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RESUMO 

Esta investigação discute a importância da imagem como materialidade discursiva de saber na 

formação docente. Para atingir o objetivo proposto optou-se por uma abordagem mista, ou 

seja, com enfoque qualitativo e quantitativo, por proporcionar a ampliação do debate em torno 

do levantamento e descrição bibliográfica dos dados obtidos nas imagens. Assim, com foco 

nas imagens que abrem cada capítulo dos três volumes do livro didático. Considerando então, 

essas imagens como elemento motivador na prática discursiva, e não apenas elemento lúdico. 

O objeto de análise e observação desta pesquisa foi o livro didático Síntesis, utilizado pela 

Rede Pública Estadual da Bahia, na disciplina de língua espanhola, no ensino médio. Porém, 

tal estudo se aplica a quaisquer áreas do conhecimento. Para tanto, optamos como aparato 

teórico-metodológico desta pesquisa a análise do discurso. Por conseguinte, a análise se apoia 

em teorias e estudos de três escopos teóricos, são eles: Foucault (1969 e 1970), Courtine 

(2003 a 2011), Panofsky (1939) os quais fundamentam ideias no trato, verificação e 

interpretação de imagens, legitimando saberes docentes importantes na formação profissional. 

A partir desses teóricos e suas observações, o professor poderá ressignificar a sua própria 

didática, aplicando métodos os quais poderão proporcionar efeitos positivos e uma evolução 

no desempenho educacional, considerando circunstâncias como os aspectos culturais, sociais 

e históricos relevantes a cada sujeito. Foi necessário pontuar o lugar da imagem na história 

para apontá-la como elemento discursivo de conhecimento, de linguagem e memória. Ao 

utilizarmos um livro de língua estrangeira moderna- espanhol fez-se necessário buscar o lugar 

desse idioma no Brasil bem como a curricularização do Ensino Médio. Como resultados 

alcançados, percebemos que Panofsky se destaca pela didatização ao estabelecer os níveis de 

leitura imagética, que se assemelha com a noção teórica de Courtine. A realização desse 

estudo possibilitou também, conhecer os documentos oficiais que norteiam a educação do 

nosso país e principalmente a situação da língua espanhola no contexto curricular. Sobre o 

levantamento qualitativo advindo a partir da sondagem das imagens que abrem cada capítulo 

do livro que corresponde ao corpus utilizado pudemos listar alguns temas discursivos 

relevantes na atualidade. Essa listagem foi organizada separadamente por cada volume dos 

três livros. E sobre a verificação quantitativa, alteamos também por cada volume 

separadamente verificando quantas imagens apareceram sem e com o acompanhamento do 

texto verbal escrito. 

  

Palavras-Chave: Análise do discurso. Imagem. Saber docente. Formação docente.



ABSTRACT 

 

Esta investigación discute la importancia de la imagen como materialidad discursiva del 

conocimiento en la formación docente. Para lograr el objetivo propuesto, optamos por un 

enfoque mixto, es decir, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que proporciona una 

expansión del debate en torno a la encuesta y la descripción bibliográfica de los datos 

obtenidos en las imágenes. Por lo tanto, centrándose en las imágenes que abren cada capítulo 

de los tres volúmenes del libro de texto. Considerando entonces, estas imágenes como un 

elemento motivador en la práctica discursiva, y no solo un elemento lúdico. El objeto de 

análisis y observación de esta investigación fue el libro de texto Síntesis, utilizado por la Red 

Pública del Estado de Bahía, en la asignatura del idioma español, en la escuela secundaria. Sin 

embargo, dicho estudio se aplica a cualquier área de conocimiento. Para eso, elegimos el 

análisis del discurso como el aparato teórico-metodológico de esta investigación. Por lo tanto, 

el análisis se basa en teorías y estudios de tres ámbitos teóricos, estos son: Foucault (1969 y 

1970), Courtine (2003 a 2011), Panofsky (1939), quienes basan sus ideas en el tratamiento, 

verificación e interpretación de imágenes, legitimando importantes conocimientos docentes en 

la formación profesional. A partir de estos teóricos y sus observaciones, el maestro podrá 

replantear su propia didáctica, aplicando métodos que pueden proporcionar efectos positivos y 

una evolución en el desempeño educativo, considerando circunstancias como los aspectos 

culturales, sociales e históricos relevantes para cada materia. Era necesario señalar el lugar de 

la imagen en la historia para señalarla como un elemento discursivo de conocimiento, 

lenguaje y memoria. Al utilizar un libro moderno de español extranjero, era necesario buscar 

el lugar de ese idioma en Brasil, así como el plan de estudios de la escuela secundaria. Como 

resultados obtenidos, nos dimos cuenta de que Panofsky se destaca por su didáctica cuando 

establece los niveles de lectura de imágenes, que es similar a la noción teórica de Courtine. La 

realización de este estudio también permitió conocer los documentos oficiales que guían la 

educación de nuestro país y especialmente la situación del idioma español en el contexto 

curricular. Con respecto a la encuesta cualitativa que surge de la encuesta de imágenes que 

abre cada capítulo del libro que corresponde al corpus utilizado, pudimos enumerar algunos 

temas discursivos relevantes hoy. Esta lista se organizó por separado para cada volumen de 

los tres libros. Y con respecto a la verificación cuantitativa, también revisamos cada volumen 

por separado, verificando cuántas imágenes aparecieron sin y con el acompañamiento del 

texto verbal escrito. 

 

Palabras clave: Análisis del discurso. Imagen. Enseñanza del conocimiento. Formación del 

profesorado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Sobre a construção do objeto de pesquisa. 

 

O tratamento dado a imagem no campo educacional assume um papel fundamental no 

debate a cerca do saber e formação docente. O cuidado específico do professor no manuseio e 

na mediação do trabalho em sala de aula reflete diretamente no ensino e na aprendizagem dos 

alunos. A ação proposital do professor pode desencadear nos sujeitos, ditos que outrora eram 

apagados da normalidade discursiva da sala de aula. Rojo (2008), explica que um dos 

propósitos da escola é claramente oferecer condições aos alunos de participar e praticar 

leituras e escritas de maneira ética, crítica e democrática. Dessa maneira, os alunos que antes 

eram vistos como seres passivos e apenas recebiam e acumulavam informações, seriam 

também ativos e participativos. 

Ainda complementa que é preciso que a educação linguística leve em consideração 

fatores como os multissemióticos. Neste trabalho não nos aprofundamos nos estudos da 

semiótica, no entanto buscamos manter o nosso debate no campo da modalidade imagética, 

pensando a noção de letramento. Segundo Rojo (2008, p. 585), “[...] está ficando cada vez 

mais necessário no uso da linguagem, tendo em vista os avanços tecnológicos: as cores, as 

imagens [...]”. 

Neste contexto é importante fazermos um itinerário histórico sobre a importância da 

imagem com base nos estudos ao longo do tempo. O que hoje nós chamamos de obra de arte 

segundo Prous (2011), foi à manifestação artística necessária para a subsistência dos 

indígenas pré-históricos. A arte Paleolítica e Neolítica foi manifesta através de pinturas e 

gravuras esculpidas em pedras, ossos, pelos adornos e esculturas cerâmicas. Ainda segundo 

Prous (2011, p.10): “Obviamente, os homens da pré-história tinham também música, 

dançavam, contava histórias, porém essas formas artísticas não deixaram vestígios para nós da 

mesma forma que as pinturas realizadas em suporte perecíveis”. 

 Possivelmente, esses povos não tinham a intenção de preservação. Muitos 

conservavam suas práticas como uma missão religiosa e de fé. Com base nessas informações 

podemos perceber que o desenho/imagem carregava uma das fortes noções de comunicação 

do homem das cavernas, pois ali ele compreendia o mundo ao seu redor. O desenho enquanto 

imagem segundo Peixoto (2013, p.9) é “uma ferramenta que nos acompanha por toda a vida e 

assim como a fala e a escrita ela também nos ajuda a compreender o mundo e a nós mesmos.” 
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 João de Barros interessado pelas Letras e o ensino de modo geral, escreveu várias 

obras destacando a importância da língua como um fator de poder na sociedade. Logo, foi 

autor de várias gramáticas e também da Cartilha conhecida como Cartilha de João de Barros. 

Essa cartilha era voltada a alfabetização e tinha como objetivo alfabetizar os índios. Nela, 

Barros apresentava alguns versículos da bíblia e também alguns mandamentos de oração, 

além de ilustrações com o intuito de ajudar no ensino da língua portuguesa e catequizar os 

povos. Por tanto, para análise dessa cartilha o que nos interessa saber é a maneira como essa 

ilustração aparecia. E, segundo pesquisas pudemos concluir que a imagem se mostrava como 

objeto metodológico de alfabetização, tradução e decifração das letras, com foco ao método 

direto de ensino da língua. Por exemplo, A de árvore e a imagem de uma planta. B de bacia e 

a imagem de um recipiente fundo. E assim sucessivamente. 

 

1.2 Por quê? 

 

A partir desse conhecimento histórico e também das nossas experiências enquanto 

aluna e professora da rede pública o que ao longo da nossa formação estudantil percebemos é 

que não foi construído em nós o caráter interpretativo e de leitura do texto imagético. Agora, 

pois, estando no lado do exercício da docência, surgem várias reflexões e indagações do tipo: 

Como e a partir de quais conceitos o professor de língua espanhola pode ter como base 

concreta e confiável para obter a análise das imagens presentes no livro didático? Foi então 

que refletimos sobre o livro didático de língua espanhola como um dos aparatos utilizados 

pelo professor em sala de aula, visando analisar de que maneira a imagem aparece no material 

e quais os saberes docentes no âmbito da análise do discurso que oferecem elementos 

didáticos para instrumentalizá-lo na mediação entre o aluno e sua observância das imagens.  

Entendemos que enquanto colaboradoras do saber precisamos mediar o contexto da 

sala de aula a fim de contribuir e construir junto ao aluno experiências de aprendizagem que 

ultrapassem as delimitações de um ensino tradicionalmente convencionado. Diante dessa 

visão nos enveredamos a pensar sobre os vários aspectos que rodeiam o estudo de imagens. 

Tartuce (2006, p.5) constrói o conceito de conhecimento dizendo que “é preciso haver a 

manifestação da consciência de conhecer e para tanto é preciso estabelecer relações entre o 

sujeito e o objeto de conhecimento.” Ou seja, na relação do sujeito aluno com as imagens 

deve-se levar em consideração o que Tartuce chama de conhecimento empírico. Isto é, o 

conhecimento individual de cada um nas inter-relações. 
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1.3 Para que? 

Diante desse panorama a fim de defendemos que a materialidade imagética vai além 

do lúdico ou adorno de páginas, o pensamento de Tartuce nos provocou e possibilitou refletir 

como o livro didático tem tratado a imagem (texto não-verbal), se como elemento motivador, 

esclarecedor e corroborativo na construção da aula oportunizando que tal material venha a 

contribuir para a formação dos alunos, ou se é meramente ilustrativo/lúdico. 

No processo de construção deste objeto de estudo foi necessário refletir sobre questões 

que rodeiam as leis intrínsecas ao livro didático concernentes ao ensino de língua espanhola, 

pois, ele não consegue suprir todas as demandas de ensino e aprendizagem principalmente de 

uma língua estrangeira. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é discutir a importância da 

imagem como materialidade discursiva textual para além da ludicidade, simultâneo aos 

saberes na formação docente para que se obtenham as competências e habilidades necessárias 

no desenvolvimento dessas demandas. 

 

1.4 Tecendo a metodologia 

 

A pesquisa buscou investigar quais saberes teóricos os docentes podem mobilizar na 

prática do exercício da discursiva sobre imagem nas aulas de língua estrangeira com foco no 

espanhol. Porém, esse estudo pode ser facilmente analisado e aplicado a qualquer área do 

ensino. Inquietamo-nos deste modo ao pensar nas questões do campo político-educacionais 

que abarcam os documentos oficiais concernentes a área do estudo da língua espanhola e na 

formação de professores. Entendendo assim que a imagem é um tipo de texto e um dispositivo 

potencializador para discussões tanto socioculturais quanto político-sociais em sala de aula. 

O procedimento dessa investigação se organizou da seguinte maneira: Trata-se de um 

tipo de pesquisa aplicada, de natureza individual, exploratória e bibliográfica, pois se utiliza 

de arcabouço teórico buscando conhecer a finalidade das teorias e as formas de contribuição 

dentro do tema principal. Está situada na Grande Área do conhecimento Educação e subárea 

Ensino aprendizagem- métodos e técnicas de ensino. Dialoga com a Grande Área Linguística 

e subárea Línguistica Aplicada, mas optamos por privilegiar a área educacional pelo trabalho 

resultar na formação de professores. É uma pesquisa com classificação mista, pois o enfoque 

é quantificar dados, e qualitativa por analisá-los.  

O corpus de investigação escolhido para análise foram os livros didáticos de espanhol 

Síntesis curso de lengua española, voltados ao ensino médio para as turmas de primeiro, 
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segundo e terceiro ano, por tanto, formam parte do escopo deste estudo três volumes deste 

material. O autor do livro é o professor Dr. em Letras Ivan Martin e a editora responsável 

Ática. 

 

1.4.1 Procedimento para coleta e produção de dados.  

 

A discussão das condições de possibilidades que rodeiam os saberes acerca do estudo 

sobre imagens no livro didático de espanhol e que permeiam o saber docente nos reflexionou 

a respeito da flexibilidade profissional em criar estratégias didáticas que busquem contemplar 

a realidade de cada sujeito, respeitando as opiniões e os diferentes olhares interpretativos a 

partir do lugar de fala em que estão inseridos na sociedade. Por conseguinte, o anseio maior 

foi em enfatizar e dar maior importância as imagens que abrem cada capítulo dos três livros, 

sugerindo a partir disso um olhar atencioso do professor para desenvolver atividades e 

momentos de discussões em sala de aula privilegiando uma discursiva em assuntos sociais e 

ao mesmo tempo fazendo o uso da língua espanhola na comunicação entre uns e outros. 

Deste modo, delimitamos o corpus de estudo e análise. O levantamento do número de 

imagens e como elas aparecem nos capítulos trouxeram elementos fundamentais que foram 

levados em consideração para a análise quantitativa e posteriormente para a análise 

qualitativa. Foram criadas três tabelas nas quais cada uma correspondia a cada livro e assim, 

foi coletada a quantidade de capítulos por livro e no final foi gerado um gráfico onde foi 

possível unir em apenas um, os resultados. Consideramos analisar os capítulos filtrando as 

seguintes informações: quais os títulos dos capítulos e quais os possíveis temas discursivos 

podem ser abordados a partir dos elementos iconográficos nas imagens. Fizemos a sondagem 

e levantamos vários temas com relevância social, os quais não podem passar despercebidos 

pelo professor por ser apenas a capa que abre o capítulo.  

Para compor o banco de dados, foram coletadas imagens nas quais pesquisas 

desenvolvidas ao longo da história certificavam em seus estudos as imagens desenhadas nos 

rochedos das cavernas no período pré-histórico, podendo assim apoiar esta análise. Também 

nos reportamos a colher exemplos das cartilhas de João de Barros para exemplificar e 

comprovar a veracidade das informações sobre a função e aplicação das imagens no processo 

de alfabetização dos índios. Deste modo, montamos o itinerário histórico desta pesquisa.      

Num dado momento para o desenvolvimento da pesquisa, se precisou recorrer aos 

documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD) em especial do ano de 2012 que se refere ao ano de publicação do 
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livro Síntesis Curso de lengua española. Logo, nos reportamos as Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB) e aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s). Nesses documentos, analisamos a 

situação da língua espanhola no Brasil, as relevâncias dadas ao estudo e aplicação da 

materialidade imagética, bem como adendos sobre saberes e formação docente. 

Posteriormente, a base teórica desse estudo está situada na análise do discurso de linha 

francesa fundamental na compreensão do estudo das leis. 

Nas circunstancias desta investigação, foi realizado o levantamento bibliográfico como 

uma etapa fundamental da pesquisa. Portanto, seguimos a vertente dos estudos foucaultiano 

no que concernem as modalidades enunciativas buscando entender o lugar de fala dos 

sujeitos, assim como a ordem de como os discursos são proferidos na sociedade. Tais 

elementos estão no âmbito e na ordem das leis jurídicas da educação. Atrelado a essa teoria, o 

pesquisador Jean-Jacques Courtine nos ajudou a refletir sobre o conceito de intericonicidade e 

memória discursiva que está vinculado ao estudo das imagens.  

O alemão historiador de arte Erwin Panofsky contribui significativamente nesse estudo 

com suas teorias baseadas em níveis que didatizam o trabalho do professor, bem como, 

oferecem elementos instrumentalizadores nesse processo de ensino e aprendizagem. Dessa 

maneira, a jornada deste debate foi difundida e desenvolvida na tentativa de articular teorias e 

possíveis práticas que interligam saberes na formação docente de professores da área de 

língua espanhola para o manuseio e interpretação das imagens encontradas no livro didático.  

 

1.4.2 Tratamento dos dados 

 

A investigação propôs um levantamento de dados que foram coletados de fontes 

bibliográficas, periódicos e documentos oficiais jurídicos, como também de tabelas e gráficos 

e que para tanto, se adotou o procedimento de reprodução de registro e fichamento. Sendo, 

portanto, o método de procedimento sob uma perspectiva dialética, pois acreditamos que o 

resultado desta investigação pode suscitar mudanças no tratamento dado às imagens dentro do 

livro didático. Após todo o procedimento dos levantamentos, conseguimos tratar os dados e 

informações avaliando os resultados encontrados. Em linhas gerais, compreendemos o 

percurso deste trabalho da seguinte maneira: 

1. Pré- análise: consistiu-se na escolha do material englobando o nível de 

escolaridade: Ensino Médio. Logo, organizamos os dados coletados por meio de tabelas e 

gráficos. Com esses dados, levantamos questionamentos os quais deságuam na interpretação 

do tema.  
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2. Exploração do material: Nesse momento transformamos os dados 

quantitativos da pré-análise, analisamos e sugerimos possíveis eixos temáticos os quais 

qualificam o objeto de estudo.  

3. Construção do aporte teórico: Consideramos teóricos da análise do discurso 

por entender que esta pesquisa se baseia em provocar discursos nas condições de 

possibilidades e produções a partir da materialidade imagética.  

4. Tratamento e discussão dos resultados, e retorno ao objeto de estudo: 

prezou-se pelo respeito por pesquisas já realizadas e ponto de vista teórico apontado, 

privilegiando tão somente a construção de novos conhecimentos e discussões sobre a imagem 

para além de elemento lúdico no livro didático de espanhol, mas, como materialidade 

discursiva complementar ao saber na formação docente. Por fim, esta etapa explanou e 

descreveu inferências teórico-empíricas que durante anos atravessaram a concepção de 

conhecimento das pesquisadoras, relacionando assim a problemática da pesquisa com o objeto 

de estudo.  

 

1.5 Organizações dos capítulos 

 

No itinerário dessa pesquisa segundo o desenvolvimento metodológico, organizamos 

este estudo investigativo em três capítulos seguidos das considerações finais. 

No capitulo 1, iniciamos apresentando uma contextualização e historicizando a 

importância da imagem nos tempos passados e logo depois, apresentamos as discursivas o que 

tange ao estudo e análise imagética na perspectiva dos teóricos que embasam esse debate. 

No capítulo 2, ampliamos a argumentação apresentando e analisando os documentos 

oficiais que regem o âmbito educacional, delimitando ao campo do livro didático e do ensino 

da língua espanhola sob a perspectiva imagética.  

No capitulo 3, fizemos a discussão em torno do objeto de estudo atrelando a imagem a 

questões sociais e elencando a importância do cuidado com a imagem para além da 

ludicidade, sendo portanto, um fator de saber na formação docente vinculado a métodos de 

ensino da língua espanhola. Por fim, as considerações finais apresentam como resultado as 

principais relevâncias e contribuições desenvolvidas nos capítulos.
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CAPÍTULO I 

 

1 DA TRAJETÓRIA HISTÓRICA À DISCURSIVIDADE DO ENTRE LUGAR: 

IMAGEM, LINGUAGEM E MEMÓRIA 

 

A leitura de imagem no ensino de ciências é, em muitos casos, uma atividade 

excessivamente subalterna, sofrendo dos primarismos de uma padronização que não 

sustenta a presença da própria imagem em textos. Refletir sobre o valor da imagem e 

sua íntima relação textual e documental é fator preponderante para que a 

interdisciplinaridade, de fato, ocorra no ensino das ciências. (SILVA; NEVES, P. 

19) 

 

A citação a cima soa como um convite aos professores em formação e para àqueles 

que já atuam a muitos anos no exercício da docência. É preciso atualizar-se!  Certamente, 

precisa-se tirar a primazia difundida na sociedade de que as imagens devem ser tratadas no 

teor lúdico e de maneira simplória. É necessário ver a imagem além das margens das páginas 

de um livro e colocá-la como objeto central de/no ensino e aprendizagem, sobretudo de 

línguas.  

Esse capítulo reserva para o leitor uma pequena amostra histórica, porém relevante, 

resultado de investigações e curiosidades sobre as questões que rodeiam o estudo sobre a 

imagem. Logo, apresentar a importância e o lugar histórico relacionando o desenho/imagem 

possibilita refletir que o texto não verbal imagético foi desde os tempos passados um objeto 

de conhecimento e leitura de mundo. Abordar a palavra ludicidade no decorrer do texto 

ressignificando o seu lugar, originalmente voltado para a noção de jogos e conceituar de 

acordo as necessidades da investigação, visto que neste trabalho se entende que a imagem 

transcende, ou seja, vai além de adornamento. 

A teoria que embasa essa pesquisa concerne na Análise do Discurso, por isso, se faz 

necessário apresentar alguns princípios teóricos que desenvolvem o pensamento em torno da 

imagem como linguagem e como memória. Filósofos como Foucault, Pêcheux, Courtine e 

Panofsky que marcaram as discussões ao longo de todo esse trabalho e se permitiu pensar na 

importância da imagem além da ludicidade, mas como materialidade de saber na formação 

docente.  
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1.1 A importância e o lugar histórico da imagem 

 

“O desenho habita a fronteira entre a ideia e a realidade. Imagem ou 

emoção construída por sinais gráficos, materializando noções de forma, peso, 

direção, luz e localização no espaço. Desenhar fica no limite entre o imaginar e o 

fazer, entre o pensamento e os sentidos.” (Battaglini, 2008, p.19) 

 

Para iniciar essa breve caminhada histórica reservamos este espaço para citar o 

desenho como a gênese (germe) de toda e qualquer criação imagética, qualquer indivíduo é 

capaz de desenhar e de refletir através da arte visual por meio de imagens entocadas dentro de 

si e ao seu redor. Foi assim na pré-história quando o desenho/imagem era um meio de 

comunicação direto entre os povos.  

Ao observar algumas imagens muito comuns nos livros de história e geografia, por 

exemplo, veremos representações imagéticas desenhadas nos rochedos, como o arco, a flecha 

e a lança que dentro desse estudo, funcionam como parte da interpretação e como dispositivo 

discursivo dentro da imagem que demarcam historicamente o discurso das condições de vida 

daquela época. Esses elementos iconográficos ao que indique nos permitem compreender o 

modo de vida e costumes dos povos no século XIV a.c. Vide anexo A. 

           João de Barros certamente acreditava também na importância da presença das 

imagens como instrumento a mais na alfabetização, principalmente dos índios, de onde a 

igreja tinha como objetivo alfabetizá-los e inseri-los na cultura cristã/católica. A cartilha de 

João de Barros foi um exemplo de doutrinação e alfabetização dos povos antigos. O intuito 

era catequizar os índios e levar textos bíblicos e orações escritas além de ilustrações para 

ajudar no ensino da língua portuguesa.  

A imagem aparece nesse momento da história dentro de uma organização parecida 

com um livro a qual foi chamada de Cartilha. Após termos acesso a documentos filológicos 

pudemos compreender que a função da imagem no processo de ensino e aprendizagem era de 

traduzir e decifrar as letras com foco ao método direto de ensino da língua. Vide anexo B. Em 

síntese, concluímos esse breve relato histórico que nos oportunizou refletir sobre as questões 

relacionadas a imagem e seu entorno.  

O termo ludicidade é comumente visto na Educação Infantil já que o seu significado 

vem do latim “ludus”, que significa jogo. Dessa maneira, se atrela a ideia de ludicidade a 

brincadeiras e jogos nos quais as crianças aprendem brincando. Porém, as palavras podem ser 

facilmente adaptadas e sua significância pode mudar de contexto e espaço. A palavra 
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ludicidade carrega por trás a energia de se interligar a fantasia e a imaginação, se realizando 

através da arte e contação de histórias, por exemplo.  

Nesse jogo lúdico de ensinar são levadas em consideração as imagens, desenhos e 

cores como elementos primordiais para fixar a atenção do alunado. Neste estudo, observar 

essas características buscando compreender o que está além do lúdico nos provoca pensar a 

imagem como materialidade discursiva, pois, as mesmas despertam nos sujeitos sentidos 

abstratos. Nessa perspectiva compreendemos que a imagem gera sentido e discurso, tais 

discursos que são proliferados a partir do lugar de fala de cada sujeito.  

Após análise e contextualização histórica ampliamos esse debate apresentando as 

reflexões sobre imagens na perspectiva dos teóricos.   

1.2 É possível ler imagens? Perspectivas teóricas para compreender a imagem como 

linguagem e como memória 

 

“‘algo fala’ (Ça parle) sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente” 

(PÊCHEUX, 2009, p.149) 

 

Nossas reflexões baseiam-se na análise do discurso de linha francesa na vertente 

foucaultiana, ou seja, que tem Michel Foucault como um dos grandes pensadores. Mas, 

evidenciaremos também diálogos importantes do Michel Pêcheux, afinal sendo o precursor do 

estudo sobre a Análise do discurso (AD), há entre esses dois filósofos diálogos e termos 

relevantes que devem ser levados em consideração e serão citados ao longo do texto.  

 Como e a partir de quais conceitos o professor de língua espanhola pode ter como 

base concreta e confiável para obter a análise das imagens presentes no livro didático? Essa é 

a principal problemática desse estudo a qual entra diretamente nas questões do objeto de 

análise, intencionamos respondê-las ao longo da discursiva. Contudo, sobreveio a inquietude 

de pensar: é possível ler imagens? Há algum tipo de instrumentalização para isso? Tomamos a 

imagem como materialidade discursiva. O discurso não está tão somente no âmbito das 

palavras, mas, também das coisas, imagens e pinturas. “A escrita das coisas não é a linguagem 

real do agrupamento de letras que formam palavras, [no campo do imagético] trata-se, em 

primeiro lugar, da não-distinção entre o que se vê e o que se lê.” (FOUCAULT, 1966, p.54). 

Como vimos anteriormente, no período paleolítico os povos desenhavam e se comunicavam 

por imagens e assim manifestava a realidade sócio-cultural daquela época. 

Ça parle em Francês significa ‘algo fala’ essa é uma evidência dos estudos de 

Foucault. Não há um sentido único, não há um sentido último o que há são sentidos e 
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condições de possibilidades que estão além de um conjunto de regras e signos. Para 

compreender esse estudo é necessário pensar no conceito de discurso e como ele se configura. 

Existe um começo secreto no qual não se sabe a origem através da qual, determinados 

discursos surgem na sociedade, o que fará com que um discurso se ligue a outro entre o já dito 

e o não dito, entre a voz e o silenciamento. (FOUCAULT, 1986) 

Portanto, tratar a imagem como materialidade discursiva de saber na formação docente 

é uma questão que atravessa o campo da discursividade. As imagens se configuram em tipos 

de textos não- verbais aqueles expositivos que não aparecem grandes escritas. Deste modo, o 

texto imagético possui estruturas que desencadeiam discursos finitos, isso porque sua 

materialidade carrega traços iconográficos próprio do desenho além das cores como forma 

implícita de ditos silenciados no interior da sua arte. Sendo assim, a imagem pode ser 

considerada um objeto de prática no interdiscurso visual, o enunciado.  

Dentre as inúmeras definições de discurso expostas na obra A Arqueologia do Saber 

destacou-se: “chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apoiem na mesma 

formação discursiva” (FOUCAULT, 1986, p. 135). “Assim, tratar da visualidade nos 

discursos significa observar como a materialidade não verbal atua no interior do interdiscurso, 

mobilizando certas memórias e silenciando outras, constituindo certos tipos de discurso” [...] 

(Cf MAINGUENEAU, 2009, p.129 apud MAZZOLA E GREGOLIN, 2013, P. 159). 

Vinculado aos estudos foucaultianos da análise do discurso atrelamos a essa 

investigação os estudos desenvolvidos e operados por Jean Jacques Courtine também francês 

e colaborador nas reflexões foucaultianas e pecheutianas. Tratamos aqui sobre 

intericonicidade e memória discursiva. Se a “língua serve para comunicar e para não - 

comunicar” (Pêcheux, 1990, p. 21) esboçamos a reflexão de que a imagem pode ser 

considerada a linguagem que constitui sentidos diversos na sociedade e que a imagem é 

literalmente discurso e a premissa disso, é que, através do que se vê, pode se dizer e isso não 

se reduz a um único signo linguístico, pois uma imagem alcança o infinito de linguagens e de 

interpretações. Sobre isso, Orlandi destaca: 

 

(...) permite trabalhar não exclusivamente com o verbal (o lingüístico), pois restitui 

ao fato da linguagem sua complexidade e sua multiplicidade, isto é, aceita a 

existência de diferentes linguagens o que não ocorre com a Lingüística, que, além de 

reduzir fato (de linguagem) à disciplina (que trata da linguagem), reduz também a 

significação ao lingüístico. O importante para a AD não é só as formas abstratas, 

mas as formas materiais de linguagem (ORLANDI, 1995, p. 34). 
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A imagem tem um poder característico de invadir espaços (outdoor, folhetos, livros, 

jornais e revistas) através dos quadrinhos, charges, cartum etc. com muita rapidez na 

sociedade e assim viabilizar e propagar informações e críticas entre os receptores. Esse 

imediatismo se constitui em uma atividade significativa em seu entorno. Se o texto verbal é 

formado por regras e signos com significação, não é diferente com o texto imagético, “nesse 

cenário o lugar de atuação entre o sujeito e a realidade alcança a memória, a subjetividade da 

informação, comunica, emociona, convence, faz refletir, silencia condutas, apaga tendências, 

faz-se ressurgir outras de modo que mobiliza a prática discursiva.” (TASSO E GONSALVES, 

2012) “Isso porque o imagético, assim como o verbal, apresenta-se como unidade 

significativa que permite a produção de sentidos” (TASSO E GONSALVES, 2012, P.127) 

Desse modo saber ler imagem faz-se emergente, principalmente diante dos 

acontecimentos que se tornam discursivos. Foucault introduzir em A Arqueologia do Saber as 

unidades do discurso e nos mostra que o acontecimento discursivo ocorre dentro da 

emergência de tais acontecimentos que geram enunciados discursivos ou não discursivos. 

“Antes de se ocupar, com toda certeza, de uma ciência, ou de romances, ou de discursos 

políticos, ou da obra de um autor, ou mesmo de um livro, o material que temos a tratar, em 

sua neutralidade inicial, é uma população de acontecimentos no espaço do discurso em geral.” 

(FOUCAULT, 1986, p. 30) O campo dos acontecimentos discursivos é de fato infinito, assim 

como pode ultrapassar toda a capacidade de registro e memória, ou de leitura. 

 

Eis a questão que a análise da língua coloca a propósito de qualquer fato de 

discurso: segundo que regras um enunciado foi construído e, consequentemente, 

segundo que regras outros enunciados semelhantes poderiam ser construídos? A 

descrição de acontecimentos do discurso coloca uma outra questão bem diferente: 

como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar? 

(FOUCAULT, 1986, p. 30) 

 

Esse conjunto de questões nos move a pensar que não existe uma provocação direta 

para que surjam determinados acontecimentos, mas que eles surgem aleatoriamente na 

sociedade pela emergência do seu entorno e os vários sujeitos dão voz emitindo falas 

conscientes e inconscientes. O texto imagético nesse contexto vem justamente para pensarmos 

como as imagens dão sentido aos acontecimentos que nos rodeiam e como os discursos dos 

sujeitos denunciam o seu lugar de fala social. Podendo concluir que a imagem exerce seu 

papel além das artes gráficas, mas social, da linguagem e da memória.  

Nos estudos discursivos da Análise do Discurso (AD) a memória discursiva intitulada 

por Pêcheux como interdiscurso se constitui no que já foi dito em outro lugar, outra época “o 
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já dito”, falado, mostrado em imagens, determinando as formações ideológicas individuais de 

cada sujeito e a rememorização desses acontecimentos discursivos movimenta a memória 

social historicamente marcada. Nesse sentido, se compreende que ao nascer uma criança, esse 

indivíduo e suas características históricas e culturais etc. do lugar onde ela nasceu começam a 

fazer parte da sua história ao longo de seu crescimento formando assim, a sua individualidade 

cultural sem opção de múltipla escolha, sendo de maneira meramente inconsciente. A criança 

toma para si os ensinamentos de caráter moral, religioso, cultural etc. de seus pais que já está 

impregnado de alguma forma em sua família ao longo dos anos. Esse tipo de formação 

ideológica translitera a nomenclatura individuo, termo muito utilizado nas ciências, para 

sujeito na análise do discurso. 

Isso nos faz refletir sobre o que Foucault diz sobre a vontade de verdade, há uma 

relação de poder no jogo sobre verdade nas ideologias. Portanto na compreensão de leitura 

imagética, ainda que haja uma instrumentalização do professor para com o aluno, as respostas 

serão individualizadas, pois cada um tem uma verdade em si as quais devem ser debatidas e 

respeitadas dentre todos. Foucault (1970, p. 53) descreve o princípio de especificidade do 

discurso de “não transformar o discurso em um jogo de significações prévias”. Nessa ruptura 

a AD considera, portanto que o discurso se constitui, inclusive, nos estudos foucaultianos que 

fundamentam a tese das Leis Enunciativas, nas quais o discurso é institucionalizado por uma 

relação de poder. Ampliaremos esse debate no capítulo dois quando discutiremos as leis 

educacionais a cerca do ensino por imagens. 

Saber ler imagem requer uma instrumentalização lógica daquilo que se vê, do que esta 

mediante ao limite da visão. Como por exemplo, as cores, traços fisiológicos, expressões 

corporais, etc. Foi buscando entender essa especificidade exterior que encontramos o 

historiador de arte Erwin Panofsky que contribui significativamente com essa investigação. 

Ele didatiza esse pensamento sobre a exterioridade da imagem ao consolidar o estudo por 

níveis. Segundo o método de Panofsky, o primeiro passo para a leitura de uma imagem é fazer 

uma observação natural do que se vê, nesse momento não é exigido nenhum tipo de 

conhecimento prévio do sujeito. A essa etapa ele nomeia de nível primário ou natural ou pré- 

iconográfico.  

No segundo nível chamado de iconográfico ou ainda secundário ou convencional o 

sujeito começa a identificar significados e apresentar interpretações. Segundo Courtine (2005) 

quando um sujeito está diante de uma imagem ele capita elementos semióticos, assim 

acontece o que Pêcheux chama de condição de produção. Uma única imagem consegue 
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despertar vários significados, assim, podemos dizer que a imagem é um objeto de sentido e 

discurso.  

[...] enunciaremos, a título de proposição geral, que os fenômenos lingüísticos 

superior à frase podem efetivamente ser concebidos como um funcionamento mas 

com a condição de acrescentar imediatamente que este funcionamento não é 

integralmente lingüístico, no sentido atual desse termo e que não podemos defini-lo 

senão em referência ao mecanismo de colocação dos protagonistas e do objeto de 

discurso, mecanismo que chamamos de “condições de produção” do discurso 

(PÊCHEUX, 1993, p. 78 – grifos do autor). 

 

Recordamo-nos, pois aos estudos do linguísta e filosofo suíço Ferdinand Saussure 

sobre significante e significado. O significante é um signo linguístico ou uma unidade de 

decodificação. Já o significado é o que corresponde ao perceptível, atingível, tocável do signo 

e alcança o conceito. Tomemos como exemplo essa estrutura: A professora escreve na lousa a 

palavra PLANTA, o aluno A entende planta como a planta de uma casa, já o aluno B entende 

planta como um vegetal. Essa teoria saussuriana remonta a questão da memória como 

dispositivo de interpretação, na qual o significante que é o objeto tocável consegue emergir 

significados aleatórios que vão de encontro à produção de sentidos. 

Nessa relação dos níveis, o terceiro intitulado por Panofsky é chamado de terciário ou 

intrínseco, também chamado de iconológico. Nessa fase o sujeito consegue encontrar o 

significado real do objeto. Por isso, o nível de interpretação é um pouco mais rebuscado e 

exige mais do observador, nela se configura pontos de vista histórico, social e cultural. Se no 

nível iconográfico é possível o observador tecer informações da imagem, através das cores, o 

tipo de roupa usada em determinadas épocas, o tipo do corte de cabelo, e o cenário composto 

de modo geral. O nível três exige que a imagem seja vista não somente como um tipo de arte 

gráfica e/ou de pintura, mas como uma materialidade discursiva e subjetiva. 

        O estudo dos níveis de Panofsky atrela-se diretamente ao que vimos nos 

conceitos de Saussure sobre significante e significado. Neles o sujeito é sempre levado em 

consideração. Logo, as duas teorias citadas se unem numa concordância quando entendemos 

que os significados trazem consigo marcas da história e da ideologia dos sujeitos. Para 

Pêcheux (1997) a imagem é operadora de memória histórica, ela suscita discursos que não 

estão ditos, estão silenciados, mas que na sociedade opera memória e faz circular sentidos. 

Logo, podemos compreender que nenhum discurso é completamente original. 

Normalmente, em sua maioria a imagem aparece como um elemento lúdico para 

completar o sentido do texto verbal, ou até mesmo para chamar a atenção do espectador ao 
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texto. Porém, os conhecimentos através dos saberes da análise do discurso nos permitem 

meditar que a imagem não é posta ou não deveria ser com intencionalidade inferior ou 

secundária ao texto verbal, ela é um elemento que faz parte do contexto da enunciação. Aqui a 

ideia de intericonicidade de Courtine assemelha-se ao nível iconológico de Panofsky, pois o 

sentido que é repetido no interior da arte retoma a memória ao ver e acessar imagem.  

Dentro de uma arte imagética é possível encontrar dispositivos (elemento 

iconográfico) que levarão os sujeitos a rememorizar outros acontecimentos aleatórios. 

Portanto Courtine (1981, p.52) denomina a noção de memória discursiva legitimando que “A 

noção de memória discursiva concerne à existência história do enunciado no interior de 

práticas discursivas”. Dessa maneira, dentro de uma imagem é possível retomar outras 

imagens e outros discursos- intericonicidade. “Supõe colocar em relação imagens externas, 

mas igualmente imagens internas, imagens da lembrança, imagens da rememorização, 

imagens das impressões visuais estocadas pelo indivíduo. (COURTINE, 2013, p. 43). 

Em síntese, o debate sobre a imagem como materialidade discursiva ganha corpo, na 

atualidade, visto a emergência dos fatos por meio da grande circulação rápida pelas mídias 

televisivas e redes sociais. Daí, a importância de apresentar, analisar e discutir no primeiro 

capítulo os estudos teóricos acerca dessa temática. Por isso, se faz necessário elevar a 

importância do texto imagético como possibilidade de saber na formação docente, assim 

mobilizaremos em nossas práticas esse exercício de pensar e contribuiremos na formação 

crítica do alunado. Seguimos pensando sobre a formação das modalidades enunciativas 

estipuladas por Foucault que nos ajudam a analisar os documentos educacionais.  
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CAPÍTULO II 

 

2 DO LIVRO DIDÁTICO À MATERIALIDADE: LEIS E LÍNGUA ESPANHOLA 

 

2.1 Pensando as modalidades enunciativas e a ordem do discurso do/no livro didático 

 

“É preciso descrever também os lugares institucionais de onde obtém seu discurso, e 

onde este encontra sua origem legítima e seu ponto de aplicação (seus objetos 

específicos e seus instrumentos de verificação).” (FOUCAULT, 1986, p.57)  

 

Abrimos esse capítulo expondo o singular pensamento foucaultiano que envolve o 

discurso de poder e saber na formação das modalidades enunciativas. Certamente o livro 

didático é um objeto de discursividade e a sua conjuntura organizacional se encontra nas leis 

as quais detém as diretrizes que as regulamentam. Por isso, se torna necessário entender quais 

são as modalidades enunciativas estabelecidas por Foucault para que possamos de fato 

adentrar no território chamado Livro Didático.  

Buscamos descortinar segundo as linhas de reflexão de Michel Foucault, quais 

encadeamentos e determinismos há entre uns e outros? Por isso se faz necessário encontrar as 

leis enunciativas e de onde elas vêm. É mediante esse cenário de perguntas e provocações que 

Foucault abre o capítulo quatro intitulado de A Formação das Modalidades Enunciativas em 

sua obra A Arqueologia do Saber. Logo depois ele desenvolve sua escrita apontando 

questionamentos norteadores que amarram a ideia central no progresso para compreendermos 

as diretrizes que regulamentam as leis em quaisquer campos discursivos.  

Quem fala? Essa é a primeira provocação que encontramos no texto. Isto é, quem é o 

titular prolixo e duradouro que “organiza” todas as relações? Não se trata de pessoas, mas de 

instituições. Segundo destaca Foucault, (1986, p.56) Quem possui “o direito regulamentar ou 

tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito de proferir semelhante 

discurso?” em outras palavras, quem mediante as regras está seguro de sua organização? 

Novamente afirmamos, se trata de uma ordem institucionalizada. Foucault chama de status 

aquele que tem o poder de regulamentar critério de competência e saber, isto é, aquele que 

possui status está autorizado a expandir certos discursos entre os seus grupos de poder. 

 

[...] um sistema de diferenciação e de relações (divisão das atribuições, subordinação 

hierárquica, complementaridade funcional, demanda, transmissão e troca de 

informações) com outros indivíduos ou outros grupos que têm eles próprios seu 

status (com o poder político e seus 57 representantes, com o Poder Judiciário, com 
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diferentes corpos profissionais, com os grupos religiosos e, se for o caso, com os 

sacerdotes). (FOUCAULT, 1986, p. 56-57) 

 

O Livro didático é, portanto, um espaço de exercício de poder institucional. Seu 

funcionamento não ocorre de maneira aleatória, mas há uma imensidão de leis e como diz 

Foucault determinismos e encadeamentos de maneira sistêmica. De onde fala? Qual lugar? 

Esse é o segundo questionamento exposto em sua obra. Os lugares de circulação discursiva 

foram se normatizando e se encadeando convencionalmente ao longo dos séculos. O poder 

para diagnosticar doenças é dado ao médico, daí, encontramos o sujeito que fala e o lugar de 

atuação profissional desse sujeito é no hospital. Observem como as relações se encadeiam 

entre si. A palavra do médico exerce autoridade num lugar de convenção social. 

Vejamos que as leis operam ditos e verdades consideradas absolutas numa ordem 

geral, muitas vezes imaginadas apenas por um ponto de vista a fim de favorecer a uns e 

apagar a outros. Nessa ordem está o privilégio social das classes altas e o descontentamento 

real efetivo daqueles que estão à margem na sociedade. Foucault estabelece em sua obra A 

Ordem do Discurso a primazia a cerca de uma sociedade que produz discurso controlado, 

selecionado, organizado e redistribuído conforme as necessidades daqueles que tem o status 

social elevado.   

“[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.” 

(FOUCAULT, 1970, p. 8-9) 

 

Por conseguinte, ele evidencia os procedimentos que existem e que é muito comum 

em nossa sociedade, o da exclusão e o da interdição. Tomemos por reflexão que o livro 

didático é um lugar discursivo no qual, “quem fala” são as leis que regulamentam a educação. 

Com intermitências, por se tratar de um livro de espanhol, o objeto de análise, existe nele e 

em tantos outros livros relações de privilégio patriarcal entre o Brasil e o Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL). Logo, a ordem do discurso e as leis de todas as enunciações fincadas num 

livro didático têm como primeiro o discurso jurídico, no qual está o encadeamento das leis e 

condições de possibilidades do que pode e do que não pode ser posto mediante a série e a 

faixa etária de idade. Assim, o seu lugar de regulamentação está nas políticas públicas 

educacionais que tem como espaço de atuação as escolas e instituições de ensino. 

Com isso, Foucault destaca dentro da interdição o acontecimento do Tabu do objeto, 

ritual da circunstância e direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. O livro didático 

porventura pode ser o lugar de rarefação ou escassez de temas que combatam, por exemplo, o 
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preconceito de gênero, cor e raça, bem como o lugar do homem e da mulher na sociedade. 

Sobre isso, debateremos no capítulo três analisando o corpus investigativo dessa pesquisa e 

sugerindo segundo todo o apanhado teórico já visto até aqui alternativas didáticas de como o 

professor pode mobilizar sua práxis em sala de aula sabendo aproveitar as imagens presentes 

no livro didático. Portanto, Foucault (1970, P. 9) diz que: “Sabe-se bem que não se tem o 

direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstancia, que qualquer 

um, enfim, não pode falar de qualquer coisa.”  

 

2.2 O lugar da LEE na Legislação Educacional Brasileira 

 

Será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição (BRASIL, 1996 Art.36). 

 

Como o corpus de investigação desse estudo é um livro didático de língua espanhola, 

se fez necessário, sobretudo entender as correlações entre as leis e o ensino de língua 

espanhola no Brasil. Por isso, buscamos de maneira sintetizada situá-los quanto à história da 

LEE no nosso país. 

Não é de agora, falar do ensino de Espanhol no Brasil é contar a história de um 

processo ainda em construção. Sabemos que o Brasil é um país fronteiriço, ou seja, faz 

fronteira com muitos países que tem a língua espanhola (castelhana) como oficial. Embora 

para o senador Bello Parga essa não seja em sua visão, um motivo relevante para que o Brasil 

favoreça em sua legislação o ensino do Espanhol. A influência de tantos povos que passaram 

por terras brasileiras deixaram nas regiões e povoados marcas linguísticas. Hoje 

reconhecemos que muitas das palavras presentes no vocabulário brasileiro intervieram dos 

povos que por aqui passaram. A crise econômica que atingiu a Espanha no século XIX fez 

com que os espanhóis escolhessem o Brasil como alvo de ocupação e por isso se 

estabeleceram nas regiões sul e sudeste. (FERNÁNDEZ, 2005). 

A língua é também poder, e sob a perspectiva foucaultiana, as leis de todas as 

enunciações estão intrínsecas e incutidas nas instituições. A língua espanhola e o livro são 

constituídos por instituições, visando comprovar tal afirmação, sintetizamos alguns decretos 

que ocorreram durante alguns anos no sistema educacional brasileiro com a inclusão/exclusão 

da língua espanhola. 



30 
 

Sobre o livro didático no Brasil, o que temos registrado na história é que as primeiras 

ideias surgiram em 1929 através do Instituto Nacional do Livro (INL) durante o governo do 

presidente Vargas, quando o instituto criou um dicionário nacional e uma enciclopédia. 

Porém, foi em 1938 que através do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, se 

criou uma lei a fim de fiscalizar e controlar as informações que chegariam às escolas por meio 

do livro didático. Por isso, existe o Decreto-Lei nº 1.006 de 30 de Dezembro de 1938 na qual 

se estabelece as condições de produção, importação e utilização do livro didático regido pela 

Comissão Nacional do Livro Didático. 

O Ministro Capanema também marcou o seu governo incluindo em 1942 a língua 

espanhola como matéria obrigatória no Ensino Médio. Ele deu destaque à importância das 

línguas clássicas (Latim e Grego) e modernas (Espanhol, Francês e Inglês). No governo de 

Juscelino Kubitscheck em 1956 a tentativa foi de incluir de uma vez por todas a LEE na grade 

curricular das escolas através de um projeto de lei, mas, infelizmente sem êxito. Fatores 

políticos e culturais influenciaram nesse resultado, a Inglaterra e a França, potencia mundial 

da época interferiram nesse processo. 

A língua espanhola em 1961 através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

deixou de ser obrigatória nos currículos educacionais e passou a ser optativa, caberia aos 

Estados escolher ou não pela adesão da disciplina no currículo. Ainda assim, para quem 

optasse a carga horária seria mínima. Compreende-se deste modo, que é dada certa 

irrelevância à língua espanhola, demonstrado pouco interesse pela mesma. Anos se passaram 

e foi através de Maria Antonieta Alba Celani grande pesquisadora da área de línguas e outros 

idealizadores que em 1970 foi criado o 1° programa de pós-graduação (stricto senso) em 

Lingüística Aplicada (LA) na investida de valorizar a LEE. 

Na década de 90 empresas e instituições espanholas começaram a chegar ao Brasil, 

expandindo relações comerciais, isso foi um fator contribuinte para incentivar o mercado de 

ensino do espanhol. Surge então o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) que estabelecido 

em 1991 reúne países como a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Assim, 

percebe-se que a Espanha não era sozinha a detentora do espanhol e que haveria portanto, 

países que comungavam do mesmo idioma, claro que com suas variações dialetais, mas que 

de fato era necessário ajustar essa relação para um bem cultural e as relações comerciais 

darem certo. 

Esse ponto em que chega essa investigação é essencial para reflexionarmos sob quais 

condições se situa a obra objeto de análise da pesquisa. O livro “Síntesis” do ensino médio 

tem como autor o professor Dr. em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) Ivan Martin, 
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também autor da obra “Saludos” do ensino fundamental. Um dos motivos pelos quais houve 

interesse em utilizar a obra “Sintesis” foi justamente o arsenal imagético que ele tem. Uma 

das curiosidades que encontramos nessa coletânea é que a maioria, se não parte total das 

imagens que compõem a obra são de fontes autênticas da Argentina ou dos países que estão 

dentro da união MERCOSUL, sendo assim, podemos compreender que mediante o que já foi 

discorrido até aqui, é graças ao MERCOSUL que materiais como esses puderam chegar ao 

Brasil e posteriormente as escolas, num comum acordo comercial.    

Conforme consta no Guia de Livros Didáticos do Plano Nacional do Livro Didático 

2012 para Língua Estrangeira Moderna do Ensino Médio, o Ministério da Educação apresenta 

na página sete do documento a LE Moderna inclusa pela primeira vez no PNLD. Segundo o 

registro a Língua Estrangeira Moderna (LEM) se inclui na área de linguagem, códigos e suas 

tecnologias para o ensino médio atendendo as exigências vigentes na LDB 9394/96. 

Dentro dessa lei destacamos aquelas que dialogam diretamente com a ideia principal 

da pesquisa em discutir as condições que assinalam a importância do letramento imagético no 

ensino médio. Menciona-se na seção IV no Art. 35 da referida lei as finalidades exigidas no 

Ensino Médio que de acordo com o inciso III espera-se “o aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico”. (BRASIL, p.18). Acreditamos, portanto que o ensino por meio de 

imagem desperta no educando senso crítico e ele desenvolve capacidades de leitura ao seu 

entorno.  

Reconhecendo a importância da língua estrangeira na formação dos alunos, o livro 

“Síntesis” foi uma das obras eleita para ser trabalhada na Rede Pública Estadual no estado da 

Bahia no ano de 2012 a 2014, pois o mesmo atendeu aos critérios de avaliação impostas. 

Segundo as normas estabelecidas, o perfil dos livros escolhidos nesse Guia atende a uma 

preparação básica “para o trabalho, para a cidadania, para o aprimoramento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico do estudante” (GUIA, 2011, p.7). Notamos até aqui que há 

uma relativização com relação ao que a LDB estipula no parágrafo citado a cima.  

O Guia explica que a avaliação das obras passou por critérios longos e rigorosos e 

apresenta de maneira detalhada uma resenha de cada obra aprovada. Tais livros são 

acompanhados de Manual do professor e CD´s em áudio. Alem disso, segundo informações 

contidas no próprio Guia, participaram da escolha do material, professores da educação básica 

e que atuam no exercício docente de Língua Estrangeira Espanhola (LEE) em várias partes do 

Brasil.  



32 
 

Posteriormente, o guia vem chamando a atenção do papel da escola na escolha do LD 

como material no projeto político-pedagógico da mesma. É necessário que haja diálogos 

efetivos que ponham em discussão as necessidades dos alunos segundo as características 

regionais e sociais na qual a escola está situada. Ou seja, o corpo pedagógico da escola deve 

saber previamente quais orientações teórico-metodológicos seguirão. Logo em seguida, o guia 

traz uma explicação sobre a responsabilidade que o professor deve ter na compreensão e 

compromisso didático-pedagógico na escolha do material junto ao corpo docente da escola. 

Dentre as obras aprovadas, aquelas que se enquadraram nas leis e parâmetros da LDB, 

estão três de espanhol e sete de inglês. No total de inscritas no PNLD 2012 para LEM tivemos 

32 coleções, sendo 12 de espanhol e 20 de inglês. Por esses dados podemos perceber a 

supremacia inglesa, sendo o espanhol nesse aspecto uma minoria. Vejamos o gráfico a baixo. 

 

       Figura 1- Total de coleções selecionadas e excluídas de língua estrangeira 

 

Guia PNLD 2011, p. 8 

Para ambos inscritos, os critérios de avaliação foram: 

 Projeto gráfico editorial, 

 Seleção de textos, 

 Compreensão escrita, 

 Compreensão oral, 

 Produção oral 

 Elementos lingüísticos, 

 Atividades, 

 Questões teórico-metodológicas 



33 
 

 Manual do professor 

 

Estreitamos o debate sobre as questões vigentes no Guia PNLD 2012, e apresentamos a partir 

de agora dados voltados a LEE. 

 

Figura 2- Coleções selecionadas e excluídas de espanhol 

 

 Guia PNLD 2011, p. 9 

 

O gráfico apresenta o número de coleções selecionadas e escolhidas de espanhol. Dentre as 

escolhidas estão: “El arte de escrever español”, “Enlaces- Español para jóvenes Brasileños” e 

“Sintesis- Cuso de lengua española”. Em linhas gerais aprofundaremos a análise crítica desta 

obra no capítulo seguinte, obviamente expondo as características, conceitos e relevâncias que 

o livro traz sobre seu arcabouço imagético. Será que no Guia PNLD 2012 há sugestões de 

como o professor (a) poderá contribuir significativamente para o aprendizado do alunado 

através da análise das ilustrações e compreensão das imagens? Quais os métodos e/ou 

enfoques o livro “Síntesis” aborda nas questões das atividades? Como a imagem se 

materializa efetivamente no livro didático? 
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CAPÍTULO III 

3 A MATERIALIDADE DISCURSIVA COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR 

NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

  

 

Uma unidade de análise pode ser entendida como materialidade discursiva 

(ORLANDI, 2006) 

 

Criteriosamente chamamos a imagem de materialidade, pois a consideramos um 

material de caráter qualitativo e de importância que para tanto é um elemento discursivo 

potencializador, o qual deve ser mais explorado nas aulas de língua espanhola. Muitos pensam 

através de uma visão tradicionalmente convencionada na sociedade de que o ensino de línguas 

deve ser “ela por ela mesma,” artigo de luxo usado apenas para situações específicas 

englobando apenas regras gramaticais no ensino. De acordo com LEFFA (1999, p.16) 

 

[...] os Parâmetros não chegam a propor uma metodologia específica de ensino de 

línguas, mas sugerem uma abordagem sociointeracional, com ênfase no 

desenvolvimento da leitura, justificada, segundo seus autores, pelas necessidades do 

aluno e as condições de aprendizagem.  

  

Os PCN´S surgem para complementar as LDB´S e nela percebemos que dentre as 

quatro habilidades comunicativas de sociointeração (ler, escrever, ouvir e falar) a leitura 

recebe prestigio maior. No entanto ao falar de leitura logo pensamos no texto escrito- o 

verbal. Nesse capítulo abrangemos essa concepção de leitura alargando as fronteiras sobre a 

definição de leitura adentrando ao aspecto da imagem como elemento potencializador 

discursivo nas aulas de língua espanhola do ensino médio. 

Como vimos no final do capítulo anterior o livro Síntesis atende a uma preparação 

básica de compromisso com a cidadania. Mas de que maneira podemos caracterizar esse papel 

no ensino de línguas? A cidadania nesse ponto de vista pode ser exercida em conjuntura com 

a formação das quatro habilidades comunicativas já mencionadas aqui. Podemos admitir o 

conceito de cidadania fazendo o alunado refletir na prática através de uma imagem (elemento 

potencializador discursivo) presente no material didático a sua própria interpretação e também 

o posicionamento do outro de acordo com o lugar de fala de cada um na sociedade.  Dessa 

maneira a didática que o professor utilizará certamente deverá proporcionar entre os alunos o 

respeito, além de ao mesmo tempo estarem se comunicando na língua estrangeira e se 

utilizando da imagem como uma unidade de análise discursiva. Vejamos: 
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[...] Portanto, a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal, e, 

por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu próprio contexto social 

imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em LE pode ajudar o 

desenvolvimento integral do letramento do aluno. A leitura tem função primordial 

na escola e aprender a ler em LE pode colaborar no desempenho do aluno como 

leitor em sua LM (língua materna) [...] (PCNs 1998, p.20) 

 

É, portanto, no contexto da comunicação (sociointeração) que o aluno entende que 

existe uma heterogeneidade no uso da linguagem no contexto social, cultural e histórico que 

ocorre de maneira formal e informal em cada âmbito e com variações diferentes. 

3.1 Saberes e imagem na formação docente 

 

é muito mais pertinente conceber o ensino como a mobilização de vários saberes que 

formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder 

a exigências específicas de sua situação concreta de ensino (Gauthier 2006, p. 28). 

  

A proposta geral dessa investigação é discutir a importância da imagem como 

materialidade discursiva de saber na formação docente. Por isso, apresentar por meio da 

Análise do Discurso teorias e pensamentos que contribui significativamente na construção 

desse trabalho não significa dizer que tais teorias são o conhecimento, mas que se permite a 

possibilidade de partida para o conhecimento como completa Gauthier em sua citação acima. 

Ao analisar diretamente a coletânea de livros do ensino médio “Síntesis”, pudemos 

perceber como o mesmo é repleto de imagens significativas. Dessa maneira, logo nos 

sobreveio indagações de como lidar com todo esse arcabouço imagético em sala de aula e 

mobilizá-las em nossa práxis. No Guia PNLD 2012 logo nas primeiras linhas da página 33 

indica-se que em sala de aula o professor explore as imagens da página inicial de cada 

unidade para motivar os alunos a levantar hipóteses sobre o texto a ser lido. Recomenda-se 

também que os alunos possam refletir sobre o gênero do texto veiculado para estimular a 

leitura crítica que o próprio tema das unidades suscita. 

Esse realmente foi o ponto de vista em questão, desenvolver uma análise voltada para 

as imagens que abrem cada capítulo dos três volumes. Por isso a realização de um 

levantamento quantitativo que pode ser visto nos apêndices. 

Embora o guia de livros didáticos PNLD 2012 diga como seria interessante explorar as 

imagens ele não diz como, assim como as leis também não dizem, apenas estabelecem 

requisitos para que se alcance. Mediante essa condição, podemos observar que a prática 

profissional docente recai sobre as condições de formação do professor nos saberes 

aprendidos durante sua formação, condizentes aos métodos e enfoques de ensino da língua 
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espanhola. Para este trabalho não nos aprofundaremos na especificação de cada método, 

somente nos delimitaremos aos enfoques que a obra “Síntesis” enfatiza. 

O autor apresenta os três volumes do livro didático dizendo que está dirigida a jovens 

brasileiros estudantes de nível médio. Cita como objetivo servir de apoio aos professores e 

alunos no estudo do idioma. Aqui ele coloca que o livro não deve ser o material central das 

aulas, mas sim, um apoio. Cita a importância de não tratar apenas de questões de estruturas 

gramaticais e comunicativas, mas também dispor do contato com culturas e povos, modos de 

pensar, viver e se expressar. Até aqui é notória uma apresentação bem coerente no que 

concerne ao estudo de línguas, há uma preocupação com o enfoque comunicativo e 

intercultural. 

Em seguida o autor diz sobre propor uma aprendizagem de língua relacionando com 

outras formas de aprendizagem devendo assim ser mediado por produções artístico-cultural. 

Aqui, interpretamos nas entre linhas do texto que o autor diz que as atividades devem ter a 

interferência e a percepção do professor, assim sendo, o enfoque de tarefas é uma das 

competências que devem fazer parte do saber do professor, logo, pensamos nas questões de 

formação do professor de Língua Espanhola (LE). Em seguida o autor apresenta a 

organização do livro que contém oito capítulos temáticos que compõem os três volumes, nos 

quais podemos encontrar textos de diversos gêneros, produzidos em diversos países (textos 

autênticos).  

Espera-se que o intenso contato dos estudantes com manifestações discursivas 

originais em língua espanhola como textos literários, reportagens, periódicos, avisos de 

publicidade, cómics, canções e principalmente com as imagens contribuam efetivamente na 

aprendizagem e na variedade lingüística, É proposto que por intermédio de todos esses tipos 

de textos citados acima o aluno consiga desenvolver a competência comunicativa e discuta 

sobre determinados temas aumentando o seu léxico em espanhol. Dessa maneira, mais uma 

vez, refletimos sobre a importância do saber docente para mediar essa discursiva fazendo o 

uso das instrumentalizações teóricas citadas nos capítulos anteriores. Enfim, oferecer 

condições de desenvolver atividades discursivas e aumentar o nível de criticidade dos alunos, 

desenvolvendo o letramento imagético.  

3.2 Método e didática 

 

“A nadie se le puede enseñar nada, sólo ayudarle a descubrirlo dentro 

de uno mismo” Galileo Galilei 
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No ensino comunicativo o professor pode ser aquele que deve ceder a sua posição 

central em benefício da aprendizagem do aluno. Dessa maneira o/a docente não deve cobrar 

do seu alunado conhecimentos lingüísticos e sim fomentar situações comunicativas nas quais 

haja a prática de uso da língua. É interessante que no enfoque comunicativo se percebe a 

presença de métodos que o antecederam, como o audiolingual, audiovisual, enfoque 

situacional, adaptando a sua forma original a uma situação de prática desenvolvendo dessa 

forma um novo conceito didático. 

O ensino comunicativo mediante tarefas é aquele que permite a participação direta de 

ambas às partes, há uma dependência do professor e do aluno.  Segundo Nunan (1989, p.10 

citado em Zanón, 1990, p.22, tradução nossa)  

o termo tarefas se definiria por uma unidade de trabalho em aula que implique nos 

aprendizes a compreensão, interação, manipulação e produção [...] e todas as tarefas 

devem demonstrar processos comunicativos da vida real, de forma cooperativa, em 

duplas ou grupos, com o objetivo de apresentar e fomentar o uso do espanhol com 
situações reais e vivas com a língua.  

 

Nessa perspectiva refletir esses enfoques na mediação do texto imagético permite-se 

além de uma discursiva instrumentalizada, a imagem como papel social na qual por meio de 

uma interação dar-se lugar a prática da segunda língua. Se considerarmos a resolução nº 3, de 

21 de novembro de 2018 que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio no Art.6° a partir do inciso V, aborda-se uma série de itinerários formativos 

condizentes as competências, habilidades e diversificação que num todo especifica saberes ao 

contexto social, histórico, político, econômico, cultural, tecnológico para o pleno exercício da 

cidadania.  

O documento apresenta um modelo didático-pedagógico. Porém mediante essa 

constância na lei é importante refletirmos e ressaltar que tais parâmetros precisam ser 

observados pelos docentes como um documento norteador com fundamentações e princípios, 

mas que cabe ao professor a aplicabilidade de acordo com os interesses dos aprendizes, 

reforçando o pluralismo de ideias. Colocando o estudo imagético sobre esses pontos citados 

acima, podemos concluir que a imagem exerce um papel na formação cidadã ao discutir 

demandas complexas da vida cotidiana.  

Vejamos esses exemplos: 

 

Figura 3- Exemplo A                                                     Figura 4-Exemplo B 
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As imagens a cima oferecem elementos gráficos suficientes para que o aluno consiga 

analisar. O professor pode instrumentalizar o alunado através da didática dos níveis 

estabelecidos por Panofsky apresentados nesse trabalho nos capítulos anteriores. Imaginemos 

que por meio dessa análise e observação das cores, o movimento estético da imagem etc., 

trará ao aluno a memória afetiva, da lembrança da rememorização como diz os estudos de 

Courtine (intericonicidade e memória discursiva) e assim de maneira provocada pelo docente 

ao passo que utilizamos da língua espanhola na prática comunicativa, exerceremos também 

práticas discursivas em língua espanhola relevante e bem presente na nossa atualidade.  Agora 

os convido a ver os apêndices nos quais há sugestões temáticas levantadas pela autora desta 

investigação que podem ser discutidas e abordadas em sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações aqui apresentadas, não pretendem finalizar o debate quanto aos 

saberes que os professores podem mobilizar em sua práxis. Mas, se evidenciam aqui, questões 

pertinentes e necessárias na formação dos professores. Foi necessário conhecer múltiplos 

olhares filosóficos e novas leituras. Tais conhecimentos são permeáveis e atravessam a 

regularidade de um indivíduo, certamente outro sujeito poderia sob esse mesmo tema 

desenvolver outra fundamentação teórica e ansiar por outras observações.  

Porém, estamos falando sobre formação docente e isso tem a ver com a 

individualidade de cada um. Portanto, os saberes dos professores é o saber deles e estão 

intimamente relacionadas à identidade a experiência de vida e a história profissional, com 

suas relações com os alunos e demais pessoas que atuam no ambiente escolar. (TARDIF, 

2002) 

Foi difundido nessa investigação a ideia de tirar o texto imagético da margem lúdica e 

colocá-lo no centro e no contexto discursivo, possibilitando defender que a sala de aula é o 

espaço das possibilidades para o desenvolvimento do trabalho docente, bem como, o lugar 

dos desafios sociais e da convivência com as diferenças. (TARDIF, 2002). Por isso, dentro 

desse contexto e prática didática o historiador de arte Panofsky nos contempla nesse estudo 

quando apresenta didaticamente os três níveis para a leitura imagética.  

Foi possível perceber uma semelhança nos conceitos de Courtine e Panofsky, eles 

apenas apresentam terminologias distintas. Vejamos que a ideia de memória discursiva 

apresentada por Courtine se assemelha a relação de iconologia pensada por Panofsky, em que 

a noção de memória discursiva é difundida na existência histórica do enunciado. E a noção de 

intericonicidade e iconografia se assemelham quando se supõe que existe uma relação de 

lembrança e rememorização, quando as imagens são analisadas logo que colocamos os olhos, 

imediatamente nas primeiras observadas que é justamente quando se nota as cores, posições e 

objetos.  

Os saberes apresentados neste trabalho demonstram a importância e o papel do 

professor no que se refere a (re) significação do ensino de língua espanhola no ensino médio. 

Assim, favorecer nessa etapa da vida dos alunos condições de aprendizagem, que os considere 

sujeitos integrantes do processo, e responsáveis, também, por sua própria aprendizagem. Faz 

parte do saber docente desde a sua formação, até os seus múltiplos saberes, adquiridos e 

desenvolvidos ao longo de sua trajetória de vida, englobando toda sua história de vida, do 

campo político, social, etnográfico, dentre outros. Tais saberes são indispensáveis para a 
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construção funcional e operante no âmbito da sala de aula. Logo, tomando-se como base tal 

perspectiva, faz-se necessária a ampliação dos estudos imagéticos, que servirão como suporte 

metodológico para a compreensão e utilização do livro didático, o qual se apresenta como 

materialidade discursiva, promovendo no aluno o letramento, que desaguará em um olhar 

criterioso. Viabilizando também uma troca de aprendizagem entre as partes, aluno-aluno, 

aluno-professor. 
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APÊNDICE A – Avaliação das imagens no volume 1 

 

Capítulos Imagem mais 

escrita 

Somente 

imagem 

1 x  

2 x  

3 x  

4 x  

5 x  

6 x  

7 x  

8 x  

 

APÊNDICE B – Avaliação das imagens no volume 2 

 

Capítulos Imagem mais 

escrita 

Somente 

imagem 

1 x  

2 x  

3 x  

4 x  

5 x  

6 x  

7 x  

8 x  

APÊNDICE C- Avaliação das imagens no volume 3 

 

Capítulos  Imagem mais 

escrita 

Somente 

imagem 

1 x  
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2 x  

3 x  

4  X 

5 x  

6 x  

7 x  

8 x  

 

APÊNDICE D- Avaliação gráfica total dos volumes 

 

 

 

APÊNDICE E- Livro Síntesis curso de lengua española- volume 1 

 

Capítulos Títulos Temas a partir de elementos 

iconográficos que aparecem 

nas imagens 

Capítulo 1 ¿Quién soy? Sua própria identidade 

Capítulo 2 ¿Quién es? A identidade do outro; 

Sobre a tecnologia ontem e 

hoje 

 

Dos 24 

capítulos

Imagens 

sem texto 

escrito; 1



46 
 

Capítulo 3 ¿Qué hacemos? Tempo e cultura 

Capítulo 4 ¿Cómo consumir con 

responsabilidad? 

Consumo no mundo 

Capítulo 5 ¿Qué te gusta? Alimentos saudáveis e 

prejudiciais a saúde; 

Como ir à feira 

 

Capítulo 6 ¿Somos lo qué llevamos? moda 

Capítulo 7 ¿Cómo es tu familia? Os tipos e formação de família; 

Negritude 

Capítulo 8 ¿Dónde vive la gente? Direitos e deveres; 

Cidadania 

 

Fonte: Dias, 2019 

APÊNDICE F- Livro Síntesis curso de lengua española- volume 2 

 

Capítulos Títulos Temas a partir de elementos 

iconográficos que aparecem 

nas imagens 

Capítulo 1 ¿Cómo es la ciudad donde 

vives? 

Tipos de moradia: 

comunidades, favelas, prédios 

etc 

Capítulo 2 ¿Cuáles son tus derechos y 

deberes? 

Direitos e deveres de cada 

cidadão; 

Direito da criança e do 

adolescente 

Capítulo 3 ¿Vamos de viaje? Intercâmbio; 

Respeito às diferenças 

Capítulo 4 ¿Practicas algún deporte? Esporte; 

Questões raciais; 

Lugar do homem e lugar da 

mulher 

Capítulo 5 ¿Qué hacías cuando eras 

niño? 

Tempo de criança 

Capítulo 6 ¿No has estado bien? Poluição; 

enfermidades  

Capítulo 7 ¿Te gustan las fiestas? As variadas festas e culturas de 

um povo 

Capítulo 8 ¿Qué pasará? A tecnologia futura; 

As ciências tecnológicas na 

educação, saúde e no mundo 

Fonte: Dias, 2019 
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APÊNDICE G- Livro Síntesis curso de lengua española- volume 3 

 

Capítulos Títulos Temas a partir de elementos 

iconográficos que aparecem 

nas imagens 

Capítulo 1 ¿Todavía se envían cartas? Meios de comunicação ontem e 

hoje; 

A insatisfação do 

relacionamento 

Capítulo 2 ¿Para qué sirve la red? O mundo conectado 

Capítulo 3 ¿Te toca defender la 

naturaleza? 

Poluição 

Capítulo 4 ¿Manda quien puede, 

obedece quien quiere? 

Ordem, bagunça e poder 

Capítulo 5 Arte As expressões artísticas 

Capítulo 6 El cine Sétima arte; 

As expessões e reações 

humanas  

Capítulo 7 La literatura y la música Partes do corpo humano; 

A literatura e a música como 

arte; 

Os diferentes tipos de 

instrumentos musicais 

Capítulo 8 ¿Se transformó en príncipe el 

sapo? 

Mudança de estado físico, 

natural e humano  

Fonte: Dias, 2019 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – A imagem/desenho como representação comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-arte-prehistoria-nos-periodos-

paleolitico-neolitico.htm acesso em: 29 de agosto. 2019 
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ANEXO B – A imagem como decifração da letra na Cartilha de João de Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-

62362015000300829 acesso em: 29 de agosto.2019 

 

  

 

 

 


