
 

2837 A PRODUÇÃO DE SENTIDO EM TEXTOS PLÁSTICOS: RELAÇÃO MUSEU E ESCOLA 
Ivana de Macedo Mattos / PPGE – Universidade Federal do Espírito Santo 

Moema Martins Rebouças / PPGE – Universidade Federal do Espírito Santo 
Simpósio 5 – Compartilhamentos do ensino da arte: conexões interativas com realidade cotidiana 

 

A PRODUÇÃO DE SENTIDO EM TEXTOS PLÁSTICOS:  
RELAÇÃO MUSEU E ESCOLA 
 
 
Ivana de Macedo Mattos / PPGE – Universidade Federal do Espírito Santo 
Moema Martins Rebouças / PPGE – Universidade Federal do Espírito Santo 

 
 
 
 
RESUMO  

Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado, “Museu e escola: Espaços de 
sentidos”, realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
do Espírito Santo. Essa investigação visa compreender como o Museu de Arte do Espírito 
Santo (MAES) atua na produção de sentidos dos estudantes, a partir das relações 
estabelecidas com a escola, e, nesse proceder, como o museu compreende a arte e a 
escola como destinatárias de suas ações. Os textos plásticos produzidos pelas crianças 
constituem o corpus investigativo deste artigo que tem como objetivo a compreensão dos 
discursos produzidos e inscritos nessas produções. A metodologia analítica é a da semiótica 
plástica. 
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ABSTRACT  

This article is an excerpt of the dissertation, "Museum and School: Spaces of meanings" held 
in the Graduate Program in Education of the Federal University of Espírito Santo. This 
research aimed to understand how the Art Museum of Espírito Santo State (MAES) operates 
in the production of senses in students, from the relation established with the school, and in 
this proceeding, how  the museum includes art and school as recipients of their actions. The 
investigative corpus of this article is the Plastic texts produced by children, which aims the 
understanding of produced and engraved speeches in the productions. The analytical 
methodology is the plastic semiotics. 
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Introdução 

Este artigo é uma parte da dissertação de mestrado “Museu e escola: espaços de 

sentidos”, que teve como objetivo compreender como o Museu de Arte do Espírito 

Santo (MAES) atua na produção de sentidos dos estudantes, a partir das relações 

estabelecidas com a escola, e, nesse proceder, como o museu compreende a arte e 

a escola como destinatárias de suas ações. Tal recorte investigativo se deteve a 

mapear e analisar a produção de significação das crianças, após a visitação ao 

museu, tendo como corpus os discursos visuais produzidos por elas na escola.  

Para contextualizar a produção desse trabalho, convém explicitar algumas etapas de 

sua constituição. Como um estudo exploratório, a coleta de dados da investigação 

ocorreu a partir dos eventos que nortearam a exposição “Meu País Tropical”1,  da 

artista alemã, Heidi Lieberman, e das ações educativas propostas pelo MAES. Esse 

artigo é parte do recorte de uma das práticas realizadas na escola.  

Com o propósito de compreender os efeitos de sentido que a visita provocou nas 

crianças, foi proposto a elas um diálogo com a artista a partir de um suporte utilizado 

para correspondências curtas entre pessoas: o cartão postal, que tem como 

característica a dupla face, o que permite que, de um lado, seja explorado e 

produzido um texto plástico, e, do outro, um texto verbo-visual. Nele, a proposta foi 

de que as crianças enfatizassem a temática da exposição visitada e se 

expressassem plasticamente, tendo um olhar sensível e pessoal, de como viam o 

“seu país tropical”. Os sujeitos dessa investigação foram, aproximadamente, 98 

crianças, de quatro turmas de 5º ano do Ensino Fundamental, com a idade de 09 e 

10 anos, de uma escola privada de Vitória, Espírito Santo. 

Cartões postais: correspondência entre as crianças e a artista  

Nesse sentido, foi oferecido como suporte o papel canson, já cortado previamente 

no tamanho padrão do cartão postal (10x15cm), bem como papéis lisos e 

estampados, e, como instrumentos, a cola e a tesoura, para que criassem suas 

produções plásticas, propondo às crianças a técnica de colagem.  

Com essa produção plástica, procurou-se destacar a liberdade no momento da 

criação e, como ressalta Rebouças (2009), “a arte é uma linguagem que contém um 
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pensar, um criar, um conhecer e um expressar” (REBOUÇAS, 2009, p. 91). Dessa 

forma, a criação artística se torna um aprender fazendo e vivendo a experiência 

desse aprendizado e deve ser continuamente explorado no contexto educativo. 

Nesse percurso criativo, algumas crianças perguntaram se podiam desenhar em vez 

de utilizar o recorte e a colagem, e foi explicado que, caso quisessem desenhar, 

também estariam livres para fazê-lo. Além disso, poderiam até mesmo integrar uma 

técnica com a outra, ou seja, o desenho ao recorte e colagem. Rosa Iavelberg 

(2011) ressalta que: 

[...] nos atos de liberdade e escolha poética criadora do fazer e 
do ler arte é que cada aluno se revela, não apenas por marcar 
sua subjetividade do processo e no resultado, mas, 
principalmente, pelos modos únicos de conceber, resolver, 
fazer, ordenar o conjunto de conteúdos que acessa. 
(IAVELBERG 2011, p.134) 

A semiótica plástica foi utilizada como metodologia analítica, pois é uma abordagem 

que dá subsídios ao semioticista, de tornar visíveis processos de estruturação da 

imagem, como a do desenho, da pintura e das produções plásticas dos alunos, 

dentre outros. Essa teoria e metodologia analítica, na perspectiva de Buoro (2002), 

possibilita a análise de expressões das formas e de sua disposição no espaço, das 

cores, dos materiais empregados e dos contrastes plásticos, e constrói categorias de 

significantes associados a significados, na busca de tornar visível o que está inscrito 

nas obras de arte. Oliveira (2004) também reitera: 

A obra é o início e o fim de se tornar visível, e o que ela nos faz 
ver é nada além do que nela está inscrito. Dessa feita, é no 
sensível de uma composição plástica, e só nele, que se 
estabelece a significação. (OLIVEIRA 2004, p.123) 

Na semiótica plástica, segundo Buoro (2002), o caminho da leitura é tomado no 

percurso inverso ao da produção, no caminho do olho que percebe mediante o 

contato visual com os planos de expressão e de conteúdo. Esse percurso se 

encaminha do simples ao mais complexo, passando do nível fundamental para o 

nível narrativo e o discursivo. 

Cabe ressaltar que a análise de desenhos de crianças pelo olhar da semiótica 

plástica em pesquisas é ainda pouco utilizada. Encontramos uma boa referência na 
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pesquisa realizada por Rebouças e Magro, em 2009, que resultou no livro “A cidade 

que mora em mim”.2 

Por possuirmos um corpus analítico muito extenso, com mais de 100 produções, 

optou-se primeiramente por uma análise quantitativa, utilizando a primeira produção 

plástica que foram os cartões postais. Iniciamos com o mapeamento dos dados da 

produção das quatro turmas (5º A, 5º B, 5º C e 5º D) e optamos por traçar um 

paralelo entre as categorias: Processos de Criação (PC) x Processos de Repetição – 

estereótipo – (PE). 

No processo de produção artística dos alunos, optou-se por não trabalhar com 

exemplos, para que as crianças desenvolvessem o seu próprio percurso criativo, 

sem que fosse ligado à cópia a partir de um modelo pré-estabelecido. 

Contudo, algumas crianças, por estarem juntas em grupos de três ou quatro alunos, 

ficaram muito presas a modelos mentais já construídos, o que resultou, em alguns 

trabalhos, a presença do estereótipo. Na temática “país tropical”, essas figuras-

padrão remeteram tradicionalmente à presença do “sol, mar e coqueiro” e, como 

consequência, esses elementos foram bastante figurativizados nas produções. 

É importante aqui ressaltar a origem e o significado da palavra estereótipo. O nome 

estereótipo vem do grego “stereos”: sólido e “typos”: marca, impressão. Segundo o 

estudo realizado por Vianna (1999), a origem da palavra vem do século XVIII, três 

séculos depois do advento da imprensa, quando o Iluminismo considerava muito 

caros e lentos os processos de tipografia em vigor. 

Nesse sentido, tipógrafos se preocuparam em inventar um modo que permitisse 

utilizar pranchas já compostas com caracteres de escrita, com o intuito de evitar 

perdas e, sobretudo, tornar viáveis a impressão e novas tiragens de livros sem 

utilizar materiais tão caros como os tipos metálicos, então em vigor. 

Vianna (1999), salienta que se atribui essa conquista da “estereotipia” a Firmin Didot 

(1790–1879), que criou um procedimento que tornou possível reproduzir a mesma 

forma, em número ilimitado, acelerando, assim, o processo de imprimir e tornando 

mais acessível o que era impresso. Dessa forma, a tipografia introduziu um novo 
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processo de reprodução em massa a partir de um modelo fixo, que recebeu o nome 

de clichagem ou estereotipia. 

Estereotipar, em tipografia, quer dizer tanto fazer as placas de 
estereótipos quanto proceder à impressão servindo-se dessas 
placas. De um procedimento tipográfico, o estereótipo passa ao 
sentido figurado assumindo a ideia de cópia exata – de 
reprodução – da forma ou da obra original. Fixar em uma forma 
invariável e perpetuar, esse é o sentido figurado do verbo. 
(VIANNA, 1999, p.42) 

Vianna (1999, p.46) constata que estereótipo e clichê, embora sejam palavras 

diferentes, representam coisas muito semelhantes. Tiveram a mesma origem, mas, 

ao longo da história, ganharam conotações diversas, que permanecem ainda hoje, 

ambas significando a repetição seja de imagens, seja de ideias. 

Segundo o estudo feito por Vianna (1999, p.44) existem algumas definições da 

palavra enquanto adjetivo, substantivo e verbo. A definição de estereotipado, 

enquanto adjetivo, é aquilo que se faz, que se apresenta de modo automático, 

segundo um tipo, um modelo emperrado de uma vez por todas. Enquanto 

substantivo, é apresentado em sentido figurado; assim, o estereótipo é definido 

como algo continuado ou constantemente repetido sem mudança. No sentido do 

verbo estereotipar, o estereótipo torna-se coisa congelada; de coisa que se 

perpetua, do ato de repetir, chega-se ao modelo, à forma congelada que se repete. 

Segundo Starfield, citado por Vianna (1993), “[...] essa forma fixa repetida 

indevidamente, chega-se à desvalorização, ao caráter pejorativo.” (STARFIELD 

apud VIANNA, 1993, p. 34) 

Sob esse prisma, conforme relata Starfield, citado por essa pesquisadora (1993, p.34), a 

palavra estereótipo serve para designar tanto o modelo como suas cópias. Assim, para o 

autor, o estereótipo é constituído por dois grupos de propriedades. Quanto à geração do 

modelo: as propriedades de invariável, de artificial, de superficial, e quanto ao seu 

funcionamento: as de repetição, automatismo, de infinitude. Em relação aos desenhos, 

Vianna (1993, p.34) considera que os desenhos escolares brasileiros quando “são 

denominados de estereotipados e guardam as mesmas características da palavra: são 

duros, fixos, imutáveis e reproduzíveis ao infinito”. 
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Já para Lippmann, citado também por Vianna (1993), os estereótipos são criados e 

mantidos por influência, [...] “dizem tudo do mundo antes que o vejamos. 

Imaginamos as coisas antes de experimentá-las” (LIPPMANN apud VIANNA, 1993, 

p. 45). Nessa perspectiva, quando professores equivocadamente apresentam 

modelos prontos a seus alunos, essas imagens mostram como o mundo deve ser 

representado, fornecem um repertório pronto, acabado, que só precisa ser repetido, 

impedindo, assim, o processo criativo.   

A partir da análise dos desenhos das crianças, nessa primeira etapa quantitativa, 

observou-se que, nas quatro turmas, o PC (processo de criação) foi superior ao PE 

(processo de estereótipo). Desse modo, verificou-se que os desenhos analisados 

que se enquadraram na categoria de estereótipo relacionam-se com as questões de 

repetição e automatismo, uma vez que não foram oferecidas cópias para 

reprodução, e que, como já foi mencionado anteriormente, enfatizou-se, nesse 

trabalho, o processo criativo, sem a apresentação de imagens modelos; todavia, em 

função das “imagens mentais automatizadas”, preconcebidas pelas crianças, muitas 

vezes ainda na mais tenra idade, o estereótipo foi observado. No gráfico a seguir, 

observa-se a categorização nas quatro turmas analisadas: 5º A, 5º B, 5º C e 5º D. 

 

 
Processos de criação (PC) x processos de repetição (PE) 

 

Nesse sentido, a seguir apresentam-se dois exemplos para apreciação3, com o 

intuito de se observar a categorização PC x PE. 
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Em continuação a essa primeira etapa analítica, segue-se a etapa qualitativa. Optou-

se em escolher apenas uma turma, 5º B, pois, como já foi citado anteriormente, o 

número de trabalhos foi bem extenso; dessa forma, compreendemos poder 

desenvolver análises mais detalhadas. Começamos categorizando as produções 

plásticas dos alunos em categorias, mapeando as reiterações nos desenhos, as 

isotopias figurativas4. Após a análise, as categorias ficaram assim subdivididas: 

espacialidade, composição com poucos elementos, formas abstratas, presença do 

verbal, único trabalho na posição vertical, uso de moldura, ocupação plena do 

suporte, e cultura material e imaterial. A seguir, podem ser observados os desenhos 

organizados em suas categorias: 

Espacialidade 

 

 

 

 

 

 

 
R.C., 2014 

Colagem sobre papel canson, 10 x 15 cm 
 

Da esquerda para a direita: L.F.; D.B.; P.H. e L.A., 2014 
Desenhos com lápis de cor e colagens sobre papel canson, 10 x 15 cm 
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Composições com poucos elementos 

 

 

 

  

 

Formas abstratas5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presença do verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Da esquerda para a direita: P.H.; B.P.; J.N. e C.M., 2014 

Colagens sobre papel canson, 10 x 15 cm 

 

Da esquerda para a direita: L.F., M.D., J.R. e G.A. - 2014 
Desenhos com lápis de cor, canetinha hidrocor e colagem sobre papel 

canson. 10 x 15 cm. 

 
Da esquerda para a direita: M.A. e V.P., 2014 

Colagem sobre papel canson, 10 x 15 cm 
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Único trabalho na posição vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de moldura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B.V. ,2014 

Colagem sobre papel canson, 10 x 15 cm 

 

 

Da esquerda para a direita: J.V.; C.V., D.A. e J.P., 2014 
Colagem sobre papel canson, 10 x 15 cm 
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Cultura material e imaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupação plena do suporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após essa categorização, foi analisado um trabalho de cada categoria pelo viés da 

semiótica plástica, observando a descrição do plano de expressão e de conteúdo, 

pois, a partir desses planos, é que se visualizam as outras esferas de relação que 

neles se estabelecem, tornando-se um todo de sentido. Nosso olhar se deteve nas 

 

L.P. , 2014 
Desenho com hidrocor e colagem sobre papel canson, 10 x 15 cm 

 

 Da esquerda para a direita: L.F., M.D., J.R. e G.A., 2014 
Colagem e desenho com hidrocor sobre papel canson, 10 x 15 cm 
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quatro categorias figurativizadas em análise a partir do plano de expressão e de 

seus elementos constitutivos: o cromático, relativo às cores; eidético, às formas; e, 

por fim, o topológico, que engloba os dois anteriores, pois trata da distribuição da 

superfície plástica. 

A escolha dos desenhos não se deu por critérios de valor ou de beleza, mas de 

forma a contemplar um exemplo da representatividade reiterada nas categorias 

isotópicas apresentadas na turma do 5º B: Espacialidade, formas abstratas, 

presença do verbal, único trabalho na posição vertical, uso de moldura, ocupação 

plena do suporte, composição com poucos elementos e cultura material e imaterial. 

Como o espaço desse artigo não nos permite apresentar todas as análises das 

categorias desveladas nessa etapa analítica, apresentamos apenas a análise 

semiótica de um trabalho categorizado como: ESPACIALIDADE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocupação central, figurativizada nessas três árvores, convida-nos a adentrar nessa 

bela paisagem tropical, criada pela aluna com a técnica de recorte e colagem. Nesse 

espaço bidimensional do suporte, a cor branca se faz como plano de fundo da 

paisagem presentificada e dá ênfase ao cromático das árvores figurativizadas, 

aproximando-as de nosso olhar. Os imponentes caules marrons verticalizados, 

fixados sobre uma superfície semicircular de apoio, cuja textura visual do papel com 

R. V. , 2014 
Colagem sobre papel canson, 10 x 15 cm 
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cores suaves tonalizadas em azul, lilás, amarelo, alaranjado, com pontos e linhas 

curvas e circulares, deixam suas marcas e nos fazem percorrer cada detalhe 

figurativizado nessa base, que nos faz crer ser um morro, que acolhe e sustenta 

essas três árvores. A copa da árvore, da direita, é de cor vermelha, com estrelinhas 

brancas; já a da esquerda tem o amarelo como fundo, em tonalidades de verde e 

rosa que formam texturas em forma de flor. A árvore central, mais frondosa, tem em 

sua copa linhas horizontais em tons de azul e apresenta texturas com linhas 

inclinadas, que se encontram com três linhas vermelhas pontilhadas horizontais que 

remetem a uma textura xadrez.  

Pendurado nessa árvore, temos um balanço, onde apreciamos uma figura sentada. 

Essa figura está delineada apenas em seu contorno e destacada ali, que 

figurativizada, pode representar uma criança ou, quem sabe, a própria aluna 

autorretratando-se nesse espaço tão acolhedor que se apresenta. A figura está 

presa somente pela cabeça e pelo tronco; suas pernas estão soltas e saem do 

suporte, tornando-se tridimensional, como se estivesse a nos convidar a balançar e 

desfrutar desse momento em contato com a natureza.  

Encaminhando nosso olhar para o lado direito superior, vemos uma base amarela 

cujas formas se encontram com o morro; sobre ela, eleva-se um estreito e 

verticalizado retângulo de texturas florais que vai até a altura máxima do suporte e, 

sobre ele, surgem pequeninos quadrados e retângulos pretos, que formam janelas 

no prédio figurativizado ali. No lado esquerdo, em contraste à imponência do edifício, 

ergue-se uma pequenina casa laranja, cujo telhado se apresenta com matizes 

cromáticos em tons de amarelo, branco e vermelho. Essa casa nos faz ver uma 

única porta centralizada de entrada, pois só nos é permitido apreciar sua parte 

frontal, sua porta central apresenta-se com texturas em marrom e bege. Essa 

construção é sustentada por dois finos retângulos verticalizados da mesma cor da 

porta que, por sua vez, está apoiada sobre um triângulo que fecha o inferior da 

lateral esquerda, que nos faz crer ser essa construção um casebre. Esse triângulo 

que também se encontra com o morro central, tem o fundo vermelho decorado com 

pequenas flores brancas, com suaves matizes de azul e amarelo e folhas verdes, 

que se destacam na complementaridade contrastante do vermelho e verde. Com 
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essas construções laterais nos extremos do suporte, percebe-se a presença de dois 

espaços que participam dessa mesma paisagem.  

A aluna em sua composição plástica nos faz crer, por sua representação, colocar, de 

um lado, a parte nobre e do outro, a periferia, figurativizado pela presença do prédio 

e do casebre. Sob esse prisma, observamos que espaços tão diferentes podem 

juntos, participando dessa mesma cena, e pessoas distintas, de mundos tão 

diversos na esfera social, podem ter ali seu ponto de encontro ou podem desfrutar 

desse espaço central, que nos convida ao lazer e descanso, figurativizado pela 

figura central no balanço, que a aluna nos apresentou. Acima das árvores, formam-

se três nuvens que se condensam e têm a mesma textura e cor do monte 

sustentador das árvores. Ao lado da nuvem, temos um sol amarelo com borda 

laranja que ocupa todo o canto superior esquerdo, que ilumina e aquece, ao mesmo 

tempo em que reitera essa paisagem tropical acolhedora e ensolarada que nos faz 

ter um todo de sentido. 

Considerações 

Pelo viés da metodologia da semiótica plástica, foram desvelados aspectos 

importantes na significação das crianças quando criam plasticamente o país tropical 

delas e reiteram, nos seus desenhos, elementos que são marcantes no contexto 

vivido não só no museu e na escola, mas também na vida. Oliveira (2013) diz que 

podemos pensar “[...] a teoria semiótica, enquanto mecanismos de descrição e 

análise das narrativas da vida, destacando entre essas a da própria aprendizagem 

na escola, mas também fora dela” (OLIVEIRA, 2013, p. 180). 

Em relação às demais categorias analisadas, pode-se observar a reiteração da 

figura da ‘bola’ em alguns desenhos, e esse proceder, leva-nos a crer que as 

crianças sentem a força, a importância e o amor que o futebol representa para o 

povo brasileiro, de certa forma, afirmando a influência dos momentos vividos com a 

Copa do Mundo no Brasil. A presença do sol, do mar, do coqueiro e das cores 

vibrantes nas produções, elementos do “estereótipo” do senso comum, quando se 

trata de ”tropical”, também são reveladas por algumas crianças, ao criarem o cenário 

do Brasil tropical delas; contudo, essas figuras, na produção como um todo,  

presentificam-se  de forma poética e sensível. 
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Nesse sentido, Rebouças e Magro (2009) destacam que, quando produzimos arte, 

nossas referências anteriores se apresentam de forma consciente ou não, colocando 

nelas imagens que permeiam nossa vida; entretanto, percebe-se no fruir das 

produções que o “repertório [foi] ampliado, e a produção [ganhou] uma postura muito 

mais madura, diversificada e rica” (REBOUÇAS e MAGRO, 2009, p. 170). 

Nos desenhos das crianças, cuja figurativização foi de árvores, matas, animais, bem 

como em composições plásticas abstratas, cujas cores e formas remetem 

implicitamente a essas figuras, são apontadas as marcas e a importância que esses 

elementos têm para os alunos em seu país tropical. Observou-se, também, na 

produção de uma aluna, que os pontos turísticos, a música, em destaque o samba, o 

cenário político, a mulher brasileira e a diversidade que o Brasil possui em todo o 

seu território, de norte a sul, são importantes nesse cenário tropical. 

Nessa perspectiva, pode-se compreender a importância dessa prática, que foi além 

do desenvolvimento de habilidades ou técnicas, pois trabalhou valores estéticos e 

contribuiu para libertar “[...] o sujeito aprendiz das amarras do pré-estabelecido 

fazendo-o descobrir a força de desfrutar encontros com coisas, objetos, outros 

sujeitos, em circunstâncias que são vividas e desabrocham com o vislumbrar de 

objetos do sentir” (OLIVEIRA, 2013, p.178), isto é, da experiência da construção de 

sentido no museu e na escola.  

 

 

Notas 

                                                             
1
 A exposição “Meu país tropical” realizou-se no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) no período de 24 de 

abril a 13 de julho de 2014, e apresentou trabalhos da artista contemporânea alemã Heidi Lieberman. O artista e 
fotógrafo capixaba Bruno Zorzal foi também convidado para dialogar com a exposição de Heidi por meio da 
mostra fotográfica “A terra quieta a terra inquieta”. A mostra teve a curadoria de Lobo Pasolini e Elza Filgueiras e 
fez parte das comemorações do ano da Alemanha no Brasil. 

2
 “A cidade que mora em mim” foi uma pesquisa financiada pela FACITEC (Fundo de apoio à pesquisa da 

prefeitura de Vitória), sob a coordenação de Moema Rebouças, e, como bolsistas, Adriana Magro e Nazareth 
Pirola. Aconteceu em 2007, abrangeu “quatro cantos da cidade” e teve como lócus a cidade de Vitória, nos 
bairros Bonfim, São Pedro, Maria Ortiz e Ilha do Príncipe, para, numa interação, vivenciar como a cidade é 
semiotizada pelas crianças e adolescentes que ali vivem. 

3 Convém esclarecer que, nesse artigo, no que concerne a referência dos desenhos produzidos pelas crianças, 

optou-se em utilizar somente as iniciais de seus nomes, como forma de preservação da identidade. Todavia, 
essa pesquisa preocupou-se com o compromisso ético, e junto aos pais, foi solicitada à divulgação e os direitos 
de imagens produzidas por elas. 
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4 Segundo Fiorin (2013), em análise do discurso, isotopia é a recorrência de traços semânticos ao longo do texto. 

Desse modo, categoria isotópica foi a nomenclatura utilizada para designar as reiterações encontradas nos 
textos visuais produzidos pelos alunos. 

5 Nessa categoria, foram consideradas abstratas as formas dos recortes em papel colorido, que resultaram em 

uma composição não figurativa, uma vez que existe figuratividade no cromático dos papéis. 
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