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RESUMO - A leitura de imagem tornou-se um recurso mais acessível nas escolas públicas a partir da 
instalação das TVs pendrive em todas as salas de aula da rede. Diante disso, este trabalho constitui-
se de uma investigação-intervenção em uma escola pública estadual do município de Ponta Grossa e 
tem como objetivos: analisar de quais formas a TV pendrive e a leitura de imagem vem sendo 
exploradas pelos professores do ensino médio; apresentar a estes professores propostas de um 
trabalho interdisciplinar que contemple os temas transversais, concomitantemente, ao trabalho dos 
conteúdos estruturantes, utilizando a leitura de imagens. Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, a 
prática dos professores será analisada por meio de entrevistas orais, formulários escritos, e 
observações de sua práxis. A partir da análise dos dados se originará uma proposta de trabalho 
interdisciplinar e transversal baseada na leitura de imagens. Este processo ocorrerá numa ação 
colaborativa entre a professora participante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e 
os professores do ensino médio da escola já mencionada. O PDE é uma política pública de Estado, 
regulamentada no Estado do Paraná, que estabelece o diálogo entre professores do ensino superior 
e da educação básica, tendo como resultado a produção de conhecimento e mudanças qualitativas 
na prática escolar da escola pública. Espera-se com esse trabalho incentivar a prática da leitura da 
imagem de uma forma mais que ilustrativa, visando formação do aluno como cidadão autônomo, 
crítico e globalizado. 
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