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Resumo 

Esta pesquisa é um subprojeto da pesquisa Imagens da 
Ciência: Estudos, Análises e criação de Imagens para o 
ensino de Ciência com Enfoque CTS (Ciência – 
Tecnologia E Sociedade). Tem como foco estudos 
imagéticos e como principal objetivo: desenvolver uma 
proposta de análise de imagem que possa ser utilizada 
com imagens de livros didáticos da área de ciências 
com enfoque CTS. A metodologia contou com estudos 
bibliográficos e, entre os referenciais, adotamos a 
Leitura de Imagem Interdisciplinar (LI2) de Silva e Neves 
(2018). Entre os resultados elencamos a elaboração de 
uma adaptação da LI2 para imagens com enfoque CTS 
que vem sendo utilizada pelos pesquisadores do Grupo 
de Pesquisa INTERART: Interações entre Arte, Ciência 
e Educação - diálogos e interfaces nas Artes Visuais. 

Introdução  

A pesquisa em questão teve como foco o estudo 

imagético, seu principal objetivo foi elaborar uma 

proposta que contribuísse com a leitura de imagem (sem 

movimento) com enfoque CTS de livros didáticos de 

ciências (PNLD -2018).  Para tanto foi organizado um 

quadro para caracterizar as imagens e a análise das 

mesmas, a partir de uma adaptação da Leitura de 

imagem Interdisciplinar (LI2) para o com enfoque CTS. 

Material e Métodos 

Inicialmente desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica, 

de autores que trabalham com estudos imagéticos, 

como Panofsky (2007), Santaella (2012), Gombrich 

(2012), Silva e Neves (2018), com um enfoque também 

na leitura por justaposição proposta por Warburg (2010). 

Todo esse referencial propiciou a elaboração de dois 

quadros de análise de imagem de forma mais didática e 

abrangente, para que fossem utilizadas por um grupo 

maior de pesquisadores, no caso os componentes do 

grupo INTERART. Foram selecionadas imagens das 

ciências naturais (Química, Física, Biologia e 

Matemática), uma de cada área para realizar uma 

análise a partir do quadro elaborado.  

Resultados e Discussão 

Com o decorrer do projeto o quadro LI2 foi readequado 
para simplificar os conceitos que abrangia, para que 
qualquer um dos pesquisadores de qualquer área 
pudesse utilizá-la, na tabela 1 consta a metodologia 

inicial da qual a pesquisa partiu, para leitura de imagem 
a partir de forma e conteúdo com caráter CTS: 
Tabela 1. Quadro para leitura de imagem com enfoque CTS 
adaptado de leitura de imagem interdisciplinar (Silva; Neves, 2018) 

LI2 Enfoque CTS 
1º passo 
Análise da forma 

- 

2º passo 
Análise de conteúdo 

Conteúdo com 
enfoque CTS 

3º passo 
Análise das relações que 
envolvem a Imagem: autor 
x contexto x leitor 

Analise a partir 
do enfoque CTS 

4º passo 
Análise interpretativa do 
leitor 

Interpretações a 
partir de enfoque 
CTS 

A partir do quadro de análise LI2 mesclado com os 
conceitos dos estudos iniciais, foram desmembrados em 
mais tópicos de leitura relacionados a representação da 
imagem, tema/conteúdo CTS, quanto a forma, título x 
legenda x texto, potencialidade para discussões com 
caráter CTS, relações que envolvem a imagem para o 
enfoque CTS, e análise interpretativa. 

Conclusão ou Conclusões 

Ao final da pesquisa foi constatada uma ausência quase 
que total de imagens com enfoque CTS no material 
didático do PNLD das áreas específicas estudadas, no 
entanto os quadros de análise contidos nas fichas 
desenvolvidas durante a pesquisa, continuam sendo 
utilizadas para as leituras e análises de imagem 
compartilhadas com o grupo, auxiliando aos demais 
projetos com enfoque em livros didáticos do PNLD. 
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