
A leitura de imagem é o processo pelo qual se analisa os 
conteúdos de uma imagem, ou seja, é interpretação da 
visualidade, sendo assim um ótimo meio para 
entendermos melhor o mundo ao nosso redor.

Ao aprender a ler imagens, tornamos nossa percepção de 
mundo mais elaborada e amadurecemos nosso olhar.





FAMÍLIA DE CAMPONESES
2013

Reynaldo de Aquino Fonseca, mais 
conhecido como Reynaldo Fonseca, é 
um ilustrador e muralista.

- 31 de janeiro de 1925 (idade 95 anos), 
Recife, Pernambuco.





GUSTAV KLIMT
1905 -  MÃE E DOIS FILHOS DORMINDO

GUSTAV KLIMT foi um pintor simbolista austríaco. 

Baumgarten, em Viena, 14 de julho de 1862 
- Viena, 6 de    fevereiro de 1918.





•

ALMEIDA JUNIOR
Cena de família de Augusto Pinto  
(1891)

José Ferraz de ALMEIDA JÚNIOR 
foi um pintor e desenhista 
brasileiro da segunda metade 
do século XIX.

8 de maio de 1850, Itu, São Paulo
13 de novembro de 1899, 
Piracicaba, São Paulo





TARSILA DO AMARAL- A FAMÍLIA - 
1925

Tarsila de Aguiar do Amaral, pintora, 

desenhista e tradutora brasileira, foi 

uma das figuras centrais da pintura 

no Brasil, principalmente, na 

primeira fase do Movimento 

Modernista no Brasil.

1 de setembro de 1886, Capivari, São 
Paulo
17 de janeiro de 1973, São Paulo, São 
Paulo





•

RENOIR - FAMÍLIA DO ARTISTA- 1896 

Pierre Auguste RENOIR foi um 

importante artista plástico 

impressionista  francês. 

- 25 de fevereiro de 1841, na cidade francesa 
de Limoges. 
3 de dezembro de 1919 em Cagnes-sur Mer 
(cidade no sudoeste da França).



SUGESTÕES PARA MEDIAÇÃO DA LEITURA DE IMAGEM  

1 .O que você vê nessa imagem?

2. De que período você acredita que seja essa obra?

3. Qual a mensagem/intenção do artista?

4. Aparecem objetos conhecidos?

5. Qual a sensação que a obra desperta?

6. Que cores predominam?

7. Alguém imagina quem seria o artista?

8. Mais alguma colocação a ser feita?       


