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RESUMO

O trabalho de conclusão de curso apresentado, propõe uma discussão acerca da literatura infantil e do letramento visual. O interesse pelo tema 
surgiu do desejo em unir duas áreas de conhecimento, o design gráfico e a pedagogia, visto que na área da educação é preciso um olhar que vise 
à criatividade, a estética, os conceitos e significados, além da ludicidade, e, através da imagem esta junção pode ser feita de maneira simples e 
objetiva. Trabalhar com a literatura infantil, dando atenção à imagem, à leitura e interpretação da mesma, contribui para o desenvolvimento de 
algumas habilidades, como por exemplo, a estimulação e o enriquecimento da imaginação e o desenvolvimento da capacidade de percepção, 
além do reconhecimento do mundo à sua volta e a diferença do que é real e fictício, habilidades que também são discutidas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), aprovada em dezembro de 2017, que visa os campos de experiências da educação infantil. Sendo assim, a presente 
pesquisa tem como objetivo discutir como os professores compreendem e aplicam o letramento visual em sala de aula. O trabalho chama à 
atenção para uma discussão que já é levantada em alguns estudos publicados, e que ressaltam a relevância da leitura e interpretação de imagens 
e confirmam um desenvolvimento significativo no processo de aprendizagem das crianças; além disso, alerta sobre a importância dos livros de 
imagens como estratégia pedagógica para o trabalho de letramento visual em sala de aula. As questões centrais propostas são: como os docentes 
trabalham a imagem em sala de aula? De que maneira a leitura e interpretação das imagens é abordada com as crianças da educação infantil, fase 
que precede a alfabetização e o letramento convencional? O desenvolvimento deste estudo foi realizado em etapas, e a primeira delas foi o 
levantamento bibliográfico, ou seja, pesquisa de livros e artigos científicos, de autores que discorrem sobre o tema. Uma vasta pesquisa foi 
realizada, e alguns autores foram escolhidos como referência. A segunda etapa contempla a pesquisa de campo, que analisa a postura dos 
educadores da educação infantil em relação à literatura infantil e ao letramento visual, ou seja, se sabem o que é; se o planejamento das aulas é 
pensado e elaborado tendo como objetivo trabalhar habilidades que envolvem a leitura e interpretação de imagens; e ainda, quais habilidades 
são desenvolvidas nas crianças com relação a esta temática. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários e entrevistas 
estruturadas, e foram escolhidas por se tratarem de abordagens que dialogam diretamente com o objeto de pesquisa, e levantam informações 
diretas com os sujeitos pesquisados. A pesquisa está em andamento e os resultados estão sendo analisados, entretanto, já vimos que alguns 
professores têm conhecimento da literatura infantil atrelada ao letramento visual, trabalham esta temática com os alunos, mas, ainda precisamos 
saber de que maneira trabalham e em que medida planejam suas aulas no intuito de desenvolver habilidades relacionadas à leitura e 
interpretação de imagens.
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