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1 Resumo: O objetivo deste trabalho foi destacar a importância da utilização do 

livro-imagem no processo de alfabetização. Por meio de pesquisas bibliográficas 

buscou-se conceitos sobre o letramento visual e sua respectiva função no processo 

de alfabetização infantil. Para a alfabetização ser eficaz e completa é necessário que 

as crianças também saibam ler as imagens. Uma das principais ferramentas que 

podem ser utilizadas neste percurso é o livro-imagem. 

Palavras–chave: Livro-Imagem; Letramento Visual; Alfabetização. 

 

2 Introdução 

 

A história da humanidade é composta por registros imagéticos. As 

imagens tendem a representar a realidade, permitindo-nos uma interpretação sobre 

elas. Os desenhos rupestres, por exemplo, são vistos como verdadeiras narrativas 

da vida naquela época.  

Com o advento da tecnologia, as imagens ganharam relevo como 

forma de comunicação: seja ela de caráter informativo, ou de propaganda. A 

interpretação pode ser influenciada por diversos aspectos: expressões, traços, 

sombras, cores, etc. Ou seja, elas têm uma função. Por este motivo precisam ser 

interpretadas corretamente. 

Diante dessa cultura visual que dialoga com o mundo, é fundamental 

que o letramento-visual seja visto como fator primordial para o desenvolvimento 

infantil. Uma das ferramentas que pode ser utilizada nesse processo de 

aprendizagem é o livro-imagem. É importante a criança ter noção do objeto real e da 

possibilidade de representação desse objeto de outras maneiras: em fotografias, 

através de representações pictóricas, simbólicas etc. E o profissional da educação 

deve perceber essa importância e tratar a educação do olhar tão importante quanto 

a da escrita. 
 

3   Objetivos Geral e Específicos 

 

Destacar a importância da utilização do livro imagem no processo de 

alfabetização.  

 Compreender os efeitos de sentido que a linguagem visual cria no objeto. 

 Compreender o papel do professor como mediador da leitura. 



 Compreender os conceitos de imagem, alfabetização, letramento e 

letramento visual. 

 Compreender os estágios da alfabetização e desenvolvimento sensório-

motor (0-2 anos) e pré-operatório (2-7 anos). 

 Compreender os benefícios do letramento visual nas crianças do ensino 

fundamental e como é possível fazer uma leitura visual na mesma 

proporção da leitura verbal. 

 

4   Metodologia 

 

No primeiro momento serão estudados os principais conceitos 

abordados, tais como imagem, letramento visual e alfabetização. Serão feitas 

leituras sobre as teorias de Jean Piaget (teórico base), a fim de entender as fases do 

desenvolvimento da criança de 0 a 7 anos (estágios-sensório motor e pré-

operatório). Serão estudados ainda os conceitos de outros autores que abordam 

sobre letramento visual, tais como Donis A. Dondis e Marília Forgearini Nunes. Além 

de livros, as pesquisas também serão buscadas em artigos acadêmicos específicos 

da área.   

 

5   Desenvolvimento 

 

Jean Piaget delimitou quatro estádios para o desenvolvimento das 

estruturas cognitivas da criança, mas para este estudo será destacado os dois 

primeiros estádios: sensório-motor (0-2 anos); pré-operatório ou simbólico (2-7 

anos).  

Seguindo essa linha do desenvolvimento infantil, é relevante 

compreender a importância de se trabalhar com imagens nesse período. É na idade 

que antecede a alfabetização que a criança deve ser estimulada a entrar em contato 

com o mundo imagético, que dialoga intensamente com a comunicação na 

sociedade atual. 

As imagens são representações do mundo e querem transmitir uma 

mensagem, por isso devem ser observadas com atenção. Crianças que são 

alfabetizadas visualmente reforçam as habilidades e competências da expressão, 

percepção visual e criação. Não podemos esquecer que as letras são imagens que 

tem seu significado e juntas formam silabas, palavras, frases, textos, etc. para 



assim, construir um sentido e transmitir a mensagem. 

Da mesma maneira que existem códigos de escrita, para que se 

alcance o letramento visual deve-se atentar-se para alguns elementos, tais como: 

“ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, proporção, dimensão, movimento.” 

(MANSUR, Natália, 2015, p. 03). Segundo DONDIS (2000) "(...) a partir deles, 

obtemos matéria-prima para todos os níveis de inteligência visual, e também a partir 

deles que se planejam e expressam todas as variedades de manifestações visuais, 

objetos, ambientes e experiências".  

Sendo assim, o letramento visual-imagético deve ser visto como tão 

importante quanto o alfabetismo das letras. 

 

6   Resultados Preliminares 

Para este projeto é idealizado que seja possível mostrar a 

importância do livro de imagem e a sua influência no processo de letramento visual 

na alfabetização. Ou seja, expor com base em pesquisa teórica, que as crianças 

precisam ter contato com imagens, fotografias, representações simbólicas, etc. e 

diante delas criar um olhar sensível, compreensível e crítico, assim produzindo 

sentido sobre o que vê.  
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