
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Santos Jacques 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ILUSTRAÇÃO COMO RECURSO INOVADOR NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO COLÉGIO TÉCNICO 

INDUSTRIAL DE SANTA MARIA (CTISM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2019  



 

Marcel Santos Jacques 
 
 
 
 
 
 
 

A ILUSTRAÇÃO COMO RECURSO INOVADOR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA NO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 

(CTISM) 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-
Graduação em Educação Profissional e 
Tecnológica da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM, RS), como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre 
em Educação Profissional e 
Tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Prof. Dra. Leila Maria Araújo Santos 
Coorientador: Prof. Dr. André Krusser Dalmazzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
2019  



 

 
  



 

Marcel Santos Jacques 
 
 
 
 
 
 
 

A ILUSTRAÇÃO COMO RECURSO INOVADOR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA NO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 

(CTISM) 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-
Graduação em Educação Profissional e 
Tecnológica da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM, RS), como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre 
em Educação Profissional e 
Tecnológica. 
 
 
 

Aprovado em 13 de dezembro de 2019: 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dra. Leila Maria Araújo Santos (UFSM) 

(Orientadora) 
 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. André Krusser Dalmazzo (UFSM) 

(Coorientador) 
 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dra. Gilse A. Morgental Falkembach (UFRGS) 

 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Volnei Antônio Matté (UFSM) 

 
Santa Maria, RS 

2019  



 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação aos amigos e colegas que fizeram parte da equipe do 

Núcleo de Educação a Distância do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, 

incluindo os alunos formados, que sempre foram o foco de todo o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

  



 

AGRADECIMENTOS 
 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

pelo auxílio financeiro que subsidiou este projeto. 

Ao Prof. Paulo Roberto Colusso, pela oportunidade de trabalhar no 

NEaD/CTISM, e apostar que o design faz uma grande diferença na educação. 

À Prof. Erika Goellner, por todo apoio com o seu conhecimento técnico e suas 

palavras. 

Ao Prof. Alessandro de Franceschi, pela disponibilidade no auxílio à aplicação 

desta pesquisa. 

Aos amigos e colegas do Ead/CTISM, pela amizade e por fazerem parte dos 

melhores anos da minha vida. 

Aos colegas do mestrado, que direta e indiretamente me auxiliaram neste 

trabalho. 

À Emanuelle S. Rosa, por ter insistido para que eu adentrasse na Pós-

graduação, me auxiliando e atualizando quase 10 anos do meu Lattes. 

Aos meus pais, Odith e Dalteri Jacques, por todo apoio moral, emocional e 

financeiro necessário nessa fase. 

Ao meu coorientador, André Krusser Dalmazzo, por todo o apoio e incentivo na 

arte da ilustração e dos quadrinhos. 

À minha orientadora, Leila Araújo, pela coragem em apostar na minha 

experiência e no meu trabalho ao me orientar. 

 

 

  



 

RESUMO 
 
 
A ILUSTRAÇÃO COMO RECURSO INOVADOR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA NO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 
(CTISM) 

 
 

AUTOR: Marcel Santos Jacques 
ORIENTADORA: Leila Maria Araújo Santos 
COORIENTADOR: André Krusser Dalmazzo 

 
 
Esta pesquisa se desenvolveu junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
Profissional e Tecnológica do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), da 
Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado Acadêmico, linha de pesquisa em 
Inovação para Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Este estudo teve como 
objetivo pesquisar se o uso da ilustração, como um recurso inovador na educação no 
âmbito do Colégio Técnico Industrial, pode contribuir com o ensino da Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT), além de propor analisar se a utilização de 
ilustrações pode auxiliar realmente na educação de alunos de um determinado curso, 
bem como verificar as contribuições da aplicação das ilustrações. O intuito foi 
desenvolver subsídios para que as ilustrações sejam utilizadas no ensino como um 
recurso educacional inovador, almejando, assim, fomentar novos estudos em cursos 
que trabalham e envolvam o uso e o estudo de imagens. Frente aos resultados 
encontrados – tais como o rendimento dos conteúdos trabalhados com imagens e a 
falta que estas imagens fizeram em outras partes da matéria – esta pesquisa ainda 
pode subsidiar uma disciplina que estude o desenvolvimento de ilustrações para fins 
didáticos, tornando-se um campo extremamente relevante de atuação do profissional 
da área do Design. 
 
Palavras-chave: Ilustração. Materiais didáticos. Design. Ensino.  

 
 
 

  



 

ABSTRACT 
 
 

ILLUSTRATION AS NA INNOVATIVE RESOURCE IN PROFESSIONAL AND 
TECHNOLOGICAL EDUCATION IN THE COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE 

SANTA MARIA (CTISM) 
 
 

AUTHOR: Marcel Santos Jacques 
ADVISOR: Leila Maria Araújo Santos 

CO-ADVISOR: André Krusser Dalmazzo 
 
 
This research was developed with the Post Graduation Program in Professional 
Education and Technological of the Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 
(CTISM), from the Federal University of Santa Maria, Academic Master, research line 
in Innovation for Professional and Technological Education (EPT). 
This study aimed to research whether the use of illustration, as an innovative resource 
in education within the scope of the Colégio Técnico Industrial, can contribute to the 
teaching of Professional and Technological Education (EPT), besides proposing to 
analyze if the use of illustrations can really help in educating students of a particular 
course, as well as checking the contributions of the illustrations’ application. The 
intention was to develop subsidies so that the illustrations are used in teaching as an 
innovative educational resource, thus aiming to foster new studies in courses that work 
and involve the use and study of images. In view of the found results – such as the 
yield of the contents worked with images and the lack that these images made in other 
parts of the matter - this research can still support a subject witch studies the 
development of illustrations for didactic purposes, becoming an extremely relevant field 
of activity for professionals in the field of Design. 
 
Keywords: Illustrations. Teaching materials. Design. Teaching. 
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2 INTRODUÇÃO 
 

Amparado no conhecimento prático adquirido ao longo de uma década na 

atividade profissional de ilustrador de materiais didáticos, percebi que a ilustração 

desempenha um importante papel no processo de estudo para os discentes. Logo, 

notei que poderia resultar em uma pesquisa que fundamentasse a ilustração para a 

educação como algo importante nos diferentes níveis de conhecimento. Para 

contextualizar e tornar visíveis as origens dessas percepções acerca das ilustrações, 

faz-se necessário mostrar o cenário em que se desdobrou o desenvolvimento de 

imagens voltadas à educação e à produção do material didático. 

A Educação a Distância, no Brasil, surgiu no início do século passado, visando 

a qualificação profissional. Cursos por correspondência e via rádio faziam parte deste 

processo inicial, juntamente com materiais impressos que os alunos recebiam pelos 

correios. Nas décadas seguintes, novos cursos foram surgindo, com o objetivo de 

ampliar o acesso à educação por meio da leitura e escrita, promovendo, assim, a 

inclusão de muitos adultos que já possuíam um vínculo empregatício. Desenvolvidos 

pelo Instituto Monitor e pelo famoso Instituto Universal Brasileiro, os cursos ofertados 

eram do Ensino Fundamental, posteriormente passando a ser ofertado o completo, 

chegando ao ensino superior no final da década de 1990. 

Em seguida, surgiram os telecursos que, juntamente com os materiais 

impressos e o rádio, se mantiveram como fortes mídias educacionais até o final da 

década de 1990, quando surgiu a possibilidade da oferta de cursos via internet. A 

interação com o estudante é uma das marcas da relação gerada por essa tecnologia, 

algo limitado até aquele momento. Após a criação da Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), do Ministério da Educação (MEC), em 1996, validou-se a Educação 

a Distância (EaD) no país, garantindo a legitimidade dos diplomas emitidos para os 

cursos nessa modalidade.  

Na cidade de Santa Maria/RS, além dos cursos a distância ofertados pela 

Universidade Federal da cidade (UFSM), foi aprovada, em 2006, a proposta de cursos 

EaD através do Colégio Técnico Federal de Santa Maria (CTISM), da UFSM. Com o 

intuito de levar cursos técnicos profissionalizantes a diversos municípios do Estado, o 

EaD do CTISM (Ead/CTISM) formou, desde então, inúmeros profissionais das áreas 

de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Mecânica.  



 21

Para que essa formação fosse possível, foi criada uma equipe (Figura 1) para produzir 

os materiais didáticos utilizados nos cursos – tais como cadernos didáticos, objetos 

de aprendizagem, jogos e vídeo-aulas – e validar materiais desenvolvidos por outras 

instituições do país. Integrando essa equipe como um dos ilustradores responsáveis 

pela criação de imagens para os materiais didáticos, percebi que o ensino, em 

qualquer área do conhecimento, passa por uma série de disciplinas e de conteúdo. 

Tais disciplinas buscam um aprendizado permanente, além da interdisciplinaridade, 

que amplia as margens do conhecimento e se faz presente em qualquer área técnico-

científica. 

 

 

Figura 1 – Registro da equipe de trabalho do EAD do Colégio Técnico Industrial de 
Santa Maria, durante a produção de materiais didáticos 

 

 
 

Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2013) 
 

Frente a isso, foi visível certa dificuldade na aprendizagem de determinados 

conteúdos por parte dos alunos, devido a problemas enfrentados por eles nos cursos 

EaD do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, como as dificuldades de 

compreensão acerca de determinado equipamento. Isso me fez repensar o trabalho e 
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buscar desenvolver novas estratégias didáticas como propostas para o ensino, nas 

quais as ilustrações poderiam ser utilizadas como uma eficaz ferramenta pedagógica.  

É pertinente salientar que, entre estas estratégias adotadas, a criação e o uso 

de objetos de aprendizagem, como a Figura 2, entram como ferramenta constituída 

basicamente por ilustrações, e que se estabelece como relevante recurso instrucional. 

 

 

Figura 2 – Imagem do objeto de aprendizagem de Cálculo Técnico, realizado para o 
CTISM 

 

 
Fonte: Imgnation – Marcos Silveira (2016) 
 

A ideia inicial era a de desenvolver ilustrações que abordassem partes do 

conteúdo, que o professor-autor considerasse mais relevante explorar, por meio de 

uma imagem. As referências – imagens que o professor retirava diretamente da 

internet e anexava ao arquivo – eram redesenhadas basicamente sob uma nova 

roupagem, passaram a ser exploradas por novos pontos de vista. O propósito de criar 

imagens “limpas” (Figura 3), sem o excesso de efeitos de sombra e luz, coloridas o 

bastante para que chamassem a atenção dos alunos, mas que não atrapalhasse sua 

percepção e gerasse contraste dentro do material, foi obtido por meio de ilustrações 

vetoriais1.  

                                            
1 Desenho vetorial é o uso de primitivas geométricas como pontos, linhas, curvas e formas ou polígonos 
– todos os quais são baseados em expressões matemáticas – para representar imagens em 
computação gráfica. 
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Figura 3 – a) referência de equipamento de solda, enviada pelo professor-autor; b) 
redesenho do mesmo equipamento 

 

 
 
Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2012) 

 

Como ponto de discussão inicial, e até mesmo responsável pelo 

desenvolvimento deste projeto, foi criada, em certo momento, a Figura 4, para explicar 

determinado conteúdo dentro do material didático de Eletricidade. 
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Figura 4 – O sentido da eletricidade, realizada para o caderno didático de Eletricidade 
do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

 

 
 

Fonte: CTISM – Rafael Cavalli Viapiana (2012) 
 

Essa imagem gerou discussão entre equipe de ilustração e os professores da 

disciplina sobre sua relevância dentro do material. Para que “enrolar” com tantas 

imagens esta explicação? Há a necessidade de desperdiçar uma página inteira para 

isso? O que tem a ver um índio com uma flecha e energia elétrica? Foram alguns dos 

questionamentos levantados que não evitaram que a imagem fosse mantida. Notei aí 

um dos primeiros pontos para a utilização, ou auxílio da ilustração, como meio para 
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um ensino mais eficaz. Usou-se o lúdico como subterfúgio para que o aluno 

compreendesse o conteúdo por meio de uma metáfora, para que ele visse sob outro 

espectro o conteúdo que estava sendo ensinado a ele. 

Vale destacar que, para cada caderno didático que foi ilustrado, era necessário 

ter um conhecimento amplo do que seria oferecido ao estudante, tornando-se básico 

ter uma percepção do todo do conteúdo por meio da leitura e compreensão do mesmo 

– se não de todo ele, de boa parte pelo menos. Para isso, foi necessário planejar e 

estruturar em algumas etapas o processo de desenvolvimento de uma ilustração, 

como mostra o esquema da Figura 5: 

 

 

Figura 5 – Etapas no processo de criação de uma ilustração adotado pelo EaD/CTISM  
 

 
 

Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2013) 
 

Essa estrutura se firmou como um guia para o desenvolvimento de materiais 

instrucionais ilustrados. A proposta não era estabelecer uma metodologia, mas gerar 

visualidade, a fim de otimizar o processo para uma melhor organização, tendo em 

vista que eram trabalhados mais de um caderno didático por vez. Começou, a partir 

daí, a mudança na forma com que eram redesenhadas as imagens enviadas pelo 

professor-autor na primeira versão do material didático. As imagens passaram, então, 

por uma espécie de processo de roteirização, no qual era averiguada a melhor 

maneira de explorar determinado assunto e o estilo de desenho, além do melhor 
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enquadramento, a fim de salientar o que deveria ser evidenciado, promovendo melhor 

compreensão do conteúdo apresentado. 

Esse cuidado na elaboração da ilustração vem ao encontro das ideias de 

Broseghini et al. (2003), que afirma que o ato de criar uma ilustração – quando damos 

a existência a partir do zero, ou baseado em alguma referência – e o ato de 

desenvolver – que é o progresso do que foi planejado e criado, amparado pelas 

técnicas de desenho – são constituintes básicos no que se refere ao ato de ilustrar e, 

por meio disso, há a pretensão em verificar as possibilidades de promover o 

conhecimento a todos que dele necessitam. 

É importante salientar que ao falarmos em imagem e ilustração estamos 

usando termos similares, mas com significados diferentes em sua essência. A 

imagem é uma representação que se utiliza de técnicas artísticas para formalizar-se 

como algo “tangível” aos olhos, sendo tudo aquilo que vemos e que também 

imaginamos. Já a ilustração tem um objetivo maior esclarecer, utilizando estas 

mesmas técnicas artísticas para ganhar corpo e clareza, formalizada por um 

determinado contexto. Ela amplia as informações e apresenta visualmente situações 

em busca de um maior entendimento (MATTÉ et al., 2014). Portanto, podemos inferir 

que um elemento figurativo, amparado por um conteúdo base, é uma ilustração e 

também uma imagem, mas um elemento figurativo sem um contexto que a defina, é 

apenas uma imagem (Figura 6). 
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Figura 6 – Enquadramento de significados do que é imagem 
 

 
 

Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2018) 
 

Há um objetivo tangenciando esta pesquisa que recai sobre o profissional da 

ilustração e a maneira como este precisa “encarar” o trabalho e a leitura necessária 

para a criação e desenvolvimento de uma imagem. Não é apenas o uso de técnicas 

de desenho sobre determinado material ou equipamento para que uma ilustração 

ganhe vida, mas todo um investimento intelectual. É preciso buscar a melhor maneira 

de visualizar uma imagem, sem que essa gere dúvidas, ou surja o risco de uma má 

compreensão acerca do conteúdo de uma disciplina, algo que, dependendo das 

circunstâncias, pode impactar negativamente a compreensão do assunto. 

Refletir na imagem o que o texto procura dizer vai além de uma transposição 

de linguagens. É colocar sobre uma outra ótica o que foi interpretado, sem esquecer 

como o leitor vai perceber o conhecimento intrínseco nos elementos pictóricos 

escolhidos (NETTO, 1980).A adequação na criação e no uso de imagens voltadas ao 

ensino precisou e precisa ser revista constantemente, pois o ponto de vista e a forma 

com que o ilustrador aplica naquele momento pode ser, posteriormente, melhorado, 

seja pelo feedback dos alunos, ou porque se descobriu uma nova maneira de explorar 

em formas o que o conteúdo textual procura ensinar. 

Pela minha prática profissional, o modo de criação de uma imagem voltada à 

educação foi se modificando com o tempo, configurando-se como uma atualização a 

cada imagem esboçada e posteriormente finalizada. No entanto, este processo nunca 

foi registrado ou documentado, o que nos leva a propor como problema de pesquisa 
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e investigar neste estudo se: A ilustração pode ser considerada um recurso 
inovador na educação? 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica (EPT), Mestrado Acadêmico, na linha 3: 

Inovação para EPT. Tem como objetivo geral pesquisar se o uso da ilustração como 

um recurso inovador na educação pode contribuir com o ensino da EPT. Como 

objetivos específicos propõem verificar se a utilização de ilustrações pode contribuir 

para o ensino de alunos de um curso em EPT, e verificar as contribuições da sua 

aplicação. 

Esperamos com a realização deste estudo, desenvolver subsídios para que as 

ilustrações sejam utilizadas no ensino como um recurso educacional. Almejamos que 

esta pesquisa sirva, ainda, de base para a proposta de conteúdo deum curso que 

envolva o estudo e a prática de ilustrações, ou para algum conteúdo que estude a 

ilustração de materiais didáticos como mais uma provável área de atuação do 

profissional da área de Design.  
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3 ILUSTRAÇÃO E DESENHO  
 

A contribuição das imagens ao longo do tempo é notável se pesquisarmos da 

pré-história até os dias atuais, em que o uso de imagens interfere até em nossa 

linguagem através das redes sociais. Se pensarmos a ilustração como forma de 

comunicação e carga informativa, vemos que ela teve seu espaço resguardado com 

o surgimento da imprensa, e a partir daí o conhecimento, que era destinado a uma 

determinada elite, passa, então, a ser compartilhado com todos. Não há estilo, gênero 

ou conteúdo que não possa ser representado por uma imagem. Desde o mais abstrato 

elemento até o desenho mais realista, podemos trabalhar uma carga de informação 

para qualquer finalidade, e é por essa razão que acreditamos que o uso da ilustração 

pode inovar e contribuir efetivamente para o ensino. A ilustração como meio de 

comunicação remonta ao primitivo homem das cavernas, em um período em que nem 

as linguagens verbal e escrita eram “formalizadas”. Uma era onde o homem tinha a 

necessidade de contar fatos do seu cotidiano através das pinturas rupestres, como 

mostra a Figura 7. 
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Figura 7 – Pintura rupestre encontrada em Lascaux, França, com cerca de 3.000 anos 
 

 
 

Fonte: www.portaldarte.com.br/pinturarupestre.htm 
 

Ao longo do século XIII, considerados por alguns estudiosos como sendo os 

primeiros trabalhos ilustrados em publicações, as iluminuras medievais (Figura 8) 

eram uma espécie de pintura decorativa manual, utilizada em capitulares2, em 

pergaminhos e em manuscritos em geral, realizadas em representações e elementos 

decorativos. Eram feitas por monges em abadias, durante a Idade Média, sobre 

pergaminhos de pele de animais ou em papiros, como nas primeiras iluminuras 

encontradas no Antigo Egito. 

 

 

 
  

                                            
2 Letra em destaque que separava capítulos de antigas escrituras, além de significar decretos reais, e 
ordenanças prescritas pelas assembleias nacionais, na França medieval. 
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Figura 8 – Página do Missal de Jean Rolin, século XIV 
 

 
 

Fonte: ensinarhistoriajoelza.com.br/iluminuras-medievais/ 
 

Depois que os copistas escreviam os textos sobre determinado material, o 

“iluminador” realizava as iluminuras nos espaços livres. Elas acabaram recebendo 

este nome por serem realizadas, em determinadas técnicas, com folhas de ouro, que 

iluminavam as escrituras, além do uso de outros materiais como carvão, cúrcuma, 

açafrão e até insetos para dar cor. Após este trabalho de cópia e desenho, as páginas 

eram costuradas e formavam o que foi chamado de códex3, uma espécie de precursor 

do livro. As iluminuras tinham tanta importância quanto o texto, pois visavam valorizar 

a mensagem, com o intuito de que os estudiosos da época memorizassem as 

mensagens. Posteriormente, as iluminuras da Figura 9 tornaram-se um meio para se 

                                            
3 Os códices, ou codex, eram os manuscritos gravados em madeira, em geral do período da era antiga 
tardia até a Idade Média. O códice é um avanço do rolo de pergaminho e, gradativamente, substituiu 
esse último como suporte da escrita. O códice, por sua vez, foi substituído pelo livro. 
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contar histórias e contos, trazendo um grande volume de conhecimento sobre a Idade 

Média. 

 

Figura 9 – Página de livro com iluminura referente à comemoração do Pentecoste, 
século XIV 

 

 
 

Fonte: ensinarhistoriajoelza.com.br/iluminuras-medievais/ 
 

Segundo Patati (2006), com o advento da imprensa no século XV e, décadas 

depois, da mídia impressa informativa, a arte da ilustração impressa – materializada 

por meio da xilogravura e da litografia, por exemplo – foi desenvolvida por profissionais 

cada vez mais empenhados em suas técnicas, gerando trabalhos cada vez mais 

constantes nos periódicos europeus. Dessa maneira, a ilustração como carga 

informativa desenvolveu contornos pelas diferentes técnicas de criação. Ao autor não 

cabia apenas desenvolver a imagem, cabia-lhe também ter um conhecimento 

específico sobre o que a mesma tratava, tornando a ilustração um recurso eficiente, 

não apenas como uma imagem complementar ao texto, mas como um catalisador, 

para que essa auxiliasse o leitor a compreender melhor o conteúdo textual. Como 

forma de linguagem, a ilustração percorreu um longo caminho no decorrer da história, 
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contando com um olhar próprio de sua construção. Momentos esses que, ora 

aportados por um texto escrito que o subsidiava, ora por conta própria, expunham 

costumes, fatos e diversas outras situações. 

Em vários outros momentos históricos, vemos a mesma forma de expressão 

nos hieróglifos egípcios, nos baixos relevos da Mesopotâmia, nas tapeçarias da idade 

média, nos estandartes chineses e nos vitrais das igrejas góticas na Europa. Além de 

muitos outros momentos, ao longo da história, em que estas imagens (Figura 10) 

contam, narram ou comunicam uma informação a partir de um fato ou acontecimento. 

 

 

Figura 10 – Representação de Gutenberg (à direita) manuseando um panfleto 
impresso em tipos móveis 

 

 
 

Fonte: historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/invencao-imprensa.htm 
 

Na área dos materiais educacionais, os avanços digitais no setor da ilustração 

geraram um número cada vez maior de materiais gráficos disponíveis para os 

estudantes de diferentes níveis. Nesses materiais, a ilustração profissional, que nasce 

a partir de um desenho realizado por um ilustrador, resulta em um produto final 

destinado a um propósito: o de reportar um conteúdo, transmitindo uma informação. 
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Ela pode vir a conter diversos elementos que facilitarão a leitura do estudante/leitor, 

tais como perspectiva, forma, cor, luz, sombra, projeções e outros elementos que 

formarão a imagem adequada para cada tipo de situação. Assim, podemos concluir 

que a ilustração possui um propósito, um porquê de existir dentro de determinado 

contexto, no qual o desenho possui um valor diferenciado, visando os passos iniciais 

para um produto (neste caso, uma ilustração), um mero exercício ou uma prática com 

diversos propósitos. 

A ilustração extremamente literal ou puramente ornamental e decorativa não 

representa mais a diversidade, a pluralidade e a riqueza de informações visuais a que 

as crianças de hoje têm acesso. Atualmente, “[...] o ilustrador amador que ilustrava os 

livros como hobby ou como distração nas horas vagas, deu lugar a um profissional 

com formação acadêmica, criterioso e encarregado de dar qualidade estética, 

funcional e lúdica ao produto” (LINS, 2002, p. 45).  

Procuramos, ao longo do percurso da atividade de ilustrar, o poder de 

comunicação da ilustração amparados não só pela prática de vincular imagens a 

textos, mas por que a imagem contextualiza a subjetividade das palavras, gera no 

leitor um novo ponto de vista, uma nova descoberta. E este conceito deve estar em 

mente desde o primeiro ato de se produzir uma ilustração. Desenhar pode ser 

ensinado. Não há certeza se há alguma habilidade natural oriunda dos antigos 

ancestrais do homem, mas a arte de desenhar pode ser praticada e desenvolvida, tal 

qual a escrita ou outra atividade manual ou intelectual. Baseados nos conceitos de 

grandes mestres da arte do século XIX, o desenho é uma forma de expor uma ideia 

ou um conceito, mas também algo muito maior que traços em um papel. É a analogia 

a algo real, que pode ser lido e interpretado (PIPES, 2010). Desenho é uma linguagem 

que passou por um processo de codificação ao longo dos séculos, influenciando o 

modo como os ilustradores enxergavam o mundo. Na arte, o desenho juntou-se à 

pintura e, segundo o pintor pós-impressionista francês Paul Cézanne, o mesmo se 

torna mais preciso quando há maior harmonia entre as cores. Um não pode ser sem 

o outro. Para tanto, houve uma tentativa de se ensinar arte e design juntos durante a 

Bauhaus4, onde a proposta era ensinar a ver a essência das coisas ao invés da 

aparência, obtendo, assim, a verdadeira expressão. 

                                            
4 A Staatliches-Bauhaus foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda na 
Alemanha. A Bauhaus foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado 
Modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design do mundo.  
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A ilustração começa, dentre outras maneiras, sendo esboçada por meio de 

desenhos em uma folha de papel, e isto é essencial para que as ideias evoluam. No 

entanto, a liberdade criativa não deve ir além daquilo que precisa ser mostrado na 

ilustração, cabendo-lhe salientar, de maneira clara e objetiva, o conteúdo que está 

sendo abordado. O ilustrador deve atender as necessidades do autor que está 

desenvolvendo o livro ou material didático, além de atender também às necessidades 

do leitor/estudante, que procura na imagem uma nova forma de compreensão do 

assunto proposto. 

 

3.1 SEMIÓTICA E IMAGEM 

 

Para compreender ainda mais os significados que as imagens nos remetem, 

houve a necessidade de entrar na área da semiótica. Para o aprofundamento do 

estudo da potencialidade da comunicação que as ilustrações carregam, buscamos 

apoio nos estudos da Semiótica, pois este conteúdo está relacionado à comunicação 

verbal e não-verbal por meio dos “estudos dos significados”, afinal, no caso da 

linguagem não-verbal os sinais também são dotados de significados específicos 

(sinais de trânsito, os movimentos, os sons, os cheiros etc). 

Dentro desse contexto, devemos salientar que estamos falando, de certo modo, 

de signos que remetem a um significado. Signos que representam, neste caso, 

imagens que formalizam o texto na busca por uma economia na comunicação 

(NETTO, 1980). Esses signos possuem um significante dentro de um contexto, logo, 

eles representam não só uma maneira diferente de compreender determinado 

conteúdo, mas também oferecem um significado cujo conceito abstrato é 

representado por esta parte visual. Tudo isso para que a informação seja colocada da 

maneira mais clara possível, gerando a transformação que o texto ou imagem procura 

estabelecer, como nos esclarece Netto: 

 
O que interessa à análise informacional, assim, não é saber o que diz uma 
mensagem, mas quantas dúvidas ela elimina. O ponto de partida, portanto, é 
que as mensagens existem para eliminar dúvidas, reduzir a incerteza em que 
se encontra o indivíduo – sendo dado como certo que, quanto maior for a 
eliminação de dúvidas por parte de uma mensagem, melhor ela será. 
Pressupõe-se ser finalidade específica de um texto, de um informador, mudar 
o comportamento de seu receptor, e como não se pode contestar que a 
dúvida, em princípio, gera a imobilidade, a informação surge como agente 
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dissipador de incertezas e cujo objetivo é provocar uma alteração no 
comportamento das pessoas (NETTO, 1980, p.26). 

 

Mas o que isso tem a ver com o uso da imagem ou com o conteúdo exposto 

em uma ilustração? Vale destacar que os inúmeros signos e significados dentro de 

um conjunto de imagens pode ser um recurso diferenciado, gerando a capacidade de 

criar novos sentidos, na busca por respostas, e conhecimentos muito intrínsecos à 

palavra escrita, amplificando a relação texto x imagem quando percebemos os 

diversos meios de expor uma informação. A imagem indicada na Figura 11, extraída 

do caderno didático de Instrumentação Aplicada do curso de Automação (2010), do 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, pode ser um exemplo deste raciocínio. 

 

Figura 11 – Vista em corte do funcionamento de uma turbina, para o caderno didático 
do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

 

 
 
Fonte: CTISM – Rafael Cavalli Viapiana (2010) 

 

A construção de uma ilustração deve ser analisada com base dedutiva e lógica, 

tal qual nos explica Rüdiger acerca das novas tecnologias da comunicação: 
 

Conduzir uma reflexão sobre as novas tecnologias de comunicação seria, 
pois, construir um raciocínio analítico, segundo o qual o seu significado não 
pode ser deduzido de uma intuição essencial e em que é preciso levar em 
conta a experiência concreta. A reflexão precisa apoiar-se em dados 
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contingentes, para não se perder em especulações arbitrárias e chegar a 
alguma conclusão válida em termos mais generalizados (RÜDIGER, 2004, 
p.17). 

 

Relacionar tecnologia da comunicação com imagem é fazer um paralelo entre 

elementos, cujo objetivo é facilitar a transmissão de conteúdo. Podemos inferir, então, 

que a ilustração deve estimular a dedução lógica do estudante, tendo por base o 

raciocínio analítico, algo que as percepções deste mesmo estudante o direcionem 

àquilo que ele vê e ao contexto para o qual a imagem foi desenvolvida. Para tanto, 

são necessárias diversas técnicas no desenvolvimento de uma imagem, para que 

possamos defini-la como sendo uma ilustração para a educação, pois percebemos 

que não é apenas o uso da estética como um chamariz da atenção do estudante. A 

ilustração para a educação consiste em um novo olhar acerca de uma carga 

informativa com uso de signos repletos de significados em todos os elementos que 

representam algo para o leitor, abrangendo as linguagens verbais e não-verbais. 

Para Charles S. Pierce (1980), a semiótica é a teoria geral que trata das 

representações, levando em conta os signos sob todas as formas e manifestações 

que venham a assumir. Já segundo Teixeira Netto(1980), a semiótica é a reunião entre 

expressão e conteúdo, onde a expressão só é tal porque exprime um conteúdo e o 

conteúdo só é tal porque é conteúdo de uma expressão. Esse conceito ampara 

qualquer construção de um elemento figurativo, pois, a maneira como será expresso 

um conteúdo depende do próprio conteúdo em existir, definindo o real conhecimento 

intrínseco na imagem e a informação que essa pretende transmitir.  

Para Teixeira Netto, a informação que o texto carrega visa mudar o 

comportamento do leitor, sendo um agente dissipador de incertezas. Ao se tratar de 

uma ilustração, podemos dizer que se mantêm os mesmos preceitos, onde sua 

representação proporciona um novo olhar sobre a mesma informação, gerando uma 

nova percepção por meio de símbolos e signos. 

Durante o desenvolvimento de uma determinada ilustração, o ilustrador procura 

(ou pelo menos deve) deixar as informações visuais mais claras possíveis, retirando 

elementos às vezes desnecessários para a leitura da imagem, assim como trabalhar 

a síntese gráfica de elementos que o estudante possa reconhecer de imediato. Dessa 

maneira constitui-se a imagem, uma representação de algo que possui aspectos 

particulares que faz com que sejam percebidos (uma pessoa, um objeto, um animal...), 
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não só por meio de técnicas de ilustração, mas também pode se dar por meio da 

fotografia e por filmagens. 

Por mais complexa que possa parecer, a semiótica fomenta o estudo sobre as 

imagens e como (e o que) elas podem provocar no indivíduo, seja no momento de 

estudo (ilustrações didáticas), seja no entretenimento (cinema), ou até mesmo na 

comunicação de informações básicas do cotidiano (sinalização de trânsito). 

Percebemos, assim, que esta análise da capacidade da imagem em criar sentido para 

alguém que a lê e a interpreta advém do campo da semiótica. As imagens que compõe 

uma ilustração são oriundas de elementos pictóricos elaborados com um cuidado mais 

específico e objetivo, que direcionam nosso pensamento a algo conhecido. Podemos, 

por exemplo, desenhar um parafuso para que alguém veja e diga que aquilo é um 

parafuso, sendo que na verdade é o desenho de um parafuso. Scott McCloud (2008) 

já citava o trabalho do artista René Magritte, A Traição das Imagens (Figura 12), em 

seu exemplo acerca das imagens que interpretamos como algo que sabemos o que 

é, mas visto por representações icônicas que facilitavam nossa leitura. 

 

Figura 12 – Obra A Traição das Imagens (1929), do artista surrealista belga René 
Magritte 

 

 
 

Fonte: g1.globo.com/pop-arte/blog/yvonne-maggie/post/isto-nao-e-um-cachimbo.html 
 

Portanto, se no entretenimento, assistindo a um filme ou até mesmo lendo uma 

história em quadrinhos, as imagens nos causam medo, riso ou tristeza, na 

comunicação elas podem nos transmitir informações básicas, úteis e simples como 

ícones de um banheiro, sinalização em um prédio ou ícones em um painel de um 

eletrodoméstico. Vale-se de uma formatação universal o uso e o significado de ícones 
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e símbolos no cotidiano, que faz com que identifiquemos as formas e a transformemos 

em conteúdo que nos seja relevante. O auxílio que a produção de imagens busca 

sanar é o de oferecer novas maneiras de se compreender o mundo que nos cerca, 

facilitando o entendimento sem interferir na legibilidade da informação. 

 

 

Figura 13 – Síntese gráfica de um forno de fundição 
 

 
 

Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2011) 
 

Quando a mensagem desta ilustração (Figura 13) é corretamente 

compreendida pelo aluno, ela alcançou o seu objetivo ao ser desenvolvida. No 

entanto, o problema no que se refere à semiótica é quando a mensagem transmitida 

pela imagem não cumpre com o seu propósito, seja por falha na representação, 

clareza da imagem, ambiguidade na mensagem ou até mesmo por estar fora do 

contexto (neste caso deslocado de seu conteúdo textual). Para tanto, Phillips (2008, 

p.37) reforça este argumento dizendo que “mesmo a linguagem visual mais vigorosa 

torna-se inútil sem a habilidade de inseri-la num contexto palpável”. Essas falhas 

dificultam nossa habilidade em decodificar e interpretar a mensagem que a imagem 

procura esclarecer, sendo influenciada também pela prévia intimidade, ou não, do 

estudante junto ao conteúdo. E é essa intimidade, esta relação que o aluno tem com 



 40

a imagem que está vendo, que se conecta ao seu conhecimento pessoal e torna a 

leitura da mesma mais subjetiva do que objetiva, como nos explica Hall (2007, p.18): 

 
Embora exista um aspecto subjetivo em nossa experiência destas 
qualidades, também há um aspecto objetivo que pode ser testado por 
diversos métodos científicos. Os testes objetivos de cor não tem conexão com 
as sensações da experiência pessoal com as cores, mas com os fatos 
relacionados ao que é percebido. Esses testes são particularmente 
avançados nas áreas de fisiologia e psicologia. 

 

Existem inúmeros modos de explicar uma matéria, seja de uma maneira literal 

(objetiva), seja de uma maneira não-literal (por meio de uma ironia, uma metáfora ou 

uma simbologia). Logo, a “prática visual” de determinados conceitos no cotidiano nos 

conduzem a informações que formatamos em nosso processo de aprendizagem, 

como nos exemplifica a Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Exemplificação de um modo literal e não-literal, respectivamente  
 

 
 

Fontes: (a) Marcel Santos Jacques (2019); (b) https://exame.abril.com.br/brasil/tempo-de-semaforo-vai-ficar-
20-maior-em-sao-paulo/ 

 

Podemos transmitir a mesma mensagem de maneiras diferentes, que tornam a 

maneira não-literal (b) familiar pelo constante uso. A maneira não-literal pode ser mais 

atrativa e produzir um significado que a maneira literal não conseguiu produzir, 

fazendo uso de um enfoque mais familiar, gerando um novo insight. Se lembrarmos 

da ilustração da flecha, a Figura 15, podemos enquadrá-la nesta situação. Algo 

extremamente visual que recebeu uma significação dentro do contexto em que foi 

apresentado. 
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Figura 15 – Exemplo de um significado dentro de um contexto 
 

 
 

Fonte: CTISM – Rafael Cavalli Viapiana (2012) 
 

Toda esta análise acerca da semiótica está ligada intimamente à comunicação 

verbal e não-verbal, o que nos mostra que este estudo de significados é importante 

para a criação de elementos visuais que abranjam o maior número de pessoas, no 

que se refere a comunicação de informação. Assim como a semiótica nos faz ler e 

interpretar um texto, ela também nos auxilia a “ler” as imagens que, aplicadas dentro 

de um determinado contexto, passam as informações por meio de seus significados, 

e que o(s) autor(es) estão procurando transmitir. 
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4 TECNOLOGIAS DIGITAIS E OS PROFISSIONAIS DA ILUSTRAÇÃO. 
 

4.1 TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

A tecnologia digital influenciou significativamente o trabalho na área de 

ilustração e gerou um grande número de profissionais que se envolveram na atividade 

de maneira autodidata, mas que, ainda assim, necessitavam de uma certificação para 

atuar no mundo do trabalho. Esse mercado, que devido a mesma tecnologia fica a um 

clique de distância do profissional, exige de um mesmo indivíduo diversos 

conhecimentos que vão além de técnicas e estilos de desenho, e também muita 

criatividade. 

Os profissionais de hoje utilizam técnicas que vão desde as habituais 

ferramentas artísticas como nanquim, grafite, aquarela ou lápis de cor; até modernas 

técnicas de ilustração digital, como o bitmap, o vetor e o 3D. Há profissionais que 

mesclam ambas as técnicas (analógica e digital), o que pode gerar, sob aspectos 

técnicos, imagens mais ricas e interessantes. Conhecimento acerca de diferentes 

softwares, programação, edição de fotografias, ilustração 3D e animação podem fazer 

parte do currículo de um profissional desta área. Afinal, o mundo do trabalho é 

concorrido e, muitas vezes, ele deve desenvolver sozinho determinado produto, desde 

o esboço até o produto final, que os clientes veem estampados em revistas, livros, na 

internet ou na televisão. Para tanto, a ilustração digital ganhou muito espaço por estar 

ligada a esta tecnologia que dominou a área da Educação, tornando-se acessível a 

todos que possuem um computador. Soma-se a esse equipamento uma mesa 

digitalizadora, internet e mais algum outro periférico que seja útil, temos, então, uma 

ferramenta apta para desenvolver o que for preciso para clientes que podem estar do 

outro lado do mundo. Dessa maneira, os custos são minimizados para quem quer 

começar profissionalmente, por isso a alta competitividade nas mídias e nos meios 

editoriais. 

Tendo em vista os avanços tecnológicos em programas utilizados na pós-

digitalização de desenhos e ilustrações, tais como Krita, Paint Toll SAI, Photoshop, 
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lllustrator, Corel Draw5 e Autocad6 (Figura 16), ou até mesmo o Procreate (para o Ipad) 

apenas para citar alguns, o ilustrador de hoje une arte e tecnologia para propor a 

melhor maneira, ou a melhor imagem, para determinada situação. 

 

 

Figura 16 – Marcas dos programas mais utilizados para tratamento e criação de 
imagens: Krita, Paint Toll, Adobe Photoshop, Illustrator, AutoCad, 
CorelDraw e Procreate, respectivamente 

 

 
 
Fonte: www.brandsoftheworld.com/ 

 

Com a expansão de cursos e aulas via internet, buscar imagens na World Wide 

Web não é a melhor maneira de complementar o material didático, seja ele qual for. 

Questões de direitos autorais e adequação de figuras aos conteúdos fornecidos nem 

sempre agradam a clientes (estudantes) e aos geradores de conteúdo (na maioria das 

vezes, professores). Para isso, a busca de profissionais que produzissem estas 

imagens e a necessidade de suas atividades aumentaram, extrapolando o uso de 

imagens estáticas para animações, vídeos, jogos e outras alternativas que 

auxiliassem a quem procurava por conhecimento. Assim, a educação se tornou uma 

área fértil para as inventividades dos ilustradores e as possibilidades da ilustração, na 

medida em que as novas tecnologias de aprendizagem foram influenciando a própria 

educação.  

Os esboços e os desenhos prévios, que são o grande passo para que todo 

projeto de ilustração se inicie e se estabeleça, buscam em sua essência materializar 

o que nem o pensamento ainda formou. Toda uma trajetória histórica dos significados 

da ilustração pode dar à luz ao que hoje procuramos colocar em uma imagem voltada 

à educação. 

                                            
5 Programas que visam tratamento e criação de imagens, sendo os três primeiros da empresa Adobe 
Creative Suite e o último pela Corel Corporation. 
6 Embora o programa Autocad não tenha sido criado exclusivamente para ilustração, ele facilitou a 
criação de peças e equipamentos com proporções definidas, utilizados na EPT.  
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Segundo Ilda, podemos concluir que a base que sustenta uma imagem pode 

possuir muito mais aspectos psíquicos que apenas um esmero estético: 

 
O designer pode ser considerado um profissional híbrido entre tecnologia e 
arte, mas com um componente adicional: seu trabalho visa satisfazer as 
necessidades humanas, tanto do ponto de vista físico, como psíquico e social. 
Nem tecnólogos, nem artistas colocam essas necessidades no centro de 
suas preocupações profissionais. Portanto aí está o território dos designers: 
ser o intérprete das necessidades e desejos humanos, conciliando tecnologia 
e arte (ILDA, 2003, p. 2). 

 

Certamente o equilíbrio entre questões técnicas artísticas e as informações tornam 

uma imagem funcional, e isso parte de toda a construção do conhecimento do 

profissional da ilustração 

 

 

4.2 OS PROFISSIONAIS DA ILUSTRAÇÃO 

 

Apesar de todos os avanços tecnológicos na criação e produção de ilustrações, 

nenhum deles ainda superou os olhos e as mãos do indivíduo que, por meio da 

observação e manuseio de instrumentos artísticos, consegue reproduzir imagens para 

diferentes finalidades. Do italiano Da Vinci, autor de inúmeras ilustrações relativas a 

seus estudos com anatomia humana, para quem o desenho tornou-se “não apenas 

uma ciência, mas uma divindade”, a Alex Ross, quadrinhista cujas ilustrações flertam 

com o hiper-realismo (Figura 17), a capacidade humana de observar e representar no 

papel é uma prática metodológica eficaz, que dificilmente será abandonada. 
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Figura 17 – a) Estudos sobre a anatomia de ombro e pescoço, realizados por 
Leonardo Da Vinci em meados de XIV; b) Estudos de personagens, 
realizados pelo quadrinhista Alex Ross para a revista em quadrinhos 
Justice (2005) 

 

 
 

Fontes: a) www.drawingsofleonardo  b) www.comicartfans.com/gallerypiece.asp?piece=283463 
 

O que leva alguém a trabalhar no ramo da ilustração vai além do motivo que 

muitos imaginam: o de que o profissional gostava de desenhar quando pequeno. 

Deve-se compreender que querer ser ilustrador é muito semelhante a querer ser um 

esportista: se você pratica uma atividade física nos fins de semana por diversão, não 

quer dizer que você estaria disposto a treinar por horas, diariamente, além de ter que 

viajar, se dedicar mais e mais, para daí quem sabe, ser notado por um grande time ou 

patrocinador. Ser ilustrador não é muito diferente disso. Estudo e prática devem ser 

uma constante, pois o mundo do trabalho é bastante competitivo e a internet está aí 

para acirrar essa eclosão de imagens e de desenhistas. Isso quer dizer que um 

portfólio eclético pode contribuir para que um profissional da ilustração consiga se 

destacar dos demais e angariar grandes trabalhos. 

No entanto, é possível, sim, ser um ilustrador, se o sujeito tiver a mentalidade 

de que para trabalhar na profissão deve tratar o assunto como profissional. O 

ilustrador, geralmente com formação nas áreas do Design ou das Artes, tem o objetivo 
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de unir estética e técnica, a fim de que a funcionalidade da imagem produzida seja de 

fácil comunicação, visando a satisfação do leitor/usuário frente suas necessidades. 

Hoje, no país, segundo o ranking realizado pela Folha de São Paulo acerca dos 

cursos de Design, em 2016, existem cerca de 136 instituições que ofertam o curso de 

Design Gráfico. Entre as disciplinas desses cursos se encontram diversas que visam 

a prática e o exercício do desenho. Em um âmbito mais local, temos o curso de 

Desenho Industrial, da Universidade Federal de Santa Maria que, segundo essa 

mesma pesquisa, ocupava a quadragésima posição dentre as melhores instituições 

de ensino. Muitos dos formandos desse curso foram trabalhar pelo país na produção 

dos mais diversos materiais gráficos, incluindo a ilustração. Contudo, a formação de 

ilustradores educacionais não é uma prática muito comum nos cursos de graduação. 

Normalmente especializações na área de ilustração didática são feitas pelos 

ilustradores em cursos privados, ou acaba partindo do próprio profissional que vê no 

setor um nicho para o investimento e desenvolvimento deste projeto. 

Cabe salientar que não apenas a criação de imagens para materiais impressos 

faz parte da rotina de trabalho de um ilustrador. Vídeo e animação, desenvolvimento 

de embalagens, decoração, a criação de qualquer produto físico requer o 

desenvolvimento de esboços feitos por ilustradores, os quais resultarão em roupas, 

joias, equipamentos e interfaces gráficas, por exemplo. Também é necessário falar 

dos profissionais que não são necessariamente artistas gráficos, mas que se “utilizam” 

da arte da ilustração para auxílio próprio, em suas atividades cotidianas. Como é o 

caso do cirurgião José Luiz Pistelli (Figura 18), que, antes dos procedimentos 

cirúrgicos, analisa o caminho que vai seguir por meio de seus desenhos. “Antes de 

operar, crio intimidade com os procedimentos no papel. Com a caneta, imagino os 

caminhos que depois vou refazer na sala de cirurgia”, segundo ele. 
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Figura 18 – Médico cirurgião José Luiz Pistelli 
 

 
 
Fonte:https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-cirurgiao-jose-luiz-pistelli-faz-desenhos-anatomicos-que-
exaltam-o-humano-no-medico-e-em-seus-
acientes?utm_source=instagram&utm_medium=trip&utm_campaign=o-cirurgiao-jose-luiz-pistelli-faz-
desenhos-anatomicos-que-exaltam-o-humano-no-medico-e-em-seus-pacientes 

 

Os detalhes são, segundo ele, o ponto em comum para que o desenho tenha 

se tornado uma espécie de ferramenta na atividade de médico que, para ele, ajuda a 

acompanhar o seu raciocínio cirúrgico. Ele tem no trabalho do italiano Leonardo Da 

Vinci uma inspiração que o ajuda a tranquilizar seus pacientes, quando esses 

conseguem visualizar o procedimento por meio dos esboços dele (Figura 19), o que 

cria uma proximidade maior e menos “fria” com os pacientes. 
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Figura 19 – Esboços criados pelo cirurgião José Luiz Pistelli 
 

 
 

Fonte:https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-cirurgiao-jose-luiz-pistelli-faz-desenhos-anatomicos-que-
exaltam-o-humano-no-medico-e-em-seus-
acientes?utm_source=instagram&utm_medium=trip&utm_campaign=o-cirurgiao-jose-luiz-pistelli-faz-
desenhos-anatomicos-que-exaltam-o-humano-no-medico-e-em-seus-pacientes 
 

Já a união de áreas distintas do conhecimento geram trabalhos mais 

abrangentes, como é o caso da quadrinização do artigo científico criado pelo 

doutorando Luciano Queiroz e ilustrado por Marco Merlin (Figura 20), intitulado Ciclos, 

e que foi lançado em fevereiro de 2019. 
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Figura 20 – Da direita para a esquerda, o biólogo Luciano Queiroz e o quadrinhista 
Marco Merlin, criadores da HQ Ciclos 

 

 
 
Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/02/20/biologo-e-quadrinista-transformam-
artigo-cientifico-sobre-o-ciclo-de-vida-dos-insetos-em-historia-em-quadrinhos.ghtml 

 

Com o objetivo de divulgar os resultados da pesquisa para um público ainda 

mais amplo, Marco diz que a ideia de mesclar ilustrações (Figura 21) e texto “facilita 

muito a compreensão do conceito de sucessão e também apresenta alguns insetos 

que não são tão conhecidos pela população. [...] Queremos alcançar pessoas que não 

são do meio acadêmico. Então, contamos a história de outra forma”. 
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Figura 21 – Página da HQ Ciclos 
 

 
 

Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/02/20/biologo-e-quadrinista-transformam-
artigo-cientifico-sobre-o-ciclo-de-vida-dos-insetos-em-historia-em-quadrinhos.ghtml 
 

Ainda, segundo os autores Luciano e Marco, os paralelos entre os resultados 

da pesquisa e a vida em sociedade, contadas nessa forma, criam laços entre o 

material desenvolvido e os leitores. Isso reforça a ideia de que o vínculo visual pode 

enaltecer ainda mais os conteúdos, mostrando sua relevância junto a uma sociedade 

que vê a ciência como algo distante do seu cotidiano. 

Estes trabalhos apenas buscam reforçar de maneira positiva a proposta acerca 

do uso das ilustrações (neste caso, quadrinhos) na área da educação como uma 

espécie de amparo, não só pelo seu modo de expor o conteúdo, mas como uma 
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atividade interdisciplinar, que salienta o trabalho de duas áreas distintas. Podemos, 

inclusive, citar, como exemplo da propagação do conhecimento por meios ilustrados, 

a obra Neurocomic (Figura 22), onde o ilustrador e Dr. Matteo Farinella e a Dra.Hana 

Ros contam, por meio de um livro todo em quadrinhos, o funcionamento dos nossos 

neurônios e como eles trabalham ao reforçar nossa compreensão acerca do mundo. 

Além do mais, acabamos por conectar esta leitura com outro trecho deste texto, a 

respeito dos conceitos literais e não literais. 

 

 

Figura 22 – Capa e página, respectivamente, do livro Neurocomic (ano dessa edição) 
 

 
 
Fonte: http://www.neurocomic.org/ 

 

Aos vermos uma imagem reforçamos, por meio de ligações sinápticas, as 

conexões com o conteúdo a ser compreendido, ficando mais claro e evidente, sempre 

que necessário, o conhecimento adquirido. Sousamis, em sua obra Desaplanar 

(2017), nos confirma essa mesma concepção ao nos dizer, de maneira ilustrada, que 

“a descrição de uma imagem nunca representa a imagem de fato. Enquanto a imagem 

é, o texto sempre é sobre” (SOUSAMIS, 2017, p. 58). 
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A ILUSTRAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

 

A área do Design é muito ampla, e se levarmos em conta os diversos caminhos 

que alguém formado na área pode seguir, perceberemos a importância deste 

profissional para o mundo moderno e para a diversidade de produtos e serviços que 

temos hoje, em diversos níveis de consumo. Interfaces gráficas, impressos, 

publicações, layouts, embalagens, moda, equipamentos, maquinários, animações, 

vídeo, cinema, ergonomia...e ilustração. Para qualquer caminho que o profissional do 

Design siga, o desenho sempre fará parte do processo de criação, pois é um meio de 

exteriorizar ideias e formalizar um signo informativo para o leitor. Ao longo da história, 

a criação de ilustrações, dentro do contexto do design gráfico, sofreu influências da 

arte e da arquitetura, além de evoluir junto com os instrumentos que faziam com que 

as imagens viessem à luz do conhecimento. 

Em meados da segunda metade do século XX, o desenho foi rebaixado a uma 

mera atividade lúdica, um mal necessário, como nos explica Pipes (2010), perdendo 

seu valor no processo de solução de problemas e na comunicação de conceitos. O 

pós-modernismo, por meio da valorização dos ornamentos, da cor e das texturas, 

alavancou a ideia de diferenciação em produtos, os quais emergiam das mãos de 

designers, influenciando, também, na forma como a imagem era desenvolvida, 

vinculada a informação que carregava. Isso interfere diretamente quando se trata de 

ilustrações educacionais e seu processo de construção. 

Para tanto, a ilustração para a educação vai além da produção de formas 

gráficas que visam instruir. A ilustração não se resume a uma visão estética, mas um 

aprofundamento técnico de um conteúdo, correlacionando forma e função para que 

se cumpra seu propósito. É a busca de uma visão mais clara, organizada e planejada 

de determinado assunto textual que se constituiu como uma maneira eficiente de 

ensinar. Logo, instruir para educar leva um mesmo significado de construir, como nos 

explica Reigeluth: 

 
Esse [novo] paradigma requer que nossa definição de instrução inclua o que 
muitos teóricos cognitivistas se referem como construção [...]: um processo 
de ajudar os alunos a construir seu próprio conhecimento, em oposição (ou 
em adição) a simplesmente transmitir informação ao aluno. A instrução 
precisa ser explicada de maneira mais ampla, como alguma coisa que é feita 
para facilitar a aprendizagem significativa (REIGELUTH apud FILATRO, 
2012, p. 24). 
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Na construção de imagens para a educação, é essencial um passo-a-passo 

que começa na criação de esboços conceituais, visando antever o que o leitor ou 

estudante irá compreender por meio da ilustração finalizada. Assim, agregamos a este 

estudo subsídios da Ciência Cognitiva Moderna, cujos estudos iniciados por George 

Miller (1920-2012) abrem um leque de discussões teóricas sobre o processo de ensino 

em diferentes mídias de aprendizagem. Isso pode colaborar na construção de 

imagens para a educação, se levarmos em conta que a ilustração é um recurso que 

visa auxiliar no processo de aprendizagem. 

O processo cognitivo humano refere-se, segundo Nunes e Giraffa (2003), ao 

estudo de como o ser humano processa as informações, retirando dessas o que lhe 

for mais útil ou relevante. Para tanto, esta teoria visa reduzir qualquer ruído ou 

elemento que não colabore com a aprendizagem, gerando uma sintonia entre a 

imagem e o indivíduo, desenvolvendo suas habilidades sensoriais, algo que o levará 

além da leitura. A retenção de informações proporcionadas por uma imagem é maior 

quando a visualização dos elementos descritos é “formalizada” em um bloco 

imagético, onde o sujeito tem uma visão global do conteúdo (SWELLER, 2003). 

O desdobramento dos estudos da Ciência Cognitiva Moderna deram origem a 

ideia principal da Teoria da Carga Cognitiva, que é o comedimento da Memória de 

Trabalho. Um elemento ligado à memória e que permite a retenção de determinada 

carga de informação por um breve período de tempo, principalmente quando lida com 

novos conteúdos. Já a memória de longo prazo possui uma capacidade maior de 

armazenar informações por um período igualmente maior de tempo. É nessa relação 

que a Teoria da Carga Cognitiva procura, por meio de esquemas de armazenamento, 

transformar múltiplos elementos em um, diminuindo ou dando equilíbrio a carga de 

informações sobre Memória de Trabalho.  

O teórico Marcus Cooper, durante a década de 1990, definiu Esquema como 

sendo “um construto cognitivo que permite tratar múltiplos elementos de informação 

como se fossem um único elemento, categorizado de acordo com a maneira como 

será utilizado” (COOPER; SWELLER, 1996, p. 49). Mas que relação há entre estes 

conceitos e a ilustração voltada a educação? Se utilizarmos a palavra “sol” como 

exemplo, percebemos que usamos três símbolos para que identifiquemos este 

“objeto”: as letras “s”, “o” e “l”. Cada letra representa um símbolo gráfico que forma a 

palavra escrita e sonora. Mas e se representarmos o sol como o símbolo na Figura 

23?  
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Figura 23 – Ícone representando o sol 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

Podemos dizer que os múltiplos elementos simbólicos (as letras) se tornaram 

um único “pedaço” (Figura 24), expressão utilizada por John Sweller (1996), psicólogo 

educacional conhecido pela formulação da Teoria da Carga Cognitiva.  

 

 

Figura 24 – Representação do sol em texto e imagem 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

Podemos concluir que a ilustração ajuda a reduzir a Carga Cognitiva sobre a 

Memória de Trabalho, pois derruba as limitações de sua capacidade de 

armazenamento. Uma única imagem pode tratar de um grande número de 

informações, como sendo apenas um elemento, um símbolo. A semiótica explanada 

por Peirce (ano) ampara este estudo nesse sentido, quando afirma que o símbolo é 

toda a ideia concretizada pela palavra. É por força de uma ideia na mente do indivíduo 
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que o símbolo se relaciona com um objeto, ou, no fim das contas, com uma palavra 

(SANTAELLA; NÖTH, 1997). 

Dentro de uma experiência prática, compartilhada por mim e mais alguns 

amigos, podemos ter a perspectiva que, agora, pode servir de exemplo. Durante uma 

partida do jogo Imagem e Ação7, surgiu a proposta de cada integrante desenhar para 

seu grupo o termo “impressão digital”. Enquanto um começou, detalhadamente, a 

desenhar uma impressora digital (de gráfica expressa), o outro pintou o polegar com 

a caneta e o pressionou sob a folha. Muito mais rápido, o grupo adversário falou 

“impressão digital”, que era a palavra a ser desenhada, e ganhou a etapa. Isso 

demonstra como cada um vê e interpreta texto e imagem, o que interfere na 

comunicação com os demais, através dos signos que cada um adotou para si. 

Este entendimento também pode ser exemplificado quando, durante a pré-

escola, usam-se tantas imagens e figuras ligadas a palavras. Isso faz com que a 

criança, desde cedo, possa correlacionar o que é o que, facilitando a carga de 

informações oferecidas e sua capacidade em absorvê-las, evitando o desperdício de 

recursos mentais. Sendo assim, vemos que a ilustração, como um recurso 

educacional, deve manter o equilíbrio entre o necessário (a informação a ser 

transmitida) e o lúdico (ao se trabalhar com metáforas ou analogias em determinadas 

imagens), dependendo do contexto para que essas imagens foram criadas, evitando 

sobrecarregar a memória de trabalho, vindo a atrapalhar a reflexão sobre o que está 

sendo ensinado. Já que estamos falando aqui de apenas um canal de comunicação, 

o visual, suponho que há uma facilidade maior de concentração, sendo que o domínio 

do tempo de leitura e compreensão é exclusivamente do leitor. Se tivéssemos, por 

exemplo, uma imagem sendo explicada por meio de áudio em alguma outra mídia, a 

dificuldade seria um pouco maior, pois sua atenção estaria sendo direcionada para 

dois canais: a visão e a audição. Portanto, uma imagem bem construída direciona a 

energia de compreensão para o seu objetivo, excluindo qualquer outra distração. Tudo 

depende de como uma ilustração é utilizada e em que situação. 

 

 

 

                                            
7 Trata-se um jogo de tabuleiro da empresa Grow, onde os participantes devem desenhar para 
membros de sua própria equipe, para que esses descubram do que se trata o desenho. 
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4.3 ONDE E COMO A ILUSTRAÇÃO É UTILIZADA 

 

Ilustração é uma linguagem essencialmente gráfica, visual, e que é 

desenvolvida por profissionais de diversas áreas do conhecimento. Sua existência e 

funcionalidades podem ser observadas nos meios de comunicação e informação, 

além das diferentes mídias impressas e digitais. O que configura a ilustração é a 

síntese gráfica ao caracterizar conceitos, situações, ações, ou explicações para um 

determinado fim. 

A área da educação, muitas vezes, necessita de imagens para comunicar ou 

para representar determinados pontos de um conteúdo. Para tanto, a ilustração 

(científica, instrucional ou didática) apresenta-se como uma importante ferramenta, 

combinando conhecimento e técnicas de observação. Ela procura explicitar conceitos 

importantes sob outra ótica, ao mesmo tempo em que elimina elementos redundantes 

e desnecessários que, naquele momento, possam não ser tão relevantes. 

Em livros e periódicos, ou até mesmo em páginas especializadas na internet, 

disciplinas como biologia, história, geografia ou arqueologia se aproveitam com 

ilustrações representativas, que fornecem visibilidade do conteúdo ao estudante, por 

meio de vistas seccionadas, vistas explodidas, perspectiva, infográficos, cores, luz e 

sombra. Dessa maneira, a informação pode tomar inúmeras formas, tornando-se 

visível frente a complexidade do conteúdo, como, por exemplo, na Figura 25. 
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Figura 25 – a) representação de um funcionamento de uma geladeira, para o caderno 
didático de Refrigeração; b) Partes de um ciclone, para o caderno didático 
de Higiene Ocupacional III, ambos do Colégio Técnico Industrial de Santa 
Maria 

 

 
 
Fontes: CTISM – Ricardo Machado e Marcel Jacques (2013). 

 

Para tanto, a ilustração pode ser estruturada e ajustada de acordo com o tema 

trabalhado ou até pelo público alvo a ser alcançado. Um livro infantil com fins didáticos, 

explicando a anatomia humana, seria bem diferente de um livro instrucional voltado 

para alunos de um curso de medicina, por exemplo (Figura 26). Por mais que o 

assunto, teoricamente, seja o mesmo, o intuito em como essa informação será 

comunicada e utilizada por ambos os públicos será representada de maneiras 

diferentes, propostas pelo ilustrador, instituindo um notório padrão a serviço da 

educação. 
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Figura 26 – Exemplos de representação da anatomia do corpo humano para diferentes 
níveis de ensino 

 

 
 
Fonte: a) taralhao.weebly.com/atividades/o-corpo-humano-uma-descoberta; b) 
vmhealthandfitnesstrainer.Blogspot.com/2013/09/ 
 

Muito se pergunta, ainda, sobre o uso da ilustração em detrimento ao uso da 

fotografia. Por mais precisa que uma fotografia possa vir a ser, problemas inerentes 

como profundidade de campo, exposição e processamento de detalhes ainda podem 

ser mais bem resolvidos com um elaborado desenho (DORNELLES, 2010). Além 

disso, como representar um sistema, um ciclo, um mecanismo ou um processo por 

meio de uma fotografia? (Figura 27). Mesmo que utilizássemos diferentes fotos para 

tal explicação, o ilustrador ainda teria de intervir para que estas imagens fizessem 

sentido dentro da estrutura, evitando formas complexas ou elementos em demasia 

que possam dificultar a compreensão da mesma. 
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Figura 27 – Representação da fotossíntese para o caderno didático de Microbiologia 
Aplicada (2011) 

 

 
 
Fonte: CTISM – Rafael Cavalli Viapiana (2011) 

 

Portanto, a importância da ilustração não interfere no valor da fotografia e de 

suas funcionalidades dentro da educação. Ela apenas busca manter seu espaço 

demonstrando sua proposta de elucidar, a partir da observação e projeção, como 

determinado assunto será explorado por meio de uma imagem (Figura 28). 
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Figura 28 – Comparativo entre fotografia e ilustração acerca do uso da cadeirinha para 
atividades em altura, para o caderno didático de Tecnologias e Processos 
Industriais III (2013) do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

 

 
 
Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2013) 

 

Podemos categorizar, de acordo com suas diferentes atribuições e termos 

utilizados, alguns tipos de ilustrações voltadas a educação: 

 Ilustração Procedural: relativo a um procedimento, um método ou um 

processo. Visa o método procedimental, ou seja, é uma representação de eventos 

consecutivos, através de ilustrações, com intuito de descrever ou explicar 

procedimentos passo-a-passo (Figura 29).  
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Figura 29 – Passo-a-passo da respiração boca-a-boca, para o caderno didático de 
Segurança do Trabalho (2011) do Colégio Técnico Industrial de Santa 
Maria 

 

 
 
Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2011) 

 

 Ilustração Técnica: busca um conjunto de procedimentos ligados a uma 

arte ou ciência. Trata e explora detalhes técnicos com destreza, especificando 

medidas e proporções de um determinado objeto (Figura 30). 
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Figura 30 – Dimensionamentos de equipamentos (esmeril) para caderno didático de 
Ajustagem do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

 

 
 
Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2015) 

 

 Ilustração Didática: relativo a didática, a forma como transmite 

informação ou conhecimento. Destina-se a facilitar o ensino (Figura 31). 

 

 

Figura 31 – História em quadrinhos sobre a prevenção contra o mosquito Aedes 
Aegypti 

 

 
 
Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2018) 
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 Ilustração Instrucional: relacionado à instrução, ao ato de ensinar 

(Figura 32). Envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos e 

técnicas a fim de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de 

aprendizagem e instrução conhecidos (FILATRO, 2012). 

 

Figura 32 – Vista explodida de um controlador de ar, para o caderno didático de 
Higiene Ocupacional III (2013) do Colégio Técnico Industrial de Santa 
Maria 

 

 
 
Fonte: CTISM – Marcel Santos Jacques (2013) 

 

Podemos ver que o termo instrucional refere-se a algo que transmite 

conhecimento, ou modo de como proceder em algum processo, instruindo um 

procedimento, ensinando determinado conteúdo, ou expondo a forma de se fazer 

alguma atividade, ou ainda, como especificado no dicionário Houaiss (2009, p.426), 

“relativo a instrução ou ao ensino”. Quando falamos aqui em ilustração instrucional, 

estamos nos referindo ao desenho para instrução, algo muito importante na 

construção de diversos materiais com fins didáticos: 

 
O Design da Informação caracteriza-se por colocar as questões relativas à 
fruição de seus produtos no centro de suas preocupações. Sendo assim, a 
pesquisa e a prática do Design da Informação privilegiam questões como a 
experiência do usuário, enquanto aspecto determinante do projeto. 
(SPINILLO; FARIAS, 2004). 

 

Ainda dentro da ilustração instrucional, segundo Souza (2010), ela pode ser 

classificada em mais categorias: 

- a instrução para navegação em ambiente digital, que é 

desenvolvida para uma área específica destinada às mídias digitais, como 
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computadores, caixas eletrônicos, smartphones, painéis digitais, televisão 

etc; 

- na orientação e acessibilidade em ambiente analógico, onde sua 

aplicação varia do micro (eletrodomésticos e eletroeletrônicos) ao macro 

(sinalização em rodovias, espaços públicos, indústrias e ambientes 

fechados), podendo ser impressos nas mais variadas superfícies e nos 

mais diversos tamanhos; 

- nas embalagens, bulas e manuais, imagens claras e objetivas 

indicam procedimentos específicos, essencialmente com o intuito de 

instruir. Podem ser desenvolvidas com diferentes ferramentas, sendo hoje 

basicamente a digital (linguagem vetorial), podendo ser impressos em 

inúmeros tipos de materiais. 

 Ilustração Científica: que se aplica à ciência ou que dela se adota, com 

exatidão e objetividade, revelando um rigor científico. Possui fundamentos precisos, 

metodológicos como os da ciência, variando do micro ao macro, contribuindo para o 

educar (Figura 33). 

 

 

Figura 33 – a) Anatomia do ouvido, para o caderno didático de Segurança do Trabalho 
II (2012) do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; b) ambientação do 
período de domínio dos dinossauros 

 

 
 
Fonte: a) CTISM – Marcel Santos Jacques (2012) b) http://dino.wikia.com/wiki/File:Spinosaurus-
Laganosuchus-Rugops.jpg 

 

Vemos que as imagens dessa categoria são utilizadas para representar, 

catalogar e registrar resultados de pesquisas. Da mesma forma os infográficos 
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auxiliam nesse processo de aprendizagem, podendo ser mapas, gráficos, diagramas 

ou qualquer outra forma semelhante de representação de um sistema. 

Por meio desses estilos, a ilustração entra na área da educação com o objetivo 

de intermediar a relação entre o leitor e o conhecimento textual, auxiliando e 

possibilitando uma melhor visualização e assimilação do conteúdo estudado. As ideias 

e o conteúdo das imagens partem da organização dos conhecimentos do ilustrador, 

que vai definir a técnica utilizada, o ponto de vista da imagem, as linhas, as cores e o 

modo como o assunto será desenvolvido. O conceito existente em uma ilustração que 

se dedica a mostrar ou ensinar algo se detém não só na experiência do ilustrador em 

explicar determinado assunto, mas o seu fim, seu propósito em existir junto a um 

material didático. 

No uso da ilustração com fins educacionais, podemos ignorar livremente a 

realidade para expressar temas e conceitos, bem como envolver a imaginação de 

formas divertidas, diferentes e até mesmo impossíveis, como mostra a Figura 34. 

Assim, qualquer contexto pode ser abraçado para que se façam compreender 

conteúdos específicos, seja por meio de analogias ou mero exercício de imaginação. 

 

 

Figura 34 – Imagem do objeto de aprendizagem de Pneumática, realizada para o 
CTISM 

 

 
 
Fonte: Imgnation – Marcos Silveira (2017) 

 

A ilustração, como ferramenta educacional, é um procedimento que representa 

a união da arte e da ciência, com um propósito em comum. Podemos ver o seu valor 
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em diversos artigos que se referem a sua estrutura expositiva como uma proposta 

extremamente útil na apropriação do conhecimento. Para Santos e Rigolin (2012), 

ciência e a arte são áreas do conhecimento que percorreram um longo caminho até 

alcançarem sua institucionalização e legitimação junto à sociedade. Talvez por isso o 

lado artístico de criar imagens ilustradas tenha um olhar desconfiado sobre sua 

funcionalidade e sua efetiva utilidade, segundo os mais leigos. 

Investindo neste diálogo e no desenvolvimento de imagens com base técnico-

científico, abrimos margens para novas discussões que podem gerar novas 

metodologias e propostas de trabalho, tendo como base uma percepção adquirida 

durante a vivência na atividade de ilustrador, além da pesquisa aqui levantada. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o enfoque metodológico qualitativo, 

considerando, que esta abordagem, enquanto exercício de pesquisa, não se 

apresenta como uma proposta rigidamente estruturada. Ela permite que a imaginação 

e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos 

enfoques. O tipo de investigação escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa 

qualitativa enquadra-se como exploratória. Ela “é realizada em áreas na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não 

comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa” 

(VERGARA, 2009, p. 42).  

No que diz respeito aos meios de investigação, optamos pela pesquisa de 

campo, que, também de acordo com Vergara, é: “investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-

lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não” (2009, p.43).  

Com relação aos procedimentos qualitativos, o agente da pesquisa vai até o 

local onde está o entrevistado, afim de aplicar um questionário ou um teste, o que 

permite a relação entre pesquisador e as experiências vividas pelo pesquisado. 

Portanto, a parte de aplicação da pesquisa envolveu ofertar um conteúdo com o uso 

de imagens e outro conteúdo sem o uso de imagens. 

Durante o processo de desenvolvimento e aplicação da pesquisa, fizemos uso 

de um diário de campo (Apêndice B), onde pudemos registrar como seria aplicada a 

pesquisa e, principalmente, como seria desenvolvido o material ilustrado. Para Minayo 

(1992, p. 63), o diário de campo é “um instrumento ao qual recorremos em qualquer 

momento da rotina do trabalho que estamos realizando”. Afirma ainda, que o diário é 

a memória da pesquisa, logo, se torna uma grande referência no delineamento do 

projeto, sendo possível desenvolver os primeiros passos para a aplicação da 

pesquisa, além de esboçar os primeiros layouts do prólogo em formato de história em 

quadrinhos. Foi importante, ainda, para os primeiros registros e desenhos das 

ilustrações que seriam utilizadas em aula pelo professor da disciplina escolhida para 

aplicação desta pesquisa. 

Um fato importante no processo de ilustração era de que o autor das imagens 

presenciasse, in loco, do funcionamento das peças e equipamentos que seriam 
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ensinados na disciplina, para que assim compreendesse e soubesse expor de 

maneira clara, captando o essencial do maquinário, e transpondo esse aprendizado 

para a ilustração. Nesses momentos o diário foi importante, não só para a realização 

dos esboços, mas como referência na hora da arte finalização das imagens. 
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6 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi aplicada na Turma 328 do Curso de Eletromecânica do PROEJA, 

na disciplina intitulada Elementos de máquinas, ministrada durante o segundo 

semestre de 2019. Este conteúdo foi selecionado por oferecer mais possibilidades de 

criação de imagens em função do prazo existente. A imagens, dentro da perspectiva 

da dinâmica visual adotada paralelamente ao conteúdo textual, foram construídas em 

concordância com o professor, como mostra a Figura 35, colocada abaixo no texto. 

 

 

Figura 35 – Algumas ilustrações criadas para o conteúdo didático da disciplina de 
Elementos de máquinas (2019) 

 

 
 
Fonte: PPGEPT – Marcel Santos Jacques (2019) 
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A Turma 328 do PROEJA, possui 25 alunos com diferentes níveis de 

conhecimentos, pois alguns destes alunos estavam retomando do ensino regular, 

após alguns anos sem estudar, outros possuíam conhecimento prático oriundo de 

seus empregos e querem, por meio do PROEJA, certificar seus conhecimentos.  As 

características destes alunos é a que mais se aproximam dos estudantes dos cursos 

de Ensino a Distância do CTISM, atividade que motivou este projeto, ou seja, 

estudantes mais velhos que, na maioria das vezes, trabalham durante o dia e buscam 

qualificação profissional estudando à noite, dentro da área em que já estão envolvidos.  

 Aos alunos dessa turma foram apresentados os seguintes conteúdos: 

Correias/correntes e polias (conteúdo com imagens) e Cabos e eixos (conteúdo 
sem imagens). Esses conteúdos foram trabalhados em sala de aula, pelo professor 

responsável pela disciplina, em duas aulas consecutivas de 2h cada uma.  
 As imagens produzidas (Apêndice C) com base no texto teórico dos conteúdos 

exigiram uma pesquisa acerca dos equipamentos e sua performance. Para tanto, 

buscamos conhecer na prática máquinas que tivessem em seu funcionamento 

correias, correntes, polias, engrenagens, cabos e eixos. Foram realizadas em torno 

de trinta e três ilustrações, além de esboços e de fotografias (Apêndice A) que 

serviram como referência e fizeram parte da compreensão do conteúdo e construção 

das imagens. Mostramos na Figura 36 alguns dos esboços e estudos realizados para 

a aplicação desta pesquisa. 
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Figura 36 – Esboços e estudos para ilustrações do conteúdo da disciplina de 
Elementos de máquinas 

 

 
 
Fonte: PPGEPT – Marcel Santos Jacques (2019) 
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6.1 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

6.1.1 Primeira aplicação – Conteúdo sem imagens 
 

Durante o turno da aula em que foram ministrados ambos os conteúdos – no 

período entre 19h e 22h – no começo, o professor falou sobre o conteúdo que seria 

abordado e como seria aplicada, posteriormente, a avaliação: 21 questões, sendo 10 

relativas ao conteúdo com imagens, 10 relacionadas ao conteúdo sem imagens, além 

de 01 questão envolvendo cálculo. É importante salientar que os alunos não sabiam 

da aplicação das aulas nestes moldes da pesquisa e que a avaliação seria um dos 

métodos de pesquisa.  

Começou, em seguida, a aplicação do conteúdo Cabos e eixos, sendo esse 

conteúdo apresentado sem a utilização de imagens. Durante a aula o professor pôde 

explicar, responder a dúvidas e reiterar os trechos mais relevantes da aula. Nesse 

início, mesclaram-se alunos levemente dispersos com alunos que questionavam o 

conteúdo, à medida que o professor ia avançando na aula. Foi inevitável que o 

professor proferisse alguns rabiscos na lousa, como mostram as Figuras 37 e 38, 

assim como foi inevitável que alguns alunos realizassem questionamentos e 

anotações. 
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Figura 37 – Aula do conteúdo sobre cabos e eixos. 
 

 

 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

Figura 38 – Momentos da aula sem utilização de imagens no conteúdo 

 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

 Novas perguntas surgiram (a respeito de fadiga, resistência e composição dos 

cabos) e a explicação, por parte do professor, em gestos manuais e simples esboços 

na lousa orientaram a compreensão da turma.  

 O conteúdo que foi trabalhado, eixos, seguiu o mesmo padrão, em termos 

comparativos, ao prólogo em quadrinhos desta pesquisa: bastante texto no quadro e 

o mesmo conteúdo sendo explicado verbalmente, como mostra a Figura 39.  
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Figura 39 – Modelo de ilustração utilizado na aula sem uso de imagens 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

6.1.2 Segunda aplicação – O conteúdo com imagens 
 

O conteúdo Correias e polias foi apresentado com uso de ilustrações e os 

alunos tiveram mais questionamentos, tendo em vista o que as imagens estavam 

mostrando (Figura 40). Notamos que o uso de imagens gera mais questionamentos 

por apresentar um “caminho visual”, diferente do texto “corrido” no slide, que passa 

uma concepção genérica aos alunos sobre o assunto, gerando uma impressão de que 

o mesmo foi compreendido. De uma forma geral, as dúvidas se tornaram mais visíveis. 

Algumas delas surgiram em relação ao comportamento dos materiais, o que sugere 

fatos isolados de alguns alunos que tem experiência prática no assunto. 
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Figura 40 – Aula do conteúdo sobre correias e polias. 
 

 

 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

 O conteúdo sobre correntes seguiu o mesmo padrão de comportamento do 

anterior, até o momento em que surgiram cálculos. 

 No que se refere a correias e polias, houve um enfoque maior nessa parte, já 

que o mesmo envolve cálculos e, segundo o professor, há uma maior dificuldade 

(Figura 41). Salientamos a ele que seria relevante que houvesse pelo menos uma 

questão envolvendo cálculos na avaliação. 
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Figura 41 – Aula do conteúdo sobre correias e polias envolvendo cálculos. 
 

 

 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

6.1.3 Terceira aplicação – A avaliação 
 

 A avaliação (Anexo 1) sobre os dois conteúdos trabalhados em aula foi aplicada 

poucos dias depois, sendo que os alunos foram orientados a seguir o material 

fornecido pelo professor no estudo para esta avaliação. Contando com vinte questões 

de simples resposta e uma questão envolvendo cálculos, um total de vinte alunos 

realizaram a prova, em um tempo estimado de uma hora e quarenta minutos. Cada 

questão tinha o valor de 0,5 pontos e foi essa pontuação a utilizada para contabilizar 

os acertos de cada conteúdo. Isso por que haviam questões de marcação entre 

“verdadeiro” e “falso”, o que acabou tornando este método de contabilidade entre 

acertos e erros mais prático e coeso. 

 Esta avaliação foi realizada a fim de verificar a compreensão sobre cada um 

destes blocos de conteúdo, e se realmente o conteúdo que utilizou imagens foi 

efetivamente melhor assimilado pelos estudantes. 
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7 RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

Após a contagem de pontos desta avaliação, pudemos ponderar em números 

as diferenças entre os conteúdos com e sem imagens. Dessa maneira, obtivemos os 

seguintes resultados, como mostra a Figura 42: 

 

 

Figura 42 – Dados da avaliação 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

Percebemos, por meio destes números, que houve de fato uma diferença em 

questão de pontuação (e também na relação acertos/erros) entre os conteúdos, como 

nos mostra a Figura 43 com os dados a seguir: 
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Figura 43 – Resultados dos dados distribuídos entre acertos e pontos 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

Logo, podemos resumir em porcentagem os resultados obtidos como: 

 

 

Figura 44 – Resultado da avaliação em porcentagens 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
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Logo, podemos resumir as porcentagem dos resultados obtidos como: os 

dados coletados mostram que o conteúdo apresentado com imagens obteve maior 

retenção por parte dos alunos. Isso fica visível no número de acertos que os alunos 

obtiveram na prova. 

 Claro que esses dados podem ter sofrido algumas variáveis que influenciariam 

este resultado. Talvez o alcance do conteúdo em relação a área de atividade dos 

alunos possa ter gerado este resultado, tendo em vista que são alunos do PROEJA 

que já trabalham ao longo do dia e buscam ou uma profissionalização ou uma nova 

carreira. Mas os diferentes fatores que podem ter influenciado estes resultados são 

aos mais diversos, tais como: 

- ordem das aulas: o fato de ter sido dada a aula sem imagens em 

primeiro lugar pode gerar uma dificuldade maior para alguns alunos da 

turma, que chegaram atrasados em alguns minutos; 

- atenção/dispersão: em determinados momentos, em ambas as 

aulas (com e sem imagens), alguns alunos ficavam mais dispersos que 

outros, principalmente nos primeiros minutos do início e logo depois do 

intervalo; 

- extensão dos conteúdos: o tamanho da carga informativa entre 

os conteúdos pode gerar mais ou menos interesse; 

- o tipo de conteúdo: enquanto algumas partes da disciplina são 

propícias ao uso de imagens, outras não são necessariamente úteis; 

- cálculos: essa parte, muitas vezes, requer o uso de imagens. Mas 

nem sempre elas podem influenciar no conhecimento adquirido; 

- outras fontes: no período entre as aulas e a avaliação, os alunos 

podem ter procurado outras formas de estudo (vídeos, por exemplo) que 

não foram os ofertados pelo professor. 

 Para termos uma melhor compreensão acerca de como o público discente 

interpretou estas aulas, conversamos com os alunos que obtiveram as melhores e 

piores notas sobre o conteúdo da prova. Essa etapa não havia sido prevista 

inicialmente na pesquisa, mas se mostrou necessária após a avaliação em função da 

falta de tempo hábil para a replicação da pesquisa.  

Assim, foram selecionados quatro alunos, que chamaremos D, H, K e M, que 

responderam as seguintes questões: 
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1. Você já possuía conhecimento acerca do assunto tratado pelo 

conteúdo? 

2. Acredita que as imagens não fizeram falta no conteúdo sobre cabos e 

eixos? 

3. Acredita que as imagens utilizadas em correias/correntes e polias 

ajudaram no conteúdo? 

4. Ficou satisfeito como os conteúdos foram apresentados? 

5. Você procura outras fontes de estudo (como vídeos e imagens) que não 

sejam os fornecidos em aula? 

As respostas foram as seguintes (a transcrição das respostas respeita o modo 

como os alunos falaram): 

Aluno M (melhor colocado no conteúdo sem imagens): 
- Você já possuía conhecimento acerca do assunto tratado pelo 

conteúdo? 

“Alguma coisa, sim. Tenho conhecimento por que eu lido com alguma coisa da 

área, né. Já venho à 5 anos trabalhando com essa parte do tema aí, que caiu em 

prova, né.” 

- Acredita que as imagens não fizeram falta no conteúdo sobre cabos e 

eixos? 

“É que assim, né...no meu caso eu já tenho um pouco de conhecimento. Mas 

pra quem não tem, faz falta sim.” 

- Acredita que as imagens utilizadas em correias/correntes e polias 

ajudaram no conteúdo? 

“Sim, sim. Com certeza.” 

- Ficou satisfeito como os conteúdos foram apresentados? 

“Sim, sim. Bem esclarecido.” 

- Você procura outras fontes de estudo (como vídeos e imagens) que não 

sejam os fornecidos em aula? 

“Ah, sim, com certeza. Eu vou atrás, eu sou bem curioso. Eu vou atrás de 

vídeos até no Youtube mesmo. Informações extras ou até mesmo de professores que 

tem.” 

 

Aluno H (melhor colocado no conteúdo com imagens) 
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- Você já possuía conhecimento acerca do assunto tratado pelo 

conteúdo? 

“Não.” 

- Acredita que as imagens não fizeram falta no conteúdo sobre cabos e 

eixos? 

“Fizeram. Muita falta.” 

- Acredita que as imagens utilizadas em correias/correntes e polias 

ajudaram no conteúdo? 

“Ajudaram bastante.” 

- Ficou satisfeito como os conteúdos foram apresentados? 

“Não muito. Porque teve muita fala ele não mostrou...não teve as imagens, que 

é o que ajuda bastante até na hora da prova, pra ti entender e responder depois. Então 

acho que foi mais ou menos isso que faltou.” 

- Você procura outras fontes de estudo (como vídeos e imagens) que não 

sejam os fornecidos em aula? 

“Sim. Até mesmo no polígrafo tem bastante imagem, então enquanto ele vai 

dando a aula eu vou olhando no polígrafo. Mas às vezes, quando eu não tenho noção 

nenhuma, daí eu tenho que procurar alguma coisa além disso. Eu não tenho noção 

mesmo das máquinas, às vezes, que ele fala...os elementos das máquinas mesmo.” 

 

Aluno K (pior colocado no conteúdo sem imagens) 
- Você já possuía conhecimento acerca do assunto tratado pelo conteúdo? 

“Não.” 

- Acredita que as imagens não fizeram falta no conteúdo sobre cabos e eixos? 

“Eu acho que foi bom, só que eu preferia mais conteúdo que imagens. Faltou mais 

teoria.” 

- Acredita que as imagens utilizadas em correias/correntes e polias ajudaram no 

conteúdo? 

“Sim. Ajudaram também.” 

- Ficou satisfeito como os conteúdos foram apresentados? 

“Não.” 

- Você procura outras fontes de estudo (como vídeos e imagens) que não sejam 

os fornecidos em aula? 



 82

“Sim. Procuro sim. É, procuro em outros lugar, mas mesmo assim eu fui mal pra 

caramba.” 

 

Aluno D (pior colocado no conteúdo com imagens) 
- Você já possuía conhecimento acerca do assunto tratado pelo 

conteúdo? 

“Um pouco, sim.” 

- Acredita que as imagens não fizeram falta no conteúdo sobre cabos e 

eixos? 

“Não.” 

- Acredita que as imagens utilizadas em correias/correntes e polias 

ajudaram no conteúdo? 

“Até que ajudaram um pouco. Mas tinha umas ali da correia cruzada essas 

coisa aí, ele já não deu muita manha. Sabe...mas não deu pra explicar, não entendi 

muita coisa. Mas eu sei.” 

- Ficou satisfeito como os conteúdos foram apresentados? 

“Não. É muito ligeira a aula.” 

- Você procura outras fontes de estudo (como vídeos e imagens) que não 

sejam os fornecidos em aula? 

“Essa matéria não, mas eu mexo com correia, né...vejo até vídeos de correia 

de carros, essas coisa. Não olho muito não, mas só pra vê dos defeito de carro, essas 

coisa aí.” 

Por meio dessas respostas, pudemos fazer um balanço geral dos resultados 

da seguinte maneira: 

Figura 45 – Balanço das respostas fornecidas pelos alunos 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
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Essa resolução acabou nos trazendo mais elementos, que nos auxiliaram a 

entender como os alunos compreenderam as imagens e como isso se mostra nos 

resultados finais. 
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8 PERCEPÇÕES ACERCA DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 
 

Com o intuito de reconhecermos o fato de que as imagens foram úteis de 

alguma maneira na aplicação desta pesquisa, marcamos as respostas que 

corroboram com esta questão do seguinte modo:  

 

 

Figura 46 – Análise das respostas 
 

 
 
Fonte: Marcel Santos Jacques (2019) 
 

Por meio das afirmações destacadas, tiramos o essencial das respostas 

fornecidas pelo alunos, que comprovam o impacto das imagens na aula apresentada. 

Não são apenas as respostas positivas que obviamente denotam isso – como um 

“sim” na pergunta sobre se as imagens auxiliaram – mas o fato de o aluno que foi bem 

no conteúdo com imagens não possuir conhecimento prévio ou empírico sobre o 

assunto. Isso corrobora tanto quanto o aluno que foi pior no conteúdo sem imagens 

ao achar que as ilustrações não fizeram falta. 

 Percebemos ainda que, mesmo para o aluno com atuação e conhecimento na 

área, as imagens contribuíram para a melhor compreensão do conteúdo. Para os que 

não tinham conhecimento e que costumam pesquisar em material extra, foi apontado 

a falta de imagens como um complicador para a compreensão do conteúdo. 

 Estas declarações nos remetem ao início da formação profissional de muitos 

mestres e artesãos, na qual o aprendizado era por meio da observação e prática, com 

pouca teoria e muita aprendizagem visual. Com a mudança no processo de ensino e 

a inserção de material impresso, onde o aprendizado presencial migrou para a “sala 

de aula comum” (um espaço físico com alunos enfileirados e o professor e uma lousa 

a frente), as imagens contribuem para o papel de esclarecer e fixar elementos 

importantes para o conhecimento profissional. 
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Considerando, ainda, o princípio da educação a distância no Brasil, no início do 

século XX, o uso de elementos visuais como um subsídio extra fortificou o conteúdo 

de diversas disciplinas. Nos anos 1990, a imagem, combinada com o áudio e o texto 

por meio das novas tecnologias de ensino, tornou-se necessária a criação e o 

desenvolvimento de elementos visuais, fato notável dentro de qualquer instituição de 

ensino deste período até os dias de hoje. 

Ao longo do desenvolvimento do material ilustrado para a turma da área do 

Ensino Profissional e Tecnológico, atentamos para que as ilustrações produzidas, 

para a disciplina de Elementos de Máquinas, fossem imagens que despontassem da 

união de um conteúdo pré-existente, do diálogo com o professor da disciplina e do 

processo técnico adotado pelo ilustrador. Logo, pudemos perceber um esforço para 

que os alunos, sem que se dessem conta disso ao longo da aula, pudessem ter o 

aprendizado facilitado de alguma maneira. 

Tendo em vista os resultados obtidos, acreditamos termos alcançado o objetivo 

desta pesquisa – o de avaliarmos se as ilustrações são realmente úteis no 

aprendizado dos alunos. Este estudo ainda pode ser expandido para outros níveis de 

ensino, como a educação infantil, a educação de nível médio e até mesmo a 

graduação, pois aspectos como vivência e maturidade podem vir a alterar tais 

resultados. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao finalizar esta pesquisa, que foi realizada junto aos estudos da Linha 3 do 

Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Colégio Técnico Industrial de 

Santa Maria (PPGEPT – CTISM/UFSM), acreditamos, como pesquisadores, que foi 

atingido plenamente o intento de investigar se o uso das ilustrações, como um recurso 

inovador na área da educação profissional e tecnológica, efetivamente auxiliaram na 

aprendizagem dos alunos envolvidos na pesquisa. Este estudo confirmou as 

percepções a respeito do uso de imagens em conteúdos educacionais, percepções 

essas traçadas ao longo da caminhada profissional de doze anos realizada por mim, 

Marcel Santos Jaques, que não só se resumiu a produzir peças gráficas informativas, 

mas em criar imagens que fossem funcionais no que se refere a transmitir um 

conhecimento útil e adequado àquilo que o estudante necessitava. 

A pesquisa comprovou a importância do uso de imagens, independente do 

conhecimento do aluno, pois vimos nos resultados declarações da importância do uso 

de imagens e o quanto elas contribuíram para o desempenho destes alunos na 

avaliação. Este estudo apresenta contribuições para o ensino de alunos da Educação 

Profissional e Tecnológica, mas também para o ensino de alunos adultos, tendo em 

vista a mudança de perfil dos alunos dos Cursos Técnicos e PROEJA. Visto que se 

percebe mais e mais alunos adultos participando destes cursos para formalizar seus 

conhecimentos ou até mesmo buscar a mudança na área profissional. 

Podemos acrescentar, ainda, que este estudo não se encerra nesta pesquisa, 

pois novos métodos podem ser desenvolvidos e aplicados no que se refere ao uso de 

imagens com carga educativa. Para tanto, a introdução desta dissertação, realizada 

no formato de história em quadrinhos, continuará sendo desenvolvida a fim de ser 

publicada, no formato de livro ou revista, dando continuidade não só à uma versão 

ilustrada deste texto, mas expandindo o estudo e os conceitos que cercam o assunto. 

Por fim, salientamos que os estudos que envolvem ilustração, fotografia e 

imagens, de uma maneira geral, são bem amplos, ainda mais se considerarmos o 

âmbito da educação, pois, quando se utiliza da imagem como um mecanismo de 

ensino e aprendizagem, um erro pode significar um equívoco real mais adiante, 

dependendo da área de atuação do aluno formado. Em um mundo atual, que conta 

com uma produção massiva de conteúdos com mensagens e informações errôneas, 
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diálogo e pesquisa devem caminhar lado a lado no universo sem fronteiras da 

imagem. 
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