se preocupa tanto. 

Evitar marca/logotipo 1 
Autor 1: Outra coisa que a gente tem que ficar atento é 
que não pode mostrar a marca, nem no mercado 
privado e nem no mercado público, a gente tem que 
ficar muito de olho nas fotos para ver se não passa uma 
marquinha, um logotipo que identifique marcas e tudo. 
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Essas são algumas das coisas a que a gente tem que 
ficar bem atento. 

Complementaridade com o texto 1 
Autor 2: Em primeiro lugar é a complementaridade 
com o texto. Então, a imagem pode servir para 
representar uma outra linguagem que está no texto, 
para complementar e às vezes até trazer alguma 
informação adicional que não esteja descrita no texto. 
Então é o principal critério para mim é esse. 

Sem excesso de informação/ 
Clareza ou “Pregnância” 

1 
Autor 2: um segundo aspecto é esse da objetividade, 
da clareza de informações transmitidas na imagem. 

Visual/Estética 1 
Autor 2: E eu também acho que a parte visual para ficar 
um livro gostoso, atrativo, também tem sua 
importância. 

Autonomia/ Interferência 

Muita autonomia 1 Autor 2: Eu tive bastante autonomia nas minhas 
experiências 

Autonomia decrescente 2 Autor 1: Para sugestão eu tenho total autonomia, [...] 
mas autonomia a gente perde depois na escolha de 
fato da foto. [...] 

 

Autor 3: no original tem uma liberdade muito grande, na 
fase final mesmo, na parte das provas, esse grau de 
liberdade é uma pirâmide, começa muito grande e já 
na última prova já é muito, muito menor.  
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Projeto gráfico 

Interfere 3 Autor 1: Interfere porque com projeto gráfico a gente 
tem sessões especiais em que a imagem tem papel 
muito importante e se o projeto gráfico não der conta 
de valorizar essa imagem a gente perde esse trabalho 
com a imagem [...] 
 
Autor 2: o projeto gráfico tem que valorizar as imagens 
e não colocar muitos elementos que façam uma 
competição ali na página, sabe? Tem uma bolinha, 
tem uma folhinha, uma marquinha, uma cor, não sei o 
que, um monte de ícone e no fim a imagem pode ficar 
um pouco perdida no meio de tantos elementos 
visuais. Então eu acho que o projeto gráfico sim tem 
essa influência, ele pode valorizar ou desvalorizar as 
imagens dependendo das escolhas. 
 
Autor 3: Eu tenho certeza de que interfere. O livro de 
fundamental dois, ele está entre o livro de 
fundamental 1, que tem uma linguagem visual mais 
lúdica, um pouco mais infantil, com mais espaço. Se a 
gente pegar uma imagem de um livro de fundamental 
1 e fundamental 2, é muito fácil saber qual é qual, 
porque o de fundamental 1 tem muito mais espaços 
em branco, vazios, e o livro do fundamental 2 é mais 
denso, então a gente percebe que já tem, às vezes, 
páginas com uma coluna cheia de texto, o corpo de 
texto é muito maior, então, às vezes, acaba sobrando 
menos espaço para as imagens. É como se houvesse 
uma ideia equivocada de que quanto mais se avança 
na escolaridade, menos você precisa ver as imagens, 
então, menos espaço precisa ter, elas ficam 
pequenininhas e, às vezes, são imagens, esquemas 
extremamente complexos, de extrema importância, 
que ficam de lado, ficam... como é que eu vou dizer? 
Ficam em segundo plano mesmo em favor do texto. 
Entretanto, aquele esquema poderia ajudar muito 
mais o aluno a entender, muitas vezes, do que o texto. 
 



84 

 

Problemas/ Limitadores 

Orçamento 2 Autor 1: Eu acho que atualmente falta de orçamento, 
eles acham que tudo bem se a gente, ao invés de 
ilustrar tudo, comprar tudo da Shutter, essa é uma 
questão. 

 

Autor 2: às vezes você tem imagens de menor 
qualidade técnica no caso de fotos por conta dessa 
limitação de orçamento ou de bancos disponíveis para 
comprar 

Especialização 2 Autor 1: os ilustradores e o pessoal da arte não têm 
formação na área, às vezes entram coisas erradas nas 
imagens que o autor e o editor têm que corrigir e às 
vezes não dá tempo de corrigir, por exemplo, nessas 
produções mais apertadas. 

 

Autor 3: O autor não é um ilustrador, e o ilustrador não 
é um biólogo, ou um físico, ou um químico. Às vezes, o 
ilustrador não entende o que estão pedindo para ele 
fazer também. [...] Eu já tive a oportunidade de 
trabalhar com uma ilustradora que era bióloga, acho 
que era um caso raríssimo, e não tem a menor dúvida, 
a qualidade do material que ela produzia era 
infinitamente superior, porque ela sabia o que ela 
estava ilustrando. 

Experiência 1 Autor 2: No caso das ilustrações, eu acho que tem a 
ver com a técnica do ilustrador e da experiência 
também, ilustradores que tem experiências com 
ilustrações de ciências já sabem dos cuidados 
necessários, 

Contato  2 Autor 2: se houvesse uma chance de o autor tratar 
diretamente com o ilustrador em alguns casos acho que 
resolveria, mesmo a pessoa não tendo um 
conhecimento mais aprofundado daquele tema. [...] 
acho que se tivesse um contato direto, se fosse uma 
equipe que trabalhasse junto dava para um 
complementar o conhecimento do outro 
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Autor 3: eu também acho que falta um pouco de 
contato maior do editorial com esses profissionais para 
poder orientar melhor o trabalho deles. 

Prazo/Tempo 1 Autor 1: Acho que os maiores problemas são esses, o 
orçamento, o tempo e a falta de formação das pessoas 
na área. É difícil porque as coisas que são limitantes 
são tempo e dinheiro, eu vou sugerir que eles invistam 
mais dinheiro ou tempo nisso? 

Conhecimento de critérios 
do PNLD 

Sim, conhece 3 Autor 1: Conheço e muitos são os que eu falei no 
começo, tem que mostrar diversidade, não pode 
reforçar estereótipos, não pode ter marcas, não pode 
mostrar, por exemplo, crianças em situação de risco, 
coisas muito impressionantes a gente evita, a gente 
tem que dar prioridade a coisas do Brasil coisas 
perigosas e drogas. 
 
Autor 2: Eu sei que precisam todos ter o crédito, 
precisa aparecer um crédito, é obrigatório também 
uma legenda, uma descrição para a formulação dos 
livros acessíveis [...]. Agora não sei detalhes, se 
precisar apresentar contrato de sessão de uso, 
realmente não conheço os detalhes. 
 
Autor 3: Sim, o que o edital diz: que as imagens 
devem ter qualidade, que elas devem ser visíveis, 
devem estar, por exemplo, não podem estar borradas, 
a impressão tem que estar nítida, tem que ter legenda. 
Se for uma ilustração, tem que ser dado o crédito para 
o ilustrador, se for uma foto tem que ser dado o 
crédito para o fotógrafo e para a agência ou banco de 

imagens. Se for uma obra de arte, é preciso colocar, 
além de tudo isso, o autor da obra, o título da obra, o 
tamanho da obra original para a pessoa não achar 
que um quadro de dois metros na verdade tem 50 
centímetros ou vice-versa, a instituição de guarda da 
obra original, a técnica usada. Se for ilustração ou 
imagens com cores-fantasia, eu preciso dizer que as 
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cores não correspondem à realidade. Se, na mesma 
página, tiver ilustrações com... supondo, de seres 
vivos de tamanhos diferentes, é preciso... primeiro, 
você tem que sempre tentar, se for um elefante e uma 
onça, você vai tentar colocar o elefante sempre maior 
do que a onça. Você não vai conseguir colocar 
naquela proporção de tamanho, você também não vai 
pôr o elefante menor que a onça, porque aí você está 
passando uma informação equivocada. E aí, você vai 
ter que dizer também que as imagens estão fora de 
proporção de tamanho. Se for uma imagem de seres 
vivos, uma paisagem no Pantanal que mostra um 
monte de ser vivo, você tem que dizer que, na 
verdade, aqueles seres vivos foram representados ali, 
mas que, na vida real, você não vê aqueles seres 
vivos todos juntos, ao mesmo tempo, ou seja, aquilo é 
uma representação que não corresponde à realidade. 
Se a imagem for simplificada, você tem que ver 
também, essa imagem aqui é simplificada, como as 
imagens de corpo humano, você vai dizer: “as cores 
são fantasia, a gente representou alguns órgãos, não 
representamos outros, representamos apenas os 
órgãos dos sistemas digestórios, os demais órgãos 
foram omitidos”. É preciso muito cuidado para dizer se 
a imagem está representando uma coisa vista de fora 
ou vista em corte. Pode ser um útero, olha, esse útero 
aqui, na verdade, você está vendo um corte do útero. 
Esse útero foi desenhado de maneira que você possa 
ver o seu interior. Essa bactéria, essa célula foi 
desenhada de maneira que você possa ver o seu 
interior. As imagens não devem veicular nenhum tipo 
de preconceito racial, religioso, não se deve fazer 
apologia a nenhuma religião, apologia à violência, não 
se deve desrespeitar nenhuma lei. Por exemplo, não 
se deve... o álcool é uma droga legalizada no Brasil, o 
cigarro também, entretanto, não são produtos para 
menores de 18 anos, então você não vai colocar fotos 
de cigarros e bebidas em um livro didático, porque se 
entende que você está fazendo apologia de um 
produto que não é para aquela faixa etária. Você não 



87 

 

vai... nossa, está parecendo os dez mandamentos, 
não é? Um monte de nãos, nãos, nãos, nãos. Você 
não vai mostrar situações de risco, ou que levem a 
pessoa a tentar repetir aquela situação. Por exemplo, 
se você for representar uma criança fuçando no 
armário de remédio. Você vai claramente colocar um 
X ali para deixar claro, mesmo que a pessoa não leia 
a legenda, porque, vai que é um aluno que não vai ler, 
se ele bater o olho, ele tem que entender, não é para 
fuçar no armário de remédio. O que mais? Tem um 
monte de coisa que não pode. Propaganda, jamais. 
Jamais pode mostrar marca, às vezes não pode nem 
usar as cores que representam uma marca, se aquela 
marca for muito conhecida. 

Diversidade/Representatividade 1 Autor 1: Conheço e muitos são os que eu falei no 
começo, tem que mostrar diversidade, não pode 
reforçar estereótipos, não pode ter marcas, não pode 
mostrar, por exemplo, crianças em situação de risco, 
coisas muito impressionantes a gente evita, a gente 
tem que dar prioridade a coisas do Brasil coisas 
perigosas e drogas. 

Características brasileiras 1 Autor 1: Conheço e muitos são os que eu falei no 
começo, tem que mostrar diversidade, não pode 
reforçar estereótipos, não pode ter marcas, não pode 
mostrar, por exemplo, crianças em situação de risco, 
coisas muito impressionantes a gente evita, a gente 
tem que dar prioridade a coisas do Brasil. 

Evitar marca/logotipo 2 Autor 1: Conheço e muitos são os que eu falei no 
começo, tem que mostrar diversidade, não pode 
reforçar estereótipos, não pode ter marcas, não pode 
mostrar, por exemplo, crianças em situação de risco, 
coisas muito impressionantes a gente evita, a gente 
tem que dar prioridade a coisas do Brasil. 
 
Autor 3: Tem um monte de coisa que não pode. 
Propaganda, jamais. Jamais pode mostrar marca, 
às vezes não pode nem usar as cores que 
representam uma marca, se aquela marca for muito 
conhecida. 



88 

 

Crédito 2 Autor 2: Eu sei que precisam todos ter o crédito, 
precisa aparecer um crédito, é obrigatório também 
uma legenda, uma descrição para a formulação dos 
livros acessíveis 
 
Autor 3: Se for uma ilustração, tem que ser dado o 
crédito para o ilustrador, se for uma foto tem que ser 
dado o crédito para o fotógrafo e para a agência ou 
banco de imagens. Se for uma obra de arte, é preciso 
colocar, além de tudo isso, o autor da obra, o título da 
obra, o tamanho da obra original para a pessoa não 
achar que um quadro de dois metros na verdade tem 

50 centímetros ou vice-versa, a instituição de guarda 
da obra original, a técnica usada. 

Legenda  2 Autor 2:  Eu sei que precisam todos ter o crédito, 
precisa aparecer um crédito, é obrigatório também 
uma legenda, uma descrição para a formulação dos 
livros acessíveis 
 
Autor 3: tem que ter legenda. 

Cores-fantasia 1 Autor 3: Se for ilustração ou imagens com cores-
fantasia, eu preciso dizer que as cores não 
correspondem à realidade. 

Proporção 1 Autor 3: você tem que sempre tentar, se for um 
elefante e uma onça, você vai tentar colocar o elefante 
sempre maior do que a onça. Você não vai conseguir 
colocar naquela proporção de tamanho, você também 
não vai pôr o elefante menor que a onça, porque aí 
você está passando uma informação equivocada. E 
aí, você vai ter que dizer também que as imagens 
estão fora de proporção de tamanho. 

Corte 1 Autor 3: É preciso muito cuidado para dizer se a 
imagem está representando uma coisa vista de fora 
ou vista em corte. 
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Inserir aviso quando 
representação não corresponde à 
realidade. 

1 Autor 3: Se for uma imagem de seres vivos, uma 
paisagem no Pantanal que mostra um monte de ser 
vivo, você tem que dizer que, na verdade, aqueles 
seres vivos foram representados ali, mas que, na vida 
real, você não vê aqueles seres vivos todos juntos, ao 
mesmo tempo, ou seja, aquilo é uma representação 
que não corresponde à realidade. 

Acessibilidade para pessoas cegas 
ou com baixa visão 

1 Autor 2:  Eu sei que precisam todos ter o crédito, 
precisa aparecer um crédito, é obrigatório também 
uma legenda, uma descrição para a formulação dos 
livros acessíveis 

Não reforçar estereótipos/ 
preconceitos 

2 Autor 1: Conheço e muitos são os que eu falei no 
começo, tem que mostrar diversidade, não pode 
reforçar estereótipos, não pode ter marcas, não 
pode mostrar, por exemplo, crianças em situação de 
risco, coisas muito impressionantes a gente evita, a 
gente tem que dar prioridade a coisas do Brasil. 
 
Autor 3: As imagens não devem veicular nenhum tipo 
de preconceito racial, religioso 

Não fazer apologia à religião 1 Autor 3: não se deve fazer apologia a nenhuma 
religião, apologia à violência, não se deve 
desrespeitar nenhuma lei. 
 

Não fazer apologia à violência 1 Autor 3: não se deve fazer apologia a nenhuma 
religião, apologia à violência, não se deve 
desrespeitar nenhuma lei. 
 

Não desrespeitar leis/normas 1 Autor 3: não se deve fazer apologia a nenhuma 
religião, apologia à violência, não se deve 
desrespeitar nenhuma lei. 
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Evitar apresentar comportamentos 
perigosos 

2 Autor 1: Conheço e muitos são os que eu falei no 
começo, tem que mostrar diversidade, não pode 
reforçar estereótipos, não pode ter marcas, não pode 
mostrar, por exemplo, crianças em situação de 
risco, coisas muito impressionantes a gente evita, a 
gente tem que dar prioridade a coisas do Brasil. 
 
Autor 3: Você não vai mostrar situações de risco, 
ou que levem a pessoa a tentar repetir aquela 
situação. Por exemplo, se você for representar uma 
criança fuçando no armário de remédio. Você vai 
claramente colocar um X ali para deixar claro, mesmo 
que a pessoa não leia a legenda, porque, vai que é 
um aluno que não vai ler, se ele bater o olho, ele tem 
que entender, não é para fuçar no armário de 
remédio. 

Critérios do PNLD em 
relação às imagens 
precisam de melhorias? 
Quais? 

Sim 2 Autor 1: Eu acho que naquela pergunta do que 
aperfeiçoar, eles não poderiam ter critérios que são 
mutuamente excludentes então, ou eu uso imagens 
gratuitas ou eu uso imagens brasileiras, mas 
imagens brasileiras gratuitas são muito difíceis de 
achar. Esse é um critério com o qual eu realmente não 
concordo e que não é do livro impresso, é do material 
digital, mas que amarra e compromete a qualidade do 
material, compromete demais. Essas ilustrações 
gratuitas que têm no Wikimedia são horríveis. 

 

Autor 3: Eu acho que poderiam ser aperfeiçoados, mas 
não analisando as imagens isoladamente, analisando 
as imagens e o texto. Já houve um edital que pedia que 
o texto fizesse referência às imagens. Então, no texto 
tinha que ter: figura um. Todas as imagens tinham 
que ter um número, e esse número tinha que estar 
no texto. Isso é uma coisa, a meu ver, positiva, que 
não está relacionada à imagem em si, mas está 
relacionada à compreensão da imagem, para você 
dizer qual pedaço do texto você tem que ler, ou, se 
você está lendo um texto, qual imagem você vai 
olhar para entender aquilo. Uma outra coisa, que eu 
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não sei como é que está hoje isso para Ciências e 
Biologia, mas é a questão das imagens para pessoas 
com deficiência visual. O MEC tem o Mecdaisy, que é 
um programa super reconhecido de disponibilizar livros 
para pessoas com deficiência visual, e as imagens de 
Língua Portuguesa, de História, tinham que ser 
descritas no livro Mecdaisy, e as imagens de Biologia, 
Química e Física, não. Então, um aluno cego de 
Biologia, tinha - hoje eu não sei como é que está isso, 
eu preciso até perguntar - o aluno de biologia, ele tinha 
acesso ao texto, mas nenhuma imagem. E, por outro 
lado também, como, e isso é uma questão que eu estou 
brigando hoje, como se faz a audiodescrição de uma 
coisa que é abstrata, tipo uma molécula de DNA? A 
gente acha que a imagem facilita a compreensão do 
vidente. E do cego? O que pode ser usado... já que o 
cego não enxerga, o que pode ser usado para facilitar 
a compreensão dele? 

 

Não  1 Autor 2: Desses critérios que eu mencionei eu acho que 
estão adequados. 

Sugestões/Comentários Não exigir imagens gratuitas 1 Autor 1: Não exigir o uso de imagens gratuitas nos 
recursos digitais. 
 

Nada a acrescentar 1 Autor 3: Não. Acho que não. 

Troca maior de informações 1 Autor 2: Eu penso que o ideal seria realmente um 
processo definido por uma equipe multidisciplinar. Aí 
eu estou considerando o autor, o editor de texto, o 
editor de arte e o profissional que vai ou iconógrafo ou 
ilustrador. Então acho que se tivesse uma troca 
maior de informações facilitaria para todas as partes. 
Hoje em dia funciona como uma sequência de etapas, 
parte do autor, vai para o editor, aí passa para o 
departamento de arte e para a pessoa que faz. Então 
eu penso que se fosse algo mais circular em vez de 
linear seria mais eficiente o processo. 

  



92 

 

Quadro 9 - Entrevistas dos ilustradores 
Tema Categorias Número de 

ocorrências 
Unidade de contexto 

Critérios 
Didática  1 Ilustrador 1: “O didatismo [sic]. Sempre o didatismo. 

[...] Às vezes você imagina que aquela figura ou 
aquele tipo de explicação na figura é extremamente 
óbvio para você, mas quando bate lá no aluno, ele 
não entende nada. [...] Você pode até pecar um 
pouquinho pela parte visual. “Poderia ter ficado 
melhor”, mas está explicativo? Porque a ilustração, 
no livro, cumpre uma função, tem uma função muito 
importante.” 
 

Sem excesso de informação / Simplificação 1 Ilustrador 2: acho que eu pego como fundamento 
para fazer minha ilustração, isso para todas, mas 
principalmente quando é mais técnica, procurar a 
representação daquilo de forma mais técnica, 
procurar uma leitura da faixa etária que eu vou 
introduzir esse material e tentar fazer uma simulação 
da ilustração, de uma forma que a representação 
dela fique clara para esse usuário. Porque eu penso 
assim toda ilustração ela tem que comunicar, antes 
de tudo, então eu preciso saber se se essa 
comunicação vai chegar até o receptor. Então, eu 
tento simplificar para trazer o conceito daquilo que 
tem que ser representado dentro da linha de 
raciocínio daquela faixa etária, estou acostumada a 
ver assim. 

Pauta e referências 1 Ilustrador 3: Para uma boa elaboração da ilustração 
é muito importante o envio, a descrição da pauta, 
uma pauta bem elaborada e com referências 
também, algo que a gente sempre pede, sempre 
está ligado a questão de referências. Porque 
ilustrações para livros de ciências em especial para 
os últimos anos, elas tendem a ser ilustrações mais 
técnicas, e aí então é facilita muito processo quando 
nós recebemos essas referências e tal. Já é meio 
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caminho andado assim e a descrição exata ali da 
pauta. 

 
Autonomia/Interferência 

Pouca autonomia 

 

3 Ilustrador 1: Quando eu pego um trabalho, eu acato 
o que os editores me mandam fazer. Eu sugiro 
algumas coisas que estão além, ou fora do que eu 
acho que é um parâmetro ok, eu sugiro, mas eu 
nunca intercedo, eu sempre sou à disposição, ou fico 
à disposição, de quem me pauta e faço como eles 
querem. Posso sugerir uma mudança, mas não 
tenho autonomia para fazer o que eu acho que eu 
tenho que fazer, entendeu? 

 

Ilustrador 2: Antes tinha muito mais, eu comecei a 
ilustrar em 2012, 2013, e tinha muito mais 
autonomia, então essa visão que trazia todo o 
material todo muito bem brifado, um painel semântico 
muito bem construído por parte da editora, então eu 
já via muito material sair de cara, sabe? Ser aprovado 
de prima. Conforme foi passando o tempo, com 
algumas regras que foram colocadas, aí alguns 
materiais tiveram que ser readaptados algumas 
vezes, isso quando não já eram brifados de uma 
forma mais dura. “Olha, eu preciso que você faça 
exatamente isso”. 

 

Ilustrador 3: Olha, para material de ciências a 
autonomia é praticamente zero, mas eu acho que 
é algo meio que normal justamente porque, como eu 
comentei, são ilustrações que não tem um cunho tão 
lúdico que você pode soltar a imaginação, é algo 
muito mais técnico. 
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Projeto gráfico 
Interfere 3 Ilustrador 1: Com certeza. [...] às vezes, o projeto 

gráfico engessa tanto, que você perde qualidade. 

 

Ilustrador 2: Sim, olha, eu já vi projetos gráficos 
extremamente duros com aquele salmão bem old 
school assim, sabe? Nas laterais, bem rígido e tudo 
mais, uma tipografia não atrativa, eu vi tanto gráfico 
duro, e aí você tem que injetar o desenho bem no 
meio do retângulo. E eu participei do [nome da 
coleção] em 2013, 2014 e foi o projeto que eu mais 
gostei de participar, porque ele era muito, muito 
orgânico. Então era mandar assim a página de 
diagramação aberta para mim, indicando onde iam os 
textos e falar assim, “agora você pode trabalhar tudo 
que você quiser”. Então a tipografia de anúncios já 
saía, era orgânica, encaixava na ilustração, então 
todo o material já era mais forte. Então você vê o 
aluno, ele estava quase, ele tinha as partes de 
anotações meio que em um livro ilustrado, sabe? 
Então dá para ver que o aluno vai ter tesão na hora 
de fazer o material, sabe? 

 

Ilustrador 3: Eu acho que sim, eu acho que é 
totalmente. Eu acho que em especial o projeto gráfico 
e a ilustração elas têm tem papel fundamental no 
aprendizado ali, em como os alunos, como as 
crianças vão interpretar ali aquilo que está proposto. 

Problemas/Limitadores Impressão/Qualidade do papel 1 Ilustrador 1: Bom, o problema final sempre é a 
impressão, depende do papel que você imprime, é 
muito ruim. Esse é um problema físico, que não dá 
para ser mudado, depende da impressão. Você 
perde muita qualidade. [...] 
 

Prazo 1 Ilustrador 3: Bom, a primeira que eu coloco, o 
recorde assim que atrapalha muito a qualidade são 



95 

 

os prazos, a questão dos prazos é muito 
determinante em relação a isso. 

Orçamento/preço 2 
Ilustrador 2: Acho que hoje é preço, eu acho que eles 
não estão interessados em procurar pessoas que não 
forem trabalhar autoral muito bacana. Então se 
pudesse reutilizar o que for possível, e reestilizar eles 
vão fazer. 

 

Ilustrador 3: outra coisa que eu acredito que acaba 
atrapalhando na qualidade das ilustrações, muitas 
vezes são as propostas financeiras que as editoras 
apresentam. Então muitas vezes a editora, isso tem 
acontecido nos últimos momentos assim, as editoras 
muitas vezes, elas tentam reduzir o orçamento que 
é passado, porque existe ali um piso e um teto 
também de valor que se é cobrado, mas aí muitas 
editoras, elas tentam negociar esse piso muito abaixo 
do estabelecido. 
 

Resistência a novas possibilidades 1 Ilustrador 1: eu acho que isso é um fator que 
atrapalha, você ficar muito quadrado naquele 
pensamento de livro didático, sabe? Quando as 
coisas, hoje em dia, estão mudando, tem várias 
maneiras de você explicar o mesmo assunto, de 
uma maneira agradável, ou mais simples, mais 
direta... 
 

Conhecimento de 
critérios do PNLD 

Não conhece 2 Ilustrador 1: Não conheço. 
 

Ilustrador 2: Não, especificamente não, eu lembro 
que tinham algumas regras que eu seguia, 
pedagógicas, toda vez que eu ia ilustrar que era fazer 
uma representação multicultural, tomar um cuidado 
com qualquer tipo de representação que degrade 
algum tipo de etnia, algum tipo de situação. A 
ilustração ela tem que ser que ser extremamente 
legível, ela tem que estar dentro do patamar cultural, 
então também o conceito da regionalização também 
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tinha que ser respeitado, não posso utilizar critérios 
que são de outros países, ou piadas de outros países, 
ou conceitos de outros países, ilustração regional. 
Mas especificamente do PNLD, tipo regra assim, 
assim, não. 
 

 Sim, conhece 1 Ilustrador 3: Sim. Normalmente, quando nós 
recebemos pautas, ou coleções para PNLD, eles 
apontam vários critérios assim, vários critérios. 
Alguns critérios, na verdade, em especial, pelo 

menos o que já chegou aqui para mim e tudo mais, 
alguns critérios para ensino médio ou os anos finais 
de fundamental 2, eles são muito próximos de PNLD 
e de mercado. Por exemplo, para PNLD 
normalmente eles pedem que as ilustrações sejam 
bem certinhas, não tenha muita distorção, não tenha 
muito cores fora da realidade, algumas coisas desse 
tipo, que ilustrações para mercado já dão um pouco 
mais de liberdade. 

Realismo  Ilustrador 3: Por exemplo, para PNLD normalmente, 
eles pedem que as ilustrações sejam bem 
certinhas, não tenha muita distorção, não tenha 
muito cores fora da realidade, algumas coisas 
desse tipo, que ilustrações para mercado já dão um 
pouco mais de liberdade. 

Critérios do PNLD em 
relação às imagens 
precisam de melhorias? 

_ _ 
Ilustradores 1 e 2: Não conhecem os critérios. 

Não 1 
Ilustrador 3: Olha, em relação aos critérios para 
produção da imagem eu vejo que são critérios 
bacanas assim, são bons, não vejo muita 
dificuldade, por agora não penso em alguma 
coisa que poderia ser aperfeiçoada nessa parte, 
entendeu? Até porque como eu falei assim se 
tratando inclusive de materiais de ciências, eu acho 
que não tem muito para onde ir, a coisa tem que ser 
mais técnica mesmo e são os critérios assim 
estabelecidos. 
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Sugestões/Comentários Abertura a novas linguagens visuais 1 Ilustrador 1: poderiam dar mais abertura para os 
novos tipos de linguagens visuais, sem agredir o 
projeto gráfico. 

Troca maior de informações 1 
Ilustrador 2: Eu acho que o meu conselho seria que 
os autores trabalhassem aliados com os editores de 
arte, esses editores aliados com a iconografia e 
ilustradores para fazer sempre um projeto de uma 
forma mais orgânica, onde eles se conversam todos 
e que não seja como se fosse uma esteira de 
trabalho, onde uma parte pega um pedaço e joga na 
parte do outro simplesmente, e joga na parte do outro 
e faz esse encaixe duro que eu te falei, duro e 
retangular. Mas sim que tem uma coisa orgânica 
acontecendo, “estou pensando diagramar dessa 
forma” e você tem o ilustrador uma contraproposta de 
trazer, sabe? Até de paleta de cor, de tipografia, 
como apresentar esse título de uma forma diferente, 
e encher. Assim, nem todo ilustrador tem uma 
preocupação de procurar muita referência daquele 
assunto que ele vai mostrar, então acho que é 
sempre legal levar um painel semântico bem bacana 
para o ilustrador, para ele saber pelo menos isso, 
entendeu? Para ele saber muito bem do que está se 
tratando e qual é a linha de raciocínio que ele está 
desenhando, senão ele só vai desenhar, entendeu? 
E talvez ele não tenha a bagagem correta daquilo que 
está sendo especificado. 
 

Valorizar mais o livro didático 1 
Ilustrador 3: eu acho que seria interessante valorizar 
mais os livros didáticos assim, melhorar esses 
processos, conseguir deixar eles talvez até 
trabalhando em projetos mais ousados assim, mais 
dinâmicos. Eu acho que tudo isso só tem a contribuir 
no geral assim de tudo que precisa ser melhorado na 
educação, eu acho que o livro didático se encaixa 
nisso aí também, tem uma responsabilidade. 
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