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RESUMO 

 

Os avanços sociais evidenciaram que a comunicação pública, além do modo escrito contempla 

outros modos de produção de sentido como o visual. Isso afeta diretamente todo o contexto 

educacional, inclusive ao que diz respeito à produção de materiais didáticos. Contudo, apenas 

incluir o visual não é suficiente, é necessário que esse trabalho seja sistematizado, consciente e 

associado à uma prática crítica, por isso a necessidade de analisar como textos visuais estão 

sendo utilizados em materiais didáticos de língua inglesa na atualidade. Assim, esta pesquisa 

tem como objetivo analisar o potencial dos textos visuais presentes no material didático 

#EstudoEmCasa de Língua Inglesa do estado do Ceará, na perspectiva do letramento visual 

crítico, percebendo como são contempladas as dimensões afetiva, composicional e crítica, além 

de verificar as concepções de professores sobre multimodalidade e letramento visual crítico e  

as impressões desses docentes acerca dos textos visuais inseridos no material analisado. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, foram mobilizadas teorias de Callow (2005, 2008, 2012, 

2013), Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), Rojo e Moura (2012, 2019), Van Leeuwen (2011), 

dentre outros. Esta pesquisa é caracterizada como interpretativista, descritiva e qualitativa. Os 

textos visuais do material foram divididos por categorias e as concepções dos professores foram 

coletadas através de questionário eletrônico. Assim, concluímos que o material analisado em 

sua maioria apresenta textos visuais que apenas são utilizados como complementos de textos 

escritos e que textos com maior potencial para o desenvolvimento do letramento visual crítico 

são apresentados em uma quantidade bastante inferior. Vimos ainda que aos textos visuais do 

material contemplam as dimensões afetiva, crítica e composicional, em alguns momentos de 

forma aprofundada e em  outros de forma muito sutil. Ademais, notamos que os professores 

possuem noções muito básicas sobre multimodalidade e letramento visual crítico e por esse 

motivo, acreditamos que os textos visuais do referido material são utilizados objetivando a 

compreensão por parte dos alunos, de alguma estrutura gramatical ou vocabulário. Isso significa 

que mesmo diante de um mundo multimodal e com teorias bastante difundidas no meio 

acadêmico, ainda existe uma distância considerável entre a academia e a rede básica de ensino 

acerca das teorias que permeiam o letramento visual crítico.  

 

 

 

Palavras-chave: Multimodalidade. Letramento visual crítico. Material didático. Ensino de 

língua inglesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Social advances have shown that public communication, in addition to the written mode, 

includes other modes of production of meaning such as the visual. This directly affects the 

entire educational context, including the production of teaching materials. However, just 

including the visual is not enough, it is necessary that this work is systematized, conscious and 

associated with a critical practice, therefore the need to analyze how visual texts are being used 

in English language teaching materials today. Thus, this research aims to analyze the potential 

of the visual texts present in the didactic material #EstudoEmCasa de Língua Inglesa of the 

state of Ceará, in the perspective of critical visual literacy, realizing how the affective, 

compositional and critical dimensions are contemplated, in addition to verifying the teachers' 

conceptions about multimodality and critical visual literacy and the impressions of these 

teachers about the visual texts inserted in the analyzed material. For the development of this 

work, theories of Callow (2005, 2008, 2012, 2013), Kress and Van Leeuwen (1996, 2006), Rojo 

and Moura (2012, 2019), Van Leeuwen (2011), among others, were mobilized. This research 

is characterized as interpretive, descriptive and qualitative. The visual texts of the material were 

divided into categories and the teachers' conceptions were collected through an electronic 

questionnaire. Thus, we conclude that the analyzed material mostly presents visual texts that 

are only used as complements of written texts and that texts with greater potential for the 

development of critical visual literacy are presented in a much lower quantity. We have also 

seen that the visual texts of the material include the affective, critical and compositional 

dimensions, in some moments in depth and in others in a very subtle way. In addition, we note 

that teachers have very basic notions about multimodality and critical visual literacy and for 

this reason, we believe that the visual texts of the referred material are used aiming at the 

understanding by the students, of some grammatical structure or vocabulary. This means that 

even in the face of a multimodal world and with theories widespread in the academic 

environment, there is still a considerable distance between the academy and the basic education 

network about the theories that permeate critical visual literacy. 

 

 

Key words: Multimodality. Critical Visual Literacy. Teaching material. English language 

teaching. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A sociedade está em processo de mudança e isso afeta diretamente todos os aspectos 

de nossas vidas. Graças ao advento tecnológico, as formas de comunicação não são mais as 

mesmas e não possuem mais os mesmos recursos, pois uma gama de possibilidades foi incluída 

em nosso meio. O conceito de “texto”, que antes remetia apenas a um conjunto de palavras, 

atualmente, é um termo que contempla e é composto também por outros modos semióticos 

existentes, que não somente o escrito. Textos publicitários, cartazes, outdoors, dentre outros, 

deixaram de ser compostos por modos tradicionais como o escrito, e ganharam uma composição 

mais rica e variada conferindo novas formas de representar e significar. 

As mudanças nas composições textuais atingem diretamente os sujeitos, que se veem 

inseridos em um mundo repleto de modos, como sons, gestos, imagens e outros. É essa 

variedade de modos capazes de representar e de fazer sentido, que Callow (2013) chama de 

multimodalidade. Na verdade, sempre estivemos em um mundo multimodal, contudo, os 

produtores de sentido sempre deram preferência aos modos tradicionais, não explorando os 

demais, talvez, por não acreditarem em seus infinitos potenciais, percebendo apenas suas 

limitações, isto é, não percebendo por completo as affordances (KRESS, 2010) de cada modo.   

Dessa forma, os leitores também precisam ser letrados o suficiente, para que sejam 

capazes de agir seguindo preceitos essenciais para a convivência no corpo social, como a 

criticidade. Dizer que alguém é letrado, há alguns anos, remetia à ideia de que esse alguém 

sabia apenas decodificar palavras e escrever. Nos dias atuais, sabemos que “letrado” é um termo 

mais abrangente. Assim, é indispensável que a escola proporcione o desenvolvimento do 

letramento visual crítico, através de suas aulas, principalmente as de línguas, tendo em vista o 

crescente uso de textos visuais, que podem ser lidos como qualquer outro, e que exigem 

letramentos variados dos sujeitos em todas as esferas sociais, considerando sempre que “a 

escola é a agência principal onde se dá a formação de conceitos diretamente ligados ao exercício 

da cidadania” (RIBEIRO, 2016). Além das aulas, é importante que uma atenção também seja 

dada aos recursos disponibilizados para os docentes, bem como suas concepções e práticas 

pedagógicas, considerando imprescindível a utilização de um material didático, seja ele livro 

ou outro, além de abordagens que sejam de fato eficazes.  

É necessário dizer, que há discrepâncias entre o que a semiótica social e a 

multimodalidade pregam e o que é adicionado em alguns materiais didáticos. Alguns autores 

de material didático, parecem desconhecer as teorias existentes, considerando que suas escolhas 
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nos parecem um tanto tradicionais, já que há uma priorização, na maioria das vezes, apenas do 

modo escrito. Assim elucida Pimenta (2007), afirmando que até mesmo nos manuais 

produzidos para o professor “a preocupação recai sobre o visual como um elemento de 

denotação e não de conotação, ou seja, não precisa ser lido e entendido com seus diversos 

significados”, mesmo diante do mundo multimodal que vivemos. Este impasse acarreta um 

desprezo do desenvolvimento do letramento visual crítico, ocasionando a perda de uma visão 

social, crítica e cultural, por parte dos alunos.  

Com base na importância que o material didático tem para o ensino, é relevante 

investigarmos como os materiais didáticos utilizam os textos visuais. Assim, é importante 

destacar a atual situação referente ao uso de materiais didáticos no Ceará, estado que apresenta 

resultados expressivos no ranking da avaliação externa do IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica). Conforme resultados divulgados, 21 municípios e 73 escolas cearenses 

de Ensino Fundamental II estão entre os 100 melhores resultados da edição de 2019 do exame. 

Esse resultado coloca o Ceará como uma referência nacional ao que se refere à educação pública 

de qualidade. 

Os materiais didáticos nesse estado, seguem algumas diretrizes consideradas essenciais 

para a educação. Assim, após a homologação da nova BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), em dezembro de 2017, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará desenvolveu 

em 2019, um documento curricular referencial para o ensino público, com foco na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental do estado – o Documento Curricular Referencial do Ceará 

(DCRC). Diferente da BNCC, o DCRC surge com o objetivo de direcionar o ensino nas escolas, 

além de servir como base para a criação de novas propostas e materiais didáticos. Em 

decorrência da pandemia da COVID-19, um novo documento entrou em vigor no estado, 

buscando priorizar algumas habilidades propostas nos documentos anteriores, as OCPC 

(Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará), que será discutido posteriormente. 

Assim, os referidos documentos devem ser considerados pelos professores durante o 

planejamento e execução de suas aulas e devem estar em harmonia com os materiais didáticos 

adotados, como o livro didático, que se tornou o principal mediador da aprendizagem nos 

últimos anos. Somado a isso, o livro didático também ganhou novos modos de apresentação, 

após as novas proposições da BNCC que passou a contemplar novos termos como 

“multimodalidade”, depois da última seleção realizada pelo PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didático) em 2019.   
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Além disso, recentemente, além do livro didático, os professores de língua inglesa das 

escolas públicas foram contemplados com um material complementar, para um melhor auxílio 

durante as aulas remotas devido à situação pandêmica. Esse material é intitulado 

“#EstudoEmCasa” e é uma iniciativa dos programas estaduais MAIS PAIC (Programa de 

Aprendizagem na Idade Certa), Aprender + Qualificando a ação escolar, Célula de 

Fortalecimento da Alfabetização e Ensino Fundamental (CEFAE) e Célula de Fortalecimento 

da Gestão Municipal e Planejamento de Rede (CEMUP), que juntos oferecem suporte 

pedagógico, técnico e financeiro aos munícipios, buscando garantir o acesso ao ensino público 

de qualidade.  

Além da implementação do novo instrumento didático, os professores também foram 

contemplados com formações continuadas on-line, para discussão de melhores formas de 

trabalho com o material durante o ensino remoto. O material é disponibilizado através de 

arquivo digital no site do programa MAIS PAIC.  

Por esses motivos e entendendo a relevância desse material no contexto educacional 

público do Ceará, resolvemos analisá-lo em sua perspectiva visual e crítica. Para isso, 

elaboramos a seguinte questão geral: Qual o potencial do material didático #EstudoEmCasa de 

língua inglesa, no tocante ao trabalho da leitura visual crítica e quais as concepções dos docentes 

que o utilizaram sobre a abordagem de textos visuais no contexto escolar?. As questões 

específicas que norteiam esta pesquisa são: Qual o potencial dos textos visuais do material para 

o desenvolvimento do letramento visual crítico? Como as dimensões afetiva, crítica e 

composicional são exploradas através dos textos visuais e suas respectivas atividades nesse 

material? Quais as concepções dos professores que utilizaram o material analisado sobre 

multimodalidade e letramento visual crítico? e Como os professores visualizam os textos 

visuais inseridos no novo material didático de inglês? 

Com isso, a finalidade geral desta pesquisa foi investigar como o material didático 

#EstudoEmCasa utiliza textos visuais de forma crítica e quais as concepções de professores 

sobre a abordagem de textos visuais nas aulas de inglês. De forma específica, nos propomos a 

analisar o potencial dos textos visuais do material para o desenvolvimento do letramento visual 

crítico, identificar como as dimensões afetiva, crítica e composicional são contempladas por 

meio dos textos visuais e suas atividades; verificar as concepções de professores referentes à 

multimodalidade e ao letramento visual crítico; e por fim, constatar as percepções desses 

docentes sobre os textos visuais inseridos no material analisado. Assim, apresentamos, neste 

trabalho, uma análise do novo aparato didático à luz das teorias que permeiam o letramento 
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visual crítico, bem como uma análise das concepções de professores que utilizaram o referido 

material.  

Vale salientar que materiais complementares semelhantes já existem há anos para o 

ensino de língua portuguesa no Ceará, também organizados pelos programas mencionados 

acima, contudo, se torna novidade quando também são disponibilizadas edições para o ensino 

de língua inglesa, e por esse motivo, o aparato é disponibilizado por enquanto, apenas para as 

turmas de 9º ano.  

O interesse por pesquisar fenômenos educacionais surgiu devido às disciplinas 

Metodologia I e II e pela participação em dois projetos de iniciação científica. O primeiro como 

voluntário, intitulado “Letramento Multimodal Digital e Ensino de Inglês: visualizando o livro 

didático do ensino médio”; e o segundo como bolsista CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), intitulado “A Semiótica Social e o Letramento 

Multimodal no Ensino de Língua Inglesa: uma análise de conceitos e proposições da BNCC”, 

todos coordenados pela Profa. Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva do Departamento de 

Letras Estrangeiras (DLE), no Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), pela Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Dadas essas considerações, a pesquisa divide-se 

em seis capítulos.  

Neste primeiro introdutório são apresentadas a ideia, a justificativa, a problemática, as 

questões e os objetivos do estudo. No segundo capítulo, intitulado “Pressupostos 

multissemióticos: um breve percurso sobre as teorias mobilizadas para este estudo”, são 

apresentados os pressupostos teóricos, partindo da Semiótica Social, indo em direção ao 

Letramento Visual Crítico e sua importância na formação de sujeitos sociais.  

O terceiro capítulo discute a importância do material didático e adentra um breve 

percurso histórico sobre a organização da educação brasileira e cearense, abordando algumas 

leis, documentos oficiais e um programa de formação continuada que servem como ponto de 

partida para a produção dos atuais materiais didáticos. O quarto capítulo discute os passos 

metodológicos definidos para a realização do trabalho, sendo apresentados pontos importantes 

como a natureza da pesquisa, o contexto de investigação, os perfis dos participantes, o corpus 

da pesquisa, os instrumentos de pesquisa e os procedimentos de análise.  

O quinto capítulo apresenta a análise do material didático, através de textos visuais 

retirados do material, além das respostas dadas pelos professores, sobre multimodalidade, 

letramento visual crítico e sobre os textos visuais do material analisado, coletadas através de 

questionário produzido no Google Fomrs e enviado através de e-mail, em decorrência da 
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situação pandêmica. O último capítulo apresenta as conclusões e a retomada dos principais 

resultados da análise. Finalmente, em seguida são apresentadas as referências utilizadas e o 

questionário aplicado aos professores, bem como o termo de consentimento esclarecido em 

apêndices. 
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2 PRESSUPOSTOS MULTISSEMIÓTICOS: DA SEMIÓTICA SOCIAL AO 

LETRAMENTO VISUAL CRÍTICO  

 

Neste capítulo, estarão no cerne da discussão as teorias da Semiótica Social, da 

Multimodalidade, dos Multiletramentos e do Letramento Visual Crítico, bem como suas 

relações diretas e implicantes ao processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Assim, 

serão explanados conceitos e ideias de autores, como Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), 

Callow (2013), Rojo e Moura (2012, 2019), Silva (2016), dentre outros. Este capítulo é dividido 

em duas seções, sendo que a primeira apresenta questões epistemológicas que vão da Semiótica 

Social ao Letramento Visual Crítico e sua importância para a construção de sujeitos sociais; e 

a segunda traz discussões referentes ao ensino de língua inglesa com textos visuais.   

 

2.1 Questões epistemológicas 

 

Para discorrer sobre Letramento Visual Crítico, é necessário recorrer ao que dá alicerce 

a esse assunto. Entre as noções teóricas mobilizadas, é importante trilhar um percurso que inicia 

com a Semiótica Social, a área maior que concentra as principais ideias sobre a produção de 

sentidos na sociedade, sendo imprescindível chegar à multimodalidade, que concentra inúmeras 

possibilidades de representações, através de uma gama de modos capazes de significar 

socialmente. Assim, chegamos aos multiletramentos, tão emergentes atualmente, para que os 

diversos modos que existem possam ser compreendidos e utilizados de forma eficaz pelos 

produtores de sentido. Entre os multiletramentos, estará em foco, o Letramento Visual Crítico, 

tão essencial nos dias de hoje, capaz de nos auxiliar na leitura e interpretação do mundo, nos 

permitindo agir sob uma perspectiva mais inclusiva e social.  

 

2.1.1 Semiótica Social e Multimodalidade 

 

A teoria da Semiótica aborda os signos, buscando entender como estes fazem sentido 

socialmente. Segundo Callow (2013), o signo é composto de dois aspectos principais, que são 

a forma (que tem) e o conceito (que representa). Entre as semióticas existentes, este trabalho 

concentrará suas discussões na Semiótica Social, surgida na Austrália, com o desenvolvimento 

da linguística sistêmico funcional hallidiana, orientada pelos estudos da literatura, da semiótica 

visual e da música (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). Além disso, a Semiótica Social 



22 
 
 

 

 

 

enfatiza uma dimensão da sociedade, constituindo diversas funções da linguagem (SILVA, 

2016, p. 51). 

Ainda conforme Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), a Semiótica Social é a teoria que 

considera todos os sujeitos como produtores de signos. Assim, os signos são produzidos de 

acordo com os interesses do produtor, com a sociedade e com o contexto que ele está inserido, 

por isso a utilização da palavra “social” em sua nomenclatura. Dessa forma, os produtores de 

signos, buscam representar objetos e/ou entidades, de acordo com seus interesses, oriundos de 

suas histórias psicológica, social e cultural e os localiza em um contexto específico (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 1996, 2006).  

Inicialmente, o produtor tem um interesse que recai sobre a seleção dos modos e 

recursos em um determinado contexto. Deste modo, na Semiótica Social o signo não é algo pré-

existente, pronto para ser escolhido e usado, mas algo que sofre variações de acordo com os 

interesses de quem o produz e com a sociedade.  

Ainda conforme os autores, a Semiótica Social considera os seguintes pontos: 1) a 

comunicação requer que participantes produzam suas mensagens da forma mais compreensível 

possível em um contexto particular, considerando mesmo que a comunicação acontece no 

social, nesse ambiente há relações de poder que podem interferir na interpretação das 

mensagens, feitas pelos participantes da situação comunicativa; 2) representações requerem que 

produtores de significados escolham formas para a expressão do que eles têm em mente, formas 

que veem como mais plausíveis em um dado contexto, ou seja, o produtor não deve se limitar 

apenas ao modo escrito para expressar seus interesses (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 

2006,). Dessa forma, existe uma vasta gama de modos disponíveis, que o produtor poderá 

escolher aqueles que mais serão eficazes para ele, na emissão do que pretende transmitir.  

Callow (2013), afirma que quando fazemos escolhas para produzir sentido, devemos 

sempre pensar em alguns questionamentos, que são: “em que contexto social esse texto será 

usado ou lido?”, “ele será apropriado e claro?”, “que impacto a escolha da cor, do layout e do 

conteúdo da imagem têm para o observador?”, “há um ponto de vista particular posto lá?”, 

“quem está incluído ou quem está excluído?”, “quem pode ser desafiado, ofendido ou 

discriminado por um dado conteúdo?1”. 

 
1 In what social context will this text be used or read? Will it be appropriate and clear? What impact does the 

choice of colour, layout and image content have on the viewer? Is there a particular viewpoint put forward here? 

Who is included and who or what is excluded? Who may be challenged, offended or discriminated Against by 

certain content? (CALLOW 2013, p. 8, tradução nossa) 
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Isto posto, nós, enquanto produtores de sentido, inseridos em uma sociedade, podemos 

e devemos ser críticos quando desejarmos nos comunicar com o outro. Além de considerá-lo, 

é necessário estarmos atentos ao contexto que estamos inseridos e que o outro está, bem como 

os modos que temos disponíveis. Somos livres para fazermos escolhas que, para nós, parecem 

ser mais eficazes, entretanto, devemos ter criticidade e responsabilidade considerando que 

estamos em constante interação com outros indivíduos.  

Dessa forma, no tocante à Semiótica Social considera-se que:  

 

a) indivíduos, com suas histórias sociais, socialmente formados, situados em 

ambientes sociais, com recursos culturalmente disponíveis são vistos como 

agentes na produção de significados e na comunicação; b) os signos são 

sempre produzidos em uma interação social; c) os signos são motivados e 

nunca arbitrárias relações de significado e de forma; d) a relação motivada de 

forma e de significado está sempre baseada nos interesses dos produtores de 

signos; e) as formas/significantes que são usadas na produção de significados 

são feitas numa interação social e se tornam parte dos recursos semióticos de 

uma dada cultura; f) todos os signos são metafóricos; g) em uma perspectiva 

multimodal da semiótica social, todos os signos em todos os modos são 

significativos; h) pode dizer respeito a relativas posições sociais (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 1996, 2006; KRESS, 2010, apud Silva, 2016, p. 53).  
 

 

Ampliando a concepção de Semiótica Social, chegamos à Multimodalidade, um 

conceito que se refere à gama de modos disponíveis, para que os produtores de signos 

materializem seus diversos interesses, que perpassa o tradicionalmente conhecido – o modo 

escrito. “Multimodal” são as diversas fontes capazes de produzir sentido (CALLOW, 2013). 

Assim, entendemos que essas fontes podem ser representadas pelos modos visual, gestual, 

sonoro, escrito, dentre outros, que graças aos avanços sociais, passaram a ser mais utilizados, 

nas diversas produções textuais, mesmo que de forma inconsciente.  

De acordo com Van Leeuwen (2011), “multimodalidade” é um termo criado em 1920, 

surgido no campo da psicologia da percepção, envolvendo os efeitos que diferentes percepções 

sensoriais têm uns sobre outros. Silva (2016, p. 54) assume, ainda, que “a multimodalidade 

pode ser entendida como o uso de diferentes fontes comunicativas, como: língua, imagem, som 

e música em textos multimodais e em eventos comunicativos”. Logo, percebemos que o termo 

multimodalidade não é específico da área de ensino, mas sim um termo que abrange diversas 

esferas sociais, considerando que as referidas fontes comunicativas estão presentes em diversos 

contextos, que não somente o educacional.  
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Endossando essa ideia, Silva (2016, p. 55) acrescenta que: 

 

A comunicação pública tem se tornado crescentemente multimodal. A língua 

falada não pode ser adequadamente entendida sem levar em conta a 

comunicação não verbal. Muitas formas da língua escrita contemporânea não 

podem ser adequadamente entendidas a não ser que olhemos além da 

linguagem verbal, incluindo as imagens, o layout, as tipografias e as cores. A 

própria linguagem verbal tem se tornado multimodal, como ilustração e 

elementos de layout, tais como: caixas, barras literais, reformulação de 

páginas e outros.  

 
 

A autora enfatiza que os modos de produção de sentidos não estão inseridos na 

sociedade de forma isolada, mas sim de forma conjunta, tendo uma grande articulação entre 

eles, considerando que juntos, as possibilidades de comunicação aumentam significativamente. 

Afinal, vivemos em um mundo multimodal e imersos em infinitos significados.  

 

2.1.2 Multiletramentos e Letramento Visual Crítico na formação de sujeitos sociais  

 

Para estarmos presentes de forma eficaz nas situações comunicativas atuais, os antigos 

termos de alfabetização e suas definições sozinhos, desenvolvidos sobre leitura e escrita, não 

são mais suficientes para contemplar os avanços sociais, nos fazendo recorrer às concepções 

apresentadas, acerca dos multiletramentos.  

Como aponta Rojo e Moura (2019), uma pessoa letrada não deve ser capaz apenas de 

decodificar e escrever palavras, mas também de saber usar essas ferramentas de maneira eficaz 

nas diversas práticas sociais do mundo atual. Assim, uma pessoa letrada é capaz de utilizar a 

leitura e a escrita para agir socialmente, buscando alcançar seus objetivos de comunicação.  

Em 1994, um grupo de pesquisadores chamado New London Group se reuniu em Nova 

Londres (Estados Unidos) – por isso o nome do grupo – para discutir as transformações sociais 

ocorridas, e como estavam se dando as novas produções de texto. Os pesquisadores perceberam 

que apenas o termo “letramento” não era mais suficiente para acompanhar todas as 

transformações que permeavam (e permeiam ainda hoje), o mundo, e por isso após inúmeros 

estudos e discussões, os pesquisadores chegaram ao termo “multiletramentos”, que conforme 

Rojo e Moura (2019, p. 20), são “(...) letramentos em múltiplas culturas e em múltiplas 

linguagens (imagens estáticas e em movimento, música, dança e gesto, linguagem verbal oral 

e escrita etc.”. O termo surgiu em um manifesto que o próprio grupo denominou de “A 

Pedagogy of Multiliteracies”. 



25 
 
 

 

 

 

O grupo destacava que o trabalho de desenvolver os multiletramentos deveria ocorrer 

na escola, como forma de oportunizar a todos de maneira igualitária, além ser nesse ambiente 

que diversas culturas estavam próximas, oportunizando maiores chances de compartilhamento 

de saberes, de produção de sentido etc., como é apontado em:  

 

Nesse manifesto, o grupo afirmava a necessidade de a escola tomar a seu cargo 

(daí a proposta de uma “pedagogia”) os novos letramentos emergentes na 

sociedade contemporânea, em grande parte – mas não somente – devidos às 

novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, e de levar em conta e 

incluir nos currículos a grande variedade de culturas já presentes nas salas de 

aula de um mundo globalizado e caracterizada pela intolerância na 

convivência com a diversidade cultural, com a alteridade. (ROJO; MOURA, 

2012, p. 12). 

 
 

Além do que foi exposto anteriormente, como vimos na citação de Rojo e Moura (2012, 

p. 12), é importante ressaltar que o termo criado pelo New London Group não somente faz 

referência à multiplicidade de textos existentes e suas produções, mas também à multiplicidade 

de culturas das populações, que, direta ou indiretamente, deixa suas marcas nas produções 

textuais, e corrobora com os diversos sentidos sociais.  

Entre os multiletramentos existentes, um dos mais emergentes atualmente, considerando 

as infinitas produções textuais visuais, é o letramento visual crítico. Assim, neste momento 

serão mobilizadas algumas noções teóricas que contemplam esse letramento.   

As primeiras séries do ensino fundamental I têm como objetivo nos alfabetizar. Os 

professores desenvolvem estratégias e traçam metodologias para que possamos aprender a 

decodificar e escrever palavras, isto é, segundo o sistema tradicional de educação, aprender a 

ler e escrever. Dessa forma, somos levados a acreditar desde cedo que “leitura” contempla 

apenas o modo escrito, e que saber unir letras, depois sílabas e palavras é suficiente para viver 

em sociedade, o que nos faz desprezar as potencialidades de outros modos.  

Contudo, a elevada quantidade de textos visuais produzida em todas as esferas sociais, 

atualmente, nos faz perceber que algo está equivocado. E, somente ao atingirmos mais idade, é 

que nos damos conta do quão necessário é sermos letrados visualmente. Como sugere Kress e 

Van Leeuwen (1996, 2006), desde crianças somos direcionados a acreditar que imagens não 

são textos, mas sim apenas complementos do que é emitido através das palavras.  

No tocante à imersão em imagens que nos ocorre atualmente, Almeida (2011) diz ser 

possível levantarmos inúmeros questionamentos como: 1) O que nos querem dizer as cores 

utilizadas em um anúncio?, 2) Qual o papel desempenhado por um dado participante 
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identificado em uma representação pictórica?, 3) E a disposição dos elementos dentro da 

imagem, o que isto nos comunica em termos de onde eles estão localizados?. Podemos fazer 

esses questionamentos, contudo não fomos preparados, desde pequenos, para respondê-los.  

Desde cedo, fomos acostumados a visualizar textos visuais sem um propósito 

comunicativo, não fomos oportunizados com um trabalho capaz de desenvolver o letramento 

visual, que conforme Stokes (2002), “se refere a habilidade de ler, interpretar e compreender 

informações apresentadas em imagens, além de analisar a sua produção”. Dessa forma, para 

Araújo, Farias e Magalhães (2014, p. 296), o trabalho referente ao letramento visual no contexto 

escolar, rompe com paradigmas educacionais, além de refletir sobre como nos comunicamos e 

construímos significados. Sobre esse trabalho no ambiente escolar, Almeida (2011, p. 44), 

acrescenta que:  

 

É justamente no ambiente escolar que surge a necessidade de 

desenvolvermos um olhar mais cuidadoso em relação aos recursos 

imagéticos trazidos para a sala de aula, a fim de transformamos 

desde cedo, aprendizes autônomos, capazes de se posicionar 

criticamente diante do texto visual e questionar aquilo que é 

comunicado nas “entrelinhas” de uma dada imagem.  
 

 

Dessa forma, se faz necessária uma evolução ao que concerne o sistema de educação, 

para que crianças e adolescentes desde cedo, aprendam a ler textos visuais e assim sejam mais 

autônomos, da mesma forma que aprendem a decodificar palavras, já que segundo Almeida 

(2011, p. 44), o letramento visual é aprendido, assim como a leitura e a escrita, através das 

práticas sociais, logo “desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo que nos rodeia. 

Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frases, já estamos ‘lendo’ o 

mundo, bem ou mal, o mundo que nos cerca” (FREIRE, 2011, p. 85-86). Entendemos assim, 

que estamos inseridos em um processo de aprendizagem desde cedo.  

É importante frisar que também há lacunas nos cursos de formação de professores, que 

os fazem reproduzir aquilo que lhes são ensinados. Assim, os professores, muitas vezes também 

são negligenciados pelo sistema educacional e como os alunos, acabam por não desenvolver 

habilidades linguísticas mais aguçadas. Entretanto, é importante ressaltar que o trabalho 

multimodal dentro de sala de aula proporciona vantagens tanto para alunos, quanto para 

professores, como aponta Almeida (2011, p. 45): 
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Tendo a utilização da imagem na sala de aula de língua estrangeira 

como foco, advogamos que a aplicação de uma abordagem que 

contemple de forma consciente e sistemática a leitura de textos 

imagéticos, proporciona tanto a professores quanto a alunos o 

subsídio necessário para construir uma reflexão mais crítica a 

respeito do papel desempenhado pelas imagens em nosso cotidiano. 
 

 

Com essa citação, entendemos que o trabalho com textos visuais dentro de sala de aula 

contribui para a sociedade de forma geral, já que nos possibilita desenvolver criticidade, que 

somada a outros fatores, como responsabilidade, nos tornam capazes de agir socialmente, a 

partir de um olhar mais responsável, crítico e humano. 

Relacionado com o letramento visual, o letramento crítico vem nos proporcionar 

maiores habilidades de ler e interpretar através da percepção visual, elementos representados 

em imagens que excluem e/ou incluem pessoas e/ou grupos sociais, considerando seu valor 

ideológico, já que nenhum texto é neutro.  

Acerca do letramento visual crítico, Oliveira (2006) aponta que o aluno terá que 

interpretar, ler o que está sendo dito, saber e perceber o valor do que foi omitido, avaliar, fazer 

inferências e tirar conclusões sobre o que foi lido, objetivando, ademais, atuar sobre as situações 

tratadas anteriormente, buscando a transformação daquela situação, o que é possível em todos 

os tipos de textos.  

A prática de ler criticamente também pode ser remetida aos trabalhos desenvolvidos 

pelo educador brasileiro Paulo Freire, que, em vários de seus trabalhos, prega por uma educação 

libertadora, emancipadora, e com um diálogo permanente. Freire (2011) aponta para uma 

“compreensão crítica do ator de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, 

ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”.  

Dessa forma, compreendemos que o ato de ler não deve ser apenas entre o leitor e aquilo 

que se lê, mas que além disso, há uma imensa gama de sentidos presentes que devem ser 

explorados de forma crítica e atenta, transcendendo o que está escrito.  

Na próxima seção deste trabalho, serão mobilizadas teorias referentes ao ensino de 

língua inglesa e a presença da multimodalidade.  

 

2.2 Leitura visual de imagens  

 

O ensino de inglês, não diferente de outras disciplinas, também se vale da utilização de 

diversos modos no desenvolvimento de suas atividades. Alguns materiais didáticos apresentam 
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um maior repertório visual, enquanto outros, trazem um menor repertório somado a um uso não 

recomendado para a sala de aula. Dessa forma, há a necessidade de uma leitura mais crítica e 

aprofundada sobre como a multimodalidade está presente no ensino de inglês.  

 

2.2.1 Gramática do Design Visual  

 

Com o advento tecnológico, a produção de textos visuais se tornou mais fácil, e as 

possibilidades de criação de sentidos foram expandidas significativamente.  Essas mudanças 

sociais, atingem diretamente o ensino, considerando que estar na escola também é uma prática 

social, que busca o exercício pleno da cidadania. Em um mundo cada vez mais multimodal, o 

uso de textos imagéticos nas diversas esferas sociais também aumenta em uma proporção 

significativa. Os textos visuais estão presentes nas ruas, na TV, na internet, e, ainda, na sala de 

aula de língua inglesa.  

Contudo, o que é percebido é que mesmo com os avanços sociais, as aulas de língua 

inglesa parecem não mudar o foco de leitura e acabam sempre priorizando apenas o 

“decodificar” palavras. Isso resulta em uma formação de sujeitos sociais capazes de ler e 

escrever o modo escrito, mas com grandes dificuldades de ler textos visuais, gestos, sons etc., 

causando ainda, problemas em suas formas de agir socialmente.   

Esses problemas podem estar relacionados aos alunos, mas também à falta de 

preparação por parte dos professores, que ensinados desde cedo a “ler” o modo escrito, tendem 

a estranhar quando esse verbo é direcionado para outra ação, que não decodificar palavras. Nos 

dias atuais, sabemos que leitura não se refere apenas ao escrito, mas também ao saber analisar, 

interpretar informações representadas em modos diversos, assim, podemos entender que a 

leitura vai além da decodificação de símbolos linguísticos, sendo também possível de outras 

maneiras (CRUZ, 2010). 

Acompanhando as transformações sociais, os textos visuais também estão presentes nos 

materiais didáticos, contudo alguns leitores (alunos e professores) não os veem como um 

potencial capaz de produzir sentido. Os referidos textos passam a ser, em muitos casos, mera 

ilustração, o que despreza toda sua carga significativa e as chances de desenvolver nos alunos 

um letramento visual crítico.  

Kress e Van Leewen (1996, 2006) apontam para uma “gramática” e sugerem alguns 

preceitos de como se deve ou pode ler imagens, que é a GDV (Gramática do Design Visual), 

da mesma forma que há a possibilidade de ler palavras. Essa gramática, busca tornar o leitor 
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mais atento e consciente quanto aos textos visuais que consome. Com o objetivo de orientar a 

leitura visual, os autores criaram e apresentaram na referida obra as metafunções: 

representacional, interacional e composicional, que serão descritas a seguir.  

A metafunção representacional, conforme Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), faz 

referência às representações do meio social e cultural que estão presentes nos textos visuais 

através da linguagem. Essa metafunção, é, ainda, dividida em duas estruturas: a narrativa, que 

sugere as ações e reações, bem como aspectos verbais e mentais, presentes na imagem.  

Enquanto a estrutura conceitual nos direciona para uma visão mais analítica, classificacional e 

simbólica no tocante aos textos visuais.  

Chegando à metafunção interacional, temos algumas estratégias de aproximação e/ou 

afastamento entre leitor e texto. Dessa forma, entram na discussão, o contato, a distância social, 

a perspectiva e a modalidade referentes à interação entre os participantes envolvidos na prática 

leitora. Esses participantes são o leitor e aquilo que está sendo representado pelo texto visual, 

que foi posto por seu emissor (KRESS, VAN LEEUWEN, (1996, 2006). 

Finalmente, Kress e Van Leeuwen (1996, 2006) apresentam a metafunção 

composicional. Esta, busca enfatizar os modos de representação do texto, estabelecendo uma 

organização entre os recursos visuais. Esta metafunção propõe, portanto, uma visualização e 

análise das interações realizadas entre os elementos visuais, além da percepção de como eles 

estão dispostos objetivando atender os interesses do sujeito produtor de sentido. Entram na 

discussão o valor da informação, bem como a saliência das representações.  

Isto posto, apresentamos abaixo um diagrama síntese das metafunções discutidas.  
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Diagrama 1 – Metafunções da Gramática do Design Visual 

 

Almeida (2009) adaptado por Silva (2016) 

 

 

2.2.2 O modelo Show me: adaptação e ampliação das metafunções para o ensino  

 

Como percebido na discussão anterior, as orientações de Kress e Van Leewen no tocante 

a leitura de textos visuais, são direcionadas a todos os estilos de leitura visual. Ou seja, as 

metafunções apresentadas pelos autores não foram produziram para serem utilizadas em uma 
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área específica, mas, nas práticas sociais diversas, considerando que os textos visuais estão por 

toda parte.  

Contudo, outros autores que se debruçaram sobre as metafunções, as adaptaram, 

permitindo suas aplicações no campo educacional. Um dos autores mais conhecidos que se 

deteve a isso, foi Jon Callow que, com a GDV em uso, propôs algumas dimensões, dentro da 

multimodalidade, sobre como realizar um trabalho de leitura visual eficaz no contexto escolar, 

tendo como base, também, aspectos teórico-metodológicos.  

Callow (2005) propõe as dimensões afetiva, composicional e crítica, que juntas 

compõem o que o autor intitulou de modelo Show me.  Silva (2016. p. 82) afirma que a 

ampliação da GDV feita por Callow é mais aplicável na sala de aula de línguas. Abaixo, faremos 

uma discussão sobre esse modelo, que será utilizado em nossas análises. 

A dimensão afetiva se refere à interação do leitor com os textos visuais. Nesse caso, há 

o objetivo de estabelecer conexões entre quem está lendo com o que está sendo representado. 

Essa dimensão envolve também a interpretação pessoal, onde os leitores têm a oportunidade de 

trazer suas próprias experiências de vida, através dos elementos semióticos etc. (CALLOW, 

2005). Considerando ainda, que o leitor ao se deparar com algum texto visual sempre sentirá 

algo: alegria, raiva, identificação, tristeza, nostalgia, curiosidade etc. 

Abaixo, apresentamos um quadro que expõe orientações acerca da dimensão afetiva, 

que podem ser aplicadas em sala de aula e que contribuem com a percepção dos alunos sobre 

os textos visuais que consome, contribuindo para o desenvolvimento do letramento visual 

crítico.  

Quadro 1 – Modelo Show Me: Dimensões Afetivas 

Características 

visuais para analisar – 

metalinguagem a ser 

utilizada 

Afirmações ou 

questões de 

análise 

sugeridas 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis K-2 

Indicadores de 

desempenho Níveis 3-

4 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis 5-6 

Observe engajamento 

(positivo ou negativo) 

com o texto. Indicadores 

gerais podem incluir.   

Olhar para a imagem 

enquanto ler. Comentar as 

imagens. Usar 

comentários afetivos 

positivos ou negativos e 

expressões. Voltar a olhar 

para imagens específicas. 

Mostre prazer em ler ou 

visualizar. 

Antes de ler, 

diga-me a partir 

da capa sobre o 

que deve ser esse 

livro.  

Localiza imagens 

favoritas em livros 

ou narrativa 

multimídia.  

Justifica a imagem 

favorita de um livro ou 

website da preferência. 

Identifica aspectos 

de imagem 

particulares que 

estão atraindo.  

Depois de ler, 

você poderia me 

mostrar uma 

imagem que você 

realmente gosta? 

Por quê? Você 

poderia me 

mostrar uma 

imagem que você 

Discute 

personagem 

favorito, usando a 

imagem para 

apoiar.  

Dar razões para o 

descontentamento de 

imagens e figuras 

específicas.  

Explica por que 

imagens 

particulares 

atraem a uns e não 

atrai a outros.  
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realmente não 

gosta? Por quê? 

Callow (2008), traduzido e adaptado por Silva (2016) 

 

Já a dimensão composicional, sugere a busca pela compreensão do significado por trás 

das composições visuais e como os elementos são articulados para produzir sentido. Essa 

dimensão discorre sobre como a metalinguagem é empregada nos textos visuais e qual o seu 

papel na eficácia de uma leitura visual. Conforme essa dimensão, os textos visuais devem ser 

analisados, considerando seus vetores, ângulos, olhares, cores e saliências. Callow (2012) 

ressalta que aprender como os textos visuais são construídos e apresentados, é importante para 

que possamos interpretá-los. Acreditamos que esse trabalho realizado desde a educação infantil, 

contribui significativamente para que elas cresçam com uma melhor percepção do mundo que 

estão inseridas.  A seguir, apresentamos dois quadros explicativos de como esse trabalho pode 

ser realizado em sala de aula, seguindo orientações de Callow (2008).  

 

Quadro 2 – Modelo Show Me: Dimensões Composicionais 

Características visuais 

para analisar – 

metalinguagem para 

ser utilizada 

Afirmações ou 

questões de 

análise sugeridas 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis K-2 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis 3-4 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis 5-6 

Escolha uma página 

específica em que quer 

focar durante ou depois 

da leitura. Leve os alunos 

a determinarem se eles 

mostram ações, eventos, 

conceitos ou uma mistura 

deles. 

 

Indicadores gerais e 

metalinguagem podem 

incluir o seguinte:  

 

-Descreve ações, eventos 

e cenários, usando 

evidência  

-Explica imagens 

simbólicas (exemplo, 

aperto de mão significa 

amizade, usa termos 

como símbolos, tema, 

ideia).  

 

Escolha uma página com 

um personagem que tem 

uma certa distância, uso 

de ângulos ou o uso de 

cores.  

Você pode me dizer 

o que está 

acontecendo ou que 

ações estão 

acontecendo? Fale-

me sobre o cenário 

onde essa história 

está acontecendo  

 

Essa imagem está 

mostrando um 

tema, um 

sentimento ou uma 

ideia? Como essa 

imagem mostra 

isso?  

 

Nós estamos 

próximos aos 

personagens na 

imagem, mais ou 

menos ou distante 

deles? 

 

Estamos olhando 

no nível do olhar, 

nessa imagem, por 

baixo ou por cima?  

Aponta e interpreta 

ações em uma 

imagem ou série de 

imagens em uma 

narrativa. 

 

Interpreta uma 

imagem mostrando 

conceitos e ideia 

simples (ex.: essa é 

uma imagem feliz, 

triste, chateada, 

assustada).  

 

Usa termos simples 

para descrever 

distâncias próximas 

em ilustrações ou 

fotos (ex: próximo a 

nós, distantes de 

nós) 

 

Descreve se o 

personagem está 

olhando pro 

observador e como 

ele ou ela se sente 

Explicações em 

textos visuais, 

usando alguma 

metalinguagem.  

 

Usa termos precisos 

para descrever 

distâncias próximas 

(ex.: fechada, 

média, aberta) e 

seus efeitos na 

imagem. 

 

Nota se o 

personagem está 

olhando de baixo, 

de cima, olhando 

diretamente para o 

observador ou não.  

 

Descreve várias 

cores, linhas ou 

formas em imagens 

e a conotação 

emocional deles. 

Nota uso de 

simbolismos e 

conceitos (ex.: 

ícones religiosos, 

temas ambientais, 

referências 

culturais. Explica 

como textos visuais 

podem ter ações e 

conceitos 

representados.  

 

Usa termos precisos 

para descrever 

distância próxima, 

ângulos e o olhar, e 

como isso afeta o 

observador e o 

personagem 

fotografado.  

 

Descreve imagens 

complexas usando 

cor, linha, forma e 

textura.  

 

Descreve como 

cores específicas 
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Indicadores gerais e 

metalinguagem pode 

incluir os seguintes:  

 

-Descreve a distância 

usada, o ângulo e o olhar 

dos personagens e 

explica o efeito de cada 

um  

- Descreve cores e 

humores relacionados ou 

simbolismo  

- Descreve tipos de 

linhas, formas, ou 

texturas, e como eles 

criam efeitos. 

 

Você pode 

encontrar um 

personagem que 

esteja olhando para 

o observador?  

 

Como você se sente 

em relação a esse 

personagem? Por 

que você acha que o 

ilustrador usou 

esses elementos 

nessa página? Eles 

fazem você se sentir 

de um jeito em 

específico? 

em relação ao 

observador 

 

Aponta simples 

formas na imagem 

quando perguntado.  

 

Descreve simples 

cores na imagem. 

podem ser 

associadas com 

sentimentos ou 

conceitos em uma 

imagem. 

Callow (2008), traduzido e adaptado por Silva (2016) 

 

Quadro 3 – Modelo Show Me: Dimensões Composicionais 

Características 

visuais para 

analisar – 

metalinguagem 

para ser utilizada  

Afirmações ou 

questões de 

análise sugeridas 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis K-2 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis 3-4 

Indicadores de 

desempenho Níveis 5-6 

Como essa página está desenhada? 

Escolha uma página 

com uma variedade 

de elementos na 

imagem para 

avaliar as escolhas 

do layout da página. 

Indicadores gerais e 

a metalinguagem 

incluem o seguinte:  

 

Identifica parte 

saliente da imagem 

que inicialmente 

guia seus olhos e 

explica razões.  

 

Identifica um 

caminho possível 

de leitura que os 

olhos devem seguir 

na página. 

Identifica fortes 

linhas (vetores) que 

ligam os olhares e 

os apontam. 

Algumas vezes 

parte de uma 

imagem realmente 

atrairá a nossa 

atenção. Quando 

você olha pra essa 

imagem, para que 

parte você olha 

primeiro? Por que 

você acha que olha 

pra ela?  

 

Para onde você olha 

depois? Trace com 

os dedos na imagem 

os caminhos que 

seus olhos levam. 

 

Há movimento de 

linhas fortes que 

seus olhos 

seguiram? Mostre-

me.  

 

Essa imagem está 

mostrando um 

tema, um 

sentimento ou uma 

ideia? Como essa 

Identifica uma 

característica 

saliente óbvia em 

uma imagem? (um 

personagem maior, 

objeto colorido 

brilhante). 

 

Com a direção do 

professor, encontre 

e trace linhas fortes 

em uma imagem. 

Identifica 

características 

saliente em uma 

imagem, citando a 

razão por que ele ou 

ela está lá (ex: ele é 

maior do que outros 

macacos na 

página). 

 

 Identifica 

caminhos de leitura 

simples em 

imagens mais 

complexas, 

traçando um 

caminho na 

imagem e 

explicando por que 

os olhos devem 

seguir tal caminho. 

Usa termos como salientes, 

mostra exemplos no texto e 

discute por que o ilustrador 

pode ter acentuado 

elementos específicos.  

 

Identifica caminhos de 

leitura mais complexos, 

discutindo como o caminho 

da leitura pode variar, 

dependendo do observador. 
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imagem mostra 

isso? 

Callow (2008), traduzido e adaptado por Silva (2016) 

 

Finalmente, a dimensão crítica busca estabelecer uma análise mais aprofundada das 

representações presentes no texto visual. Essa dimensão busca entender criticamente quais as 

representações e os motivos de elas estarem de uma maneira e não de outra, possibilitando um 

olhar mais aguçado em relação a esses textos, contribuindo para o desenvolvimento do 

letramento visual crítico. 

Abaixo, apresentamos um quadro explicativo, criado por Callow (2008) baseado na 

GDV, traduzido e adaptado por Silva (2016), que traz propostas de como criar condições em 

sala de aula para o desenvolvimento dessa dimensão.  

 

Quadro 4 – Modelo Show Me: Dimensões Críticas 

Características 

visuais para 

analisar – 

metalinguagem 

para ser utilizada 

Afirmações ou 

questões de análise 

sugeridas 

Indicadores de 

desempenho 

Níveis K-2  

Indicadores de 

desempenho 

Níveis 3-4 

Indicadores de 

desempenho Níveis 5-6 

As questões podem 

ser usadas e 

adaptadas pelo 

texto que está sendo 

lido.  

 

Discussões 

estendidas sobre 

uma questão é mais 

útil do que uma 

discussão breve de 

muitas questões.  

 

Conceitos chave 

metalinguagem 

podem incluir:  

 

-Inclusão e 

exclusão de grupos 

sociais raciais, 

culturais.  

-Quem está 

representado como 

sendo poderoso ou 

importante e quem 

não? 

-Discussão de que 

escolhas foram 

feitas pelo produtor 

da imagem e por 

Que grupos de 

pessoas, família ou 

vizinhos esse livro 

mostra? Eles são 

diferentes de sua 

família ou de seus 

vizinhos? 

 

Algumas pessoas 

estão faltando 

nessas imagens? 

Por que você acha 

que elas não estão 

incluídas? 

 

Quem é o 

personagem mais 

importante desse 

livro? Você pode 

encontrar um 

personagem e 

mostrar o quanto 

ele é importante? 

Você pode mostrar 

um personagem que 

não parece 

importante? Por 

que você acha que o 

ilustrador fez o 

personagem parecer 

desse jeito? 

Pode identificar se 

família deles ou 

comunidade é 

representada em 

livros ou mídias.  

 

Usa evidência 

visual para 

justificar como um 

personagem tem 

sido produzido para 

parecer amigável 

ou não (ex: largo, 

chateado, com 

olhos grandes e 

boca).  

 

Note como o gênero 

é frequentemente 

significado pela cor 

em um livro 

ilustrado. 

Discute a forma 

como diferentes 

grupos de pessoas 

são visualmente 

representados em 

uma história (ex.: a 

fotografia de 

escravos de um 

barco de navios de 

escravos para a 

estrada da 

liberdade; Lester, 

1998).  

 

Sugere como um 

personagem 

poderia ter sido 

fotografado de 

forma diferente (o 

lobo na história 

verdadeira dos três 

porquinhos; 

Scieszka, 1989). 

 

Explica por que um 

ilustrador pode ser 

escolhido para criar 

uma história ou usar 

estereótipos para 

mostrar bons e 

maus personagens. 

Discute a forma como 

diferentes grupos de pessoas 

são visualmente 

representados em uma 

história e como isso pode 

afetar a interpretação da 

história (ex: todas as raças 

são representadas em azul).  

 

Explica como imagens 

visuais podem ou apoiar ou 

estereotipar grupos 

minoritários, gêneros ou 

pessoas em papeis 

particulares. 
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que eles fizeram 

livro. 

Callow (2008), traduzido e adaptado por Silva (2016) 

Além das descrições minuciosas, Callow (2013) apresenta, de forma prática, propostas 

específicas para cada uma das dimensões de seu modelo para a sala de aula. Essas propostas 

serão apresentadas no quadro abaixo.  

 

Quadro 5 – Modelo Show Me: Sugestões de atividades 

Dimensão  Atividades sugeridas 

Afetiva Proporcione uma seleção de imagens de livros ilustrados, 

revistas, websites. Peça aos alunos para dividi-los em 

diferentes categorias. Diga, por exemplo, “Divida em 

imagens pelas que você gosta e não gosta”. Dependendo das 

imagens escolhidas, leve os alunos a categorizarem aquelas 

imagens que devem se aplicar a diferentes grupos (adultos, 

crianças, meninas, meninos, pessoas que gostam de esportes, 

animais, amantes etc.). Pergunte por que eles escolheram 

imagens para grupos particulares. 

Composicional (O que está acontecendo?) Peça aos alunos para desenharem novas cenas de histórias 

com eventos diferentes. Leve-os a mudarem as expressões 

faciais de um personagem para representar diferentes 

emoções. Peça para eles recriarem uma imagem usando 

elementos excluídos e vários elementos do cenário 

(construções, árvores, objetos etc.). Leve-os a recontar a 

história depois de criar a imagem. 

Como nós reagimos a pessoas ou outros 

participantes em uma imagem? 

Divida a seleção de imagens em: - distância da câmera 

(fechada, média, aberta) - ângulos (baixo, no nível do olhar 

ou alto) Leve os alunos a explicarem como eles sabem que 

tipo de câmera ou ângulo é e o efeito que tem no observador. 

Peça para eles tirarem fotos digitais de colegas e experimente 

com ângulo, distância e olhar. Leve-os a redesenhar um 

personagem que atraia a atenção de um observador com seus 

olhos (o olhar). Peça para eles usarem diferentes cores ou 

mídias e desenharem o personagem ou cenário do livro. 

Discuta a cor ou mídia muda o sentimento da história ou o 

personagem. 

Como a página está desenhada? Dê aos alunos um pequeno papel adesivo e peça para que eles 

coloquem em páginas que têm pontos mais salientes. Discuta 

suas escolhas. Leve-os a reler uma cena do livro, produzindo 

algo saliente, como uma pessoa, um lugar, um objeto. Eles 

poderiam usar cor, tamanho, lugar ou enquadramento para 

realizar isso. 

Crítica Crie e desenhe outro tipo de personagem para a história que 

vem de uma família ou uma vizinhança diferente. Pergunte: 

“Com que eles parecem”? Leve uma cópia de um personagem 

e peça para as crianças acrescentarem etiquetas para mostrar 

as escolhas que o ilustrador fez (ex: o principal personagem 

feminino é muito magro, usa roupas caras e frequentemente 

está sorrindo). Peça para eles explicarem suas etiquetas. 

Callow (2008), traduzido e adaptado por Silva (2016) 
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Com as provocações de Callow (2008), podemos perceber as inúmeras possibilidades 

ao que se refere ao trabalho com textos visuais no contexto escolar. Atualmente, nossa 

percepção é de que os textos visuais passaram a ser tratados de forma diferente nas práticas 

escolares. Saímos de um cenário que eles eram pouco ou não utilizados e estamos imersos em 

um meio, em que eles são apresentados em maior quantidade, seja em materiais 

complementares, livros didáticos, apostilas etc. Assim, o que nos propomos neste trabalho, é 

analisar como esses textos visuais estão sendo explorados em um material didático específico, 

lançado recentemente e utilizado nas escolas públicas do Ceará, além de constatar concepções 

de professores sobre esse trabalho em sala de aula, considerando sempre, que esses textos 

também trazem consigo as cargas ideológicos de quem os produziu.  

Dessa forma, é que se faz necessário a realização de estudos que busquem analisar o 

potencial dos textos visuais escolhidos por autores de materiais didáticos, sendo necessário, 

também, discutir a importância do material didático de forma geral. Além disso, é necessário 

discutir algumas proposições de documentos oficiais e programas educativos, que servem de 

referência para a produção de materiais didáticos nos dias de hoje. Esses apontamentos serão 

destrinchados no próximo capítulo deste trabalho. 
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3 MATERIAL DIDÁTICO, DOCUMENTOS OFICIAIS E O PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA DO CEARÁ 

 

Neste terceiro capítulo, discutiremos a importância do material didático, as principais 

diretrizes referentes à educação do Brasil e do Ceará, das primeiras leis orgânicas às OCPC, 

enfatizando suas principais concepções, que, hoje, normatizam e orientam o ensino nas escolas 

de ensino fundamental, sobretudo as públicas, além do programa educacional de formação 

continuada cearense que disponibiliza um dos materiais disponíveis hoje, o #EstudoEmCasa.  

 

3.1 A importância do material didático na educação básica  

 

Em nossas práticas sociais existe um dilema referente ao contexto educacional sobre a 

definição de material didático. Conforme Santos (2014), “estamos acostumados a utilizar o 

conceito, mas pouco nos atemos a sua definição. Nas escolas em geral, quando falamos de 

material didático, pensamos no livro didático, este inseparável “ente” praticamente onipresente 

nas escolas brasileiras, sejam públicas ou privadas”. Percebemos assim, que a ideia de que 

material didático é apenas o livro impresso que é entregue aos alunos ainda é muito forte entre 

profissionais da educação.  

Contudo, é necessário ressaltar que, de maneira muito tímida, atualmente, existem 

diversos materiais didáticos no meio escolar, que mesmo quando são utilizados, não são 

percebidos. Como exemplo disso, temos os dicionários nas aulas de línguas, os mapas e globos 

nas aulas de geografia e tabuadas nas aulas de matemática.  

Rangel (2005) elucida que material didático é: 

 

Qualquer instrumento que utilizemos para fins de ensino/aprendizagem é um 

material didático. A caneta que o professor aponta para os alunos, para 

exemplificar o que seria um referente possível para a palavra caneta, funciona, 

nessa hora, como material didático. Assim como o globo terrestre, em que a 

professora de Geografia indica, circulando com o dedo, a localização exata da 

Nova Guiné. Ou a prancha em tamanho gigante que, pendurada na parede da 

sala, mostra de que órgãos o aparelho digestivo se compõe, o que, por sua vez, 

está explicado em detalhes no livro de Ciências. 

 

Dessa forma, percebemos que dentro do contexto educacional, estamos imersos em 

muitos materiais didáticos, que nos possibilitam a realização de várias atividades, para que o 

trabalho educacional seja, de fato, realizado de maneira produtiva. Porém, é preciso estarmos 

cientes de que apenas termos contato com esses materiais não é suficiente. Rojo (2005) aponta 
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que “os materiais didáticos, se bem escolhidos e usados, se de qualidade e adequados ao 

planejamento do professor, são grandes instrumentos de apoio no processo de ensino-

aprendizagem.”. Dessa forma, é de extrema necessidade um planejamento bem estruturado e 

uma escolha seletiva, contextualizados com a disciplina e com o conteúdo a ser ministrado.  

No caso das aulas de inglês, acreditamos que o material deve apresentar com bastante 

clareza quais os objetivos pretendidos, ao que se refere ao avanço do aprendizado dos alunos. 

Além de imergir os estudantes em práticas sociais reais, o material didático é capaz de despertar 

a curiosidade, o interesse, a motivação dos alunos.  

Ademais, Cristovão (2001) aponta que os critérios adotados para a produção de 

materiais didático de línguas são: “a avaliação do desenvolvimento real dos alunos, a presença 

de atividades de contraste e comparação, o uso de indução além de exposição e instrução, a 

progressão em espiral, a avaliação processual e abordagem sócio-histórica para os textos.” 

Assim percebemos que os materiais didáticos não devem ser escolhidos de forma aleatória, mas 

seguindo alguns critérios que deverão contribuir com a formação do alunado.  

Um dos materiais didáticos mais utilizados atualmente, nas aulas de língua inglesa, é o 

livro didático, que disponibiliza CDs que permitem o acesso a diálogos gravados, objetivando 

familiarizar o público-alvo com a língua estrangeira. Além disso, materiais complementares 

como o #EstudoEmCasa do Ceará são inseridos no contexto educacional, objetivando promover 

melhorias para alunos e para o trabalho docente. Assim, o que é percebido com isso, é que 

mesmo o livro didático sendo bastante utilizado e servindo de base em diversos momentos, eles 

também são complementados de alguma forma, com recursos diferentes, evidenciando que 

apesar de sua importância, de sua função orientadora e organizadora, nenhum material consegue 

ser totalmente eficiente. Sempre haverá a necessidade de reforços, de formação profissional etc. 

Considerando que os atuais materiais didáticos são produzidos seguindo normatizações 

advindas dos documentos oficiais em vigor, na próxima seção deste trabalho discutiremos as 

principais diretrizes educacionais nas esferas nacional e estadual, no tocante ao Ceará.  

 

3.2 Diretrizes da educação brasileira e cearense: das primeiras organizações às 

Orientações Prioritárias do Ceará 

 

Em 1942, as primeiras leis orgânicas referentes à educação, começaram a fazer parte da 

sociedade brasileira. Contudo, apenas em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 4.024/61) passou a vigorar no país, “em meio a uma ampla discussão 
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teórica sobre as mudanças necessárias para que a educação brasileira se modernizasse” 

(MARCHELLI, 2014). Apesar da novidade, o documento trazia limitações no tocante à 

formulação de currículos, o apresentando como um assunto pouco elaborado no texto oficial.  

Em 1971, o governo militar reformou o ensino, apresentando a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB 5.692/71). Essa reorganização fez com que o antigo 2º grau, (hoje ensino médio), 

passasse a ter como principal foco o trabalho, buscando uma profissionalização para os 

estudantes da época.  

No intuito de reafirmar o direito à educação garantido pela Constituição Federal, em 

1996 a Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) consolida os princípios educativos e os deveres do 

Estado no tocante à educação pública. Havendo, assim, a criação de responsabilidades, por parte 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em um regime de colaboração, e a 

proposta da criação de uma Base Nacional Comum.  

Após isso, em 1998, surgem os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino 

Fundamental. Esse documento foi criado por uma consultoria de espanhóis contratada pelo 

próprio MEC (Ministério da Educação). O aparato foi apresentado dividido em habilidades e 

competências, e não tinha caráter normativo. No tocante à divisão em habilidades e 

competências, entendemos que tudo no ensino é utilitarista, e que há um esquecimento da 

educação integral. Em seu trabalho, Gonçalves (2006) aponta que a educação integral:  

 

(...) considera o sujeito em sua condição multidimensional, não apenas na sua 

dimensão cognitiva, como também na compreensão de um sujeito que é 

sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num contexto de relações. Isso vale 

dizer a compreensão de um sujeito que deve ser considerado em sua dimensão 

bio-psicossocial. Acrescentamos, ainda, que o sujeito multidimensional é um 

sujeito desejante, o que significa considerar que, além da satisfação de suas 

necessidades básicas, ele tem demandas simbólicas, busca satisfação nas suas 

diversas formulações de realização, tanto nas atividades de criação quanto na 

obtenção de prazer nas mais variadas formas.   
 

 

Com essa citação, podemos perceber que com o desfoque referente à educação integral, 

o alunado sofre perdas referentes ao seu desenvolvimento de forma integral, o que pode 

ocasionar prejuízos futuros.   

Em 2013, o MEC lançou oficialmente as novas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica, que destacavam a responsabilidade da escola em formar sujeitos para o exercício da 

cidadania plena. Esse documento, de caráter orientador, apresentou elementos que deveriam 

estar presentes nos currículos estadual e municipal, que podiam ser criados de forma 
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independente. Em sua elaboração, o referido documento contou com a colaboração de 

pesquisadores e técnicos do MEC. No ano seguinte, o PNE (Plano Nacional de Educação) 

contemplou algumas metas a serem alcançadas e estabeleceu que uma base nacional comum 

fosse implantada até o final de dezembro de 2016.  

Atualmente, a educação brasileira em nível nacional e estadual é regida por alguns 

documentos oficiais, que foram produzidos com o objetivo de sistematizar essa área tão 

importante da sociedade. Os documentos apresentam uma organização de todos os 

componentes curriculares, do Ensino Infantil ao Ensino Médio.  

Como documento de nível nacional, temos a BNCC, que, como o próprio nome sugere, 

tem o objetivo de definir um ponto de partida, de forma igualitária, para todos os estudantes do 

país, como estipula o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): 

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 

e dos educandos a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. (BRASIL, 2013, p. 3, grifos do autor) 
 

A BNCC não surge com objetivos informais ou de forma aleatória. Considerando sua 

importância para a educação brasileira, esse documento tem amparo legal na Constituição 

Federal (CORDEIRO, 2019), que, mesmo sem uma referência direta à criação do documento, 

admite a necessidade de que uma organização mínima seja definida para o Ensino Fundamental, 

buscando garantir formação básica e respeito aos valores culturais e artísticos, sejam de níveis 

nacional e/ou regional, de forma igualitária para todos (BRASIL, 1988). 

Acontece que em setembro de 2015 uma primeira versão do documento, foi apresentada 

publicamente, em um evento na FaE (Faculdade de Educação) da UFMG (Universidade Federal 

de Minas Gerais), e, a partir dali, estava aberta uma consulta pública, para que professores, 

individual ou coletivamente, e sociedade em geral, pudessem dar contribuições para o 

aperfeiçoamento do documento.  

Em maio de 2016, a segunda versão foi finalizada já contemplando as propostas e 

reformulações advindas da consulta pública e entregue ao CNE (Conselho Nacional de 

Educação) pelo então ministro da educação Aloizio Mercadante, pouco tempo antes da então 

presidenta da república Dilma Rousseff entregar o cargo, quando esteve impedida por um golpe 



41 
 
 

 

 

 

de estado. Após o acontecido, a segunda versão que havia recebido mais de 12 milhões de 

contribuições foi abandonada, não entrando em vigor.  

No ano de 2017, a BNCC é retomada, dessa vez em novo caráter, contemplando 

mudanças da LDB e passando de um documento orientador, para um documento normativo, 

sendo, dessa forma, o resultado de uma elaboração individual e impositiva.  

Atentando-se à versão atual, a BNCC apresenta-se em caráter obrigatório, isto significa 

que, todas as demais ações pedagógicas e metodológicas elaboradas e aplicadas por estados e 

municípios devem estar pautadas nas discriminações do documento. Além disso, as recentes 

coleções de livros didáticos já chegaram às escolas de forma adaptada ao que o documento 

prega acerca das disciplinas que compõem o currículo escolar.   

O referido documento, sobretudo, é dividido através dos níveis de ensino que são: 

Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além disso, apresenta subdivisões em 

eixos organizadores, disciplinas, séries, e competências e habilidades, que nas versões 

anteriores eram chamadas de “direitos de aprendizagem”. O alunado deveria desenvolvê-las 

durante o curso, para teoricamente utilizar esses conhecimentos na vida em sociedade. E, ainda, 

o documento divide a disposição dos conteúdos em categorias como: unidade temática e objetos 

de conhecimento. Esta última divisão, em algumas escolas, é incorporada pelo próprio plano de 

aula dos professores. 

Ao que se refere à língua inglesa, o documento a trata priorizando o foco da função 

social e política do inglês, intitulando-a de “língua franca”. O documento reconhece que o termo 

não é recente e enfatiza que teóricos da área buscam recontextualizá-lo adaptando-o às 

mudanças do mundo contemporâneo (BRASIL, 2017, p. 241). 

Além disso, a BNCC busca fazer uma aproximação entre a língua inglesa e as pessoas 

inclusas no sistema educacional brasileiro em vários momentos, como o destacado abaixo:  

 

(...) a língua inglesa não mais aquela do “estrangeiro”, oriundo de países 

hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco 

trata-se de uma variante da língua inglesa. Nessa perspectiva, são acolhidos e 

legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com 

diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, 

questionar a visão de que o único inglês “correto” – e a ser ensinado – é aquele 

falado por estadunidenses ou britânicos. (BRASIL, 2017, p. 241) 
 

 

Com essa citação, percebemos que, nas características dadas à língua inglesa, há uma 

tentativa de apresentá-la como uma língua popular, isto é, mais democrática e acessível, o que 
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evidencia um certo desencontro com a realidade, considerando que essa língua, por muitas 

pessoas, é vista como algo elitizado e que apenas pessoas de maior poder aquisitivo podem 

aprendê-la.  

O documento também traz a importância da ampliação da visão de letramento, que passa 

a ser multiletramentos, que também implica em um trabalho relacionado às práticas sociais do 

mundo digital, considerando que a língua inglesa é capaz de potencializar possibilidades de 

participação e circulação, permitindo a aproximação de diferentes semioses e linguagens, em 

um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico. (BRASIL, 2017, 

p. 242) 

Assim, podemos visualizar, também, uma proposta que dialoga diretamente com a 

multimodalidade e com o letramento crítico. Contudo, o documento apenas utiliza o termo 

“multiletramentos”, criado no manifesto do New London Group, já discutido neste trabalho.  

Ainda referente ao ensino de língua estrangeira, o documento apresenta seis 

“Competências Específicas de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental”, que são:  

 

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e 

multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua 

inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive 

no que concerne ao mundo do trabalho.                                                                2. 

Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em 

mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao 

conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a 

compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social.                                                                                            3. 

Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 

materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e 

identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.  4. 

Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em 

diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 

modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos 

heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 

contemporâneas.                                                                                                                           5. 

Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para 

pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 

práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.                                                                                                                                          

6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, 

difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da 

ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-

culturais. (BRASIL, 2017, p. 246) 
 

 

Essas competências devem ser seguidas pelos professores de língua inglesa, em suas 

ações pedagógicas dentro das escolas. Tais competências acompanham avanços sociais, mesmo 
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que um tanto desencontradas da realidade brasileira, e de certa forma buscam uma padronização 

dos currículos. 

Sendo alvo de inúmeras críticas, a atual BNCC no tocante a padronização curricular, 

Santos e Diniz-Pereira (2016) ressaltam que: 

 

Padronizar o currículo é reduzir as oportunidades educacionais dos estudantes 

e a autonomia docente. Padronizar o currículo é negar o direito à diferença e 

desrespeitar as diversidades culturais. Padronizar o currículo é buscar um 

caminho fácil para um processo complexo e que não se resolve com medidas 

simplistas. Padronizar o currículo é uma solução barata para substituir a soma 

de investimentos que a educação necessita. Padronizar o currículo é, pois, 

mais uma solução inócua para os graves problemas que desafiam o campo 

educacional.  
 

 

Com essa citação, se torna evidente que a maneira como o documento é inserido no 

contexto educacional brasileiro, pelo governo sucessor ao golpe e pelo atual, considerando a 

realidade do país, não contribui positivamente para a promoção do direito de aprender de 

crianças e jovens, já que as práticas sociais da atualidade não são contempladas. 

Como já mencionado neste trabalho, a BNCC como documento normativo é tida como 

uma “regra geral”, que deve servir como ponto de partida, para a criação de documentos 

oficiais, seja de caráter estadual ou municipal. Assim é o caso do DCRC (documento cearense), 

que apresenta a BNCC, adequando-a à realidade estadual, sem deixar de contemplar os pilares 

do documento. 

O DCRC foi desenvolvido em 2019, cumprindo uma das estratégias do Programa 

ProBNCC, articulado entre a equipe de Gestão da BNCC e COPEM, em um regime de 

colaboração, que conforme aponta Batista, Oliveira e Vidal (2019), gera uma unificação do 

currículo, que acarreta uma economia de tempo e de recursos, além de democratizar o ensino 

às crianças e adolescentes cearenses.  

Ainda sobre o regime de colaboração, vale ressaltar que assim como a BNCC, o DCRC 

foi liberado para consulta pública. Tal consulta resultou em um recebimento de contribuições 

de 500 professores dos 184 municípios cearenses, o que reforça a ideia de que o documento 

aponta para a realidade do estado, além de demonstrar ser um documento produzido de forma 

democrática. 

Assim como a BNCC, o DCRC apresenta uma divisão, mas é estruturalmente diferente, 

pois ele é divido em cinco partes que são: Introdução; Contexto estadual, histórico, marcos 

legais e princípios; Pressupostos teóricos, epistemológicos e práticos; Temas Integradores: 
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abordagem transversal e etapas de ensino/organizador curricular, além de os conteúdos também 

serem divididos em unidade temática e objetos de conhecimento etc., contemplando os níveis 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Diferente da BNCC, o DCRC não é um documento normatizador, isto é, aquilo que 

obrigatoriamente deve ser seguido. O documento surge com o objetivo de dar suporte aos 

professores em suas ações pedagógicas e metodológicas, relacionado ao que prega a BNCC, 

servindo como ponto de partida para a criação de novas propostas e materiais didáticos.  

Sobre o ensino de língua estrangeira o DCRC defende que “a aprendizagem de uma 

língua estrangera é muito importante para a formação do/da estudante, porque permite o 

conhecimento de outras culturas, amplia as possibilidades de comunicação com o outro etc” 

(CEARÁ, 2019, p. 359). 

Com essa citação podemos perceber que os discursos que permeiam os dois documentos 

que estão no cerne desta discussão possuem semelhanças quanto suas concepções acerca da 

aprendizagem de uma língua estrangeira ser uma porta de entrada para novas culturas e novas 

comunicações. 

Para além da BNCC, o DCRC reforça que o ensino de língua inglesa proporciona o 

desenvolvimento da consciência linguística e da consciência crítica, acerca da construção social 

dos significados no contexto em que o falante está inserido (CEARÁ, 2019, p. 361). Com isso, 

é possível perceber em suas entrelinhas, que o documento também faz referência ao 

desenvolvimento do letramento crítico, e isso deve atingir diretamente a produção de novas 

propostas de materiais didáticos, políticas públicas de caráter educativo, além da criação de 

novos documentos oficiais que sirvam de direcionamento da educação ao contexto que o estado 

estiver, como é o caso das OCPC.  

A SEDUC/CE (Secretaria da Educação do Ceará) articulada com a COPEM, com a 

COEPS (Coordenadoria de Educação e Promoção Social), com a CANDIN (Célula de Apoio e 

Desenvolvimento da Educação Infantil) e com a CODIN (Coordenadoria da Diversidade e 

Inclusão Educacional) organizou e selecionou as OCPC, que juntas constituem um documento 

desenvolvido no estado do Ceará no ano de 2020, com base no DCRC de 2019, contemplando 

a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, que busca reorganizar o desenho curricular que 

havia sido definido pelo documento anterior. O motivo dessa reorganização se deu 

considerando todas as adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, como: 1) não ser 

possível a realização de aulas de forma habitual; 2) falta de instrumentos tecnológicos por parte 
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dos alunos para uma aprendizagem fora da escola; 3) redução da mediação pedagógica etc. Tal 

reorganização engloba escolas regulares, quilombolas e indígenas (CEARÁ, 2020, p. 6).  

As OCPC têm respaldo legal através da LDB nº 9496/96, das DCNEI (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil) de 2009, da BNCC, do DCRC, das 

Orientações Curriculares para Educação Infantil do Ceará de 2011; dos documentos referenciais 

para as escolas indígenas e quilombolas; das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Indígena e para a Educação Escolar Quilombola, Resoluções n° 05, de 22 de junho de 

2012 e n° 08, de 20 de novembro de 2012. 

Na verdade, as OCPC são um recorte de concepções, competências e habilidades mais 

necessárias do DCRC que devem ter prioridade durante o contexto pandêmico. Segundo o 

documento, as competências e habilidades selecionadas não são mais importantes que as outras, 

mas que considerando as dificuldades do momento, foi preciso pensar em pontos prioritários 

que garantissem aos alunos e professores, melhores condições para o desenvolvimento da 

aprendizagem e do conhecimento (CEARÁ, 2020, p. 31). Em uma breve comparação entre os 

dois documentos cearenses, notamos que as OCPC trazem 636 habilidades das 1308 do DCRC, 

isto representa cerca de 49% de um documento presente no outro, o que revela uma harmonia 

entre ambos.   

Como podemos ver, os referidos documentos oficiais, influenciam diretamente na 

tomada de decisões pedagógicas sobre a Educação Básica, como, por exemplo, a criação de 

materiais didáticos, advindos de programas que visem melhorias na educação. Assim, é o caso 

de um programa educacional que tem como foco alfabetizar crianças na idade “certa”, no estado 

do Ceará. É esse assunto que será discutido na próxima seção deste trabalho.  

 

3.3 Do PAIC ao MAIS PAIC: uma proposta de melhoria para a educação cearense 

 

Em um contexto de buscas de melhorias para a educação básica do Ceará, os resultados 

do IDEB e do SPAECE (Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará) evidenciam 

com êxito, um avanço acerca da educação pública do estado, ocasionado devido às políticas 

públicas implementadas, desde que a educação passou a ser vista como uma das esferas mais 

importantes para o desenvolvimento de um mundo informatizado nos anos 90.  

Os avanços notados no estado são resultados também, de ações promovidas pelo PAIC 

(Programa de Aprendizagem da Idade Certa), que contempla formação continuada de 

professores, produção de materiais extras e ainda organiza formas de trabalhar em sala de aula 
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os conteúdos cobrados em avaliações externas, buscando assim, formas de garantir o 

aprendizado do alunado cearense. O PAIC tem fundamento legal através da Lei nº 14.026, de 

17 de dezembro de 2007 e foi através do CCEAE (Comitê Cearense para Eliminação do 

Analfabetismo Escolar) que setores da sociedade civil e política articularam um movimento na 

busca de uma educação pública de qualidade, com a condução da Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará (CEARÁ, 2006).  

Para a efetivação de programas educativos, é necessária uma proposta consistente sobre 

o que se pretende. Dessa forma, o Relatório Final do Comitê Cearense para a Eliminação do 

Analfabetismo Escolar estabelece que: 

 

O objetivo maior do programa é proporcionar condições essenciais para que 

os alunos cheguem no 5º ano do ensino fundamental tendo por objetivo maior 

o estabelecimento de condições necessárias para que todos os alunos 

chegassem ao 5º ano do ensino fundamental sem distorção de idade, série e 

com o domínio das competências de leitura, escrita e cálculo adequados à sua 

idade e ao seu nível de escolarização (CEARÁ, 2006).  

 
 

Assim, percebemos que o foco do programa recai sobre alfabetizar os alunos das redes 

municipais em uma idade considerada certa. Além disso, era meta do programa que todos 

fossem alfabetizados, isto é, soubessem ler e escrever, até chegarem ao segundo ano do ensino 

fundamental. Na série referida, os alunos têm em média sete anos de idade. Com isso, uma das 

ações para o alcance dessa meta, era investir na formação continuada dos professores.  

Como já mencionado, o programa trouxe melhorias para os índices de educação do 

estado. Assim, com o objetivo de contemplar mais séries, foi criado em 2010, o PAIC+, uma 

ampliação do PAIC, que passou a integrar todas as séries do Ensino Fundamental I e não apenas 

os alunos de sete anos, com foco na aprendizagem de leitura e escrita. O programa foi exitoso 

a ponto de servir de modelo para a criação do PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na 

Idade Certa), um programa com objetivos semelhantes, mas com uma dimensão nacional.  

Mesmo diante da implementação do programa, Costa, Silva e Sousa (2017), apontam 

que foi percebido que as séries iniciais, que eram acompanhadas pelo programa, mostravam 

resultados significativos acerca de leitura, escrita e cálculo. Contudo, as mesmas avaliações 

externas deixavam evidentes lacunas existentes nas turmas de 9º ano. Assim, não havia 

coerência, pois de um lado os resultados eram positivos e de outro os resultados não eram os 

esperados. 
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Dessa forma, seis anos mais tarde, o programa foi expandido novamente, no estado, 

chegando a contemplar todo o Ensino Fundamental II, sendo então intitulado de MAIS PAIC, 

o que proporcionou um maior acompanhamento dos alunos, de forma geral, por parte dos 

órgãos competentes, pois com uma ampliação desse nível, mais profissionais estariam 

envolvidos.  O objetivo de “alfabetizar os alunos da rede pública do Estado, até os sete anos de 

idade, e formar leitores fluentes” (CEARÁ, 2015) foi mantido, expandindo apenas o público.  

Vale ressaltar que as formações continuadas e apoio pedagógico, inicialmente, foram 

direcionados apenas para os professores das disciplinas de língua portuguesa e matemática, e 

que as demais disciplinas do currículo deveriam ser trabalhadas de forma interdisciplinar, em 

consonância com as temáticas trabalhadas pelas duas disciplinas tidas como foco (COSTA, 

SILVA, SOUZA, 2017). A formação continuada, característica forte do programa, conforme 

Costa, Silva e Souza (2017), “é um processo que ocorre durante a vida profissional, com a 

perspectiva de promover um realinhamento e mudança na prática exercida” e que une “os 

processos de formação de professores com o desenvolvimento organizacional da escola, para 

então haver uma conexão que muitas vezes não há, a teoria-prática” (GARCIA, 1999). 

Com o passar dos anos e com a situação pandêmica iniciada em 2020, novas disciplinas 

como Língua Inglesa passaram a ser contempladas pelo programa. Isto significa que além de 

materiais complementares para língua portuguesa e matemática, novos materiais de língua 

inglesa foram encaminhados da SEDUC às CREDs (Coordenadorias Regionais de 

Desenvolvimento da Educação), que deveriam fazer repasses às secretarias municipais de 

educação, chegando assim aos professores. Além disso, os professores de língua inglesa 

também foram contemplados com formações continuadas on-line em formato de live, que antes 

eram realizadas de forma presencial.  Considerando as condições de isolamento social, “as live 

foram dispositivos acionados com muita potência formativa para proporcionar diálogos 

formativos no contexto da pandemia” (FERNANDES, SANTOS, RIBEIRO, 2021).  

Esse feito demonstrou uma maior ampliação do programa, democratizando o acesso dos 

alunos a materiais complementares de mais disciplinas, tendo assim um maior suporte durante 

o ensino remoto. É importante lembrarmos, ainda, que considerando o contexto pandêmico e, 

ao mesmo tempo, tecnológico, qualquer novo material ou recurso didático implementado no 

contexto educacional deve ser pensando de forma que os alunos tenham acesso, e, de fato, 

aprendam mesmo em um período tão adverso. Como afirma Kersch, Klering e Rosa (2021) 

“são precisamente as mudanças no espaço e nas relações sociais que implicam uma concepção 
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de ensino que contemple as mídias globalizadas e as formas de significação criadas e 

compartilhadas através delas.” 

No próximo capítulo, explicaremos os métodos utilizados e todas as informações 

necessárias, para a realização desta pesquisa com descrições detalhadas, bem como as etapas 

seguida para a constituição de todo o trabalho. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as etapas deste estudo e o caminho percorrido para 

que as questões e os objetivos estabelecidos inicialmente fossem alcançados. Serão 

apresentados, a seguir, a natureza da pesquisa, o contexto da investigação, os perfis dos 

participantes, seu corpus, os procedimentos de coleta de dados e de análise.  

 

4.1 Natureza da pesquisa  

 

Tendo sempre as questões de pesquisa e os objetivos como norte desta investigação, 

realizamos uma pesquisa interpretativista, descritiva e de análise qualitativa. Ainda nesta seção, 

definiremos cada um desses tipos e justificaremos o motivo pelo qual eles se relacionam com 

o estudo desenvolvido.  

A pesquisa interpretativista busca apontar caminhos para a interpretação do objeto 

estudado. Gil (2002, p.79) aponta que “na leitura interpretativa, procura-se conferir significado 

mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica”. Essa natureza de pesquisa buscar 

analisar dados com maior profundidade e não simplesmente descrevê-los, como se fossem 

dados exatos. Moita Lopes (1994) acrescenta que na pesquisa interpretativista “o acesso ao fato 

deve ser feito de forma indireta através da interpretação dos vários significados que o 

constituem”. Em nossa pesquisa, de maneira interpretativa, buscamos analisar como os textos 

visuais se apresentam no material didático #EstudoEmCasa, e, consequentemente no contexto 

escolar do ensino fundamental da rede pública, bem como suas respectivas propostas de 

atividades.  

A pesquisa descritiva busca descrever detalhadamente o objeto de estudo e suas 

características, sem nenhum tipo de manipulação. Conforme Gil (2002, p. 42), “as pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” Além disso, 

“a pesquisa descritiva tem como alvo descrever o fenômeno estudado e “não está interessada 

no porquê, nas fontes do fenômeno; preocupa-se em apresentar suas características” 

(GONSALVES, 2003, p. 65 apud PAIVA, 2019, p. 14). Nossa pesquisa busca descrever como 

os textos visuais compõem um material didático de língua inglesa, implementado no sistema 

público de educação do estado do Ceará, além de concepções docente acerca da abordagem de 

textos visuais.  
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Por fim, ao que se refere à pesquisa de análise qualitativa, Minayo (1994, p.21-22) 

aponta que: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

 

Como podemos perceber com essa citação, a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

quantidade, mas sim com objetos reais, considerando os mais diversos significados, seus 

valores, suas crenças etc., ou seja, considerando as mais diversas formas. Conforme Paiva (2019 

p. 13), “tais formas incluem análise de experiências individuas ou coletivas, de interações, de 

documentos (textos, imagens, filmes ou música), etc.” Nossa pesquisa busca analisar e 

descrever fenômenos educacionais localizados nas ciências humanas, independentemente da 

quantidade.  

 

4.2 Contexto da investigação  

 

Atualmente, o principal material didático que guia o trabalho docente e a aprendizagem 

dos alunos, dentro e fora de sala de aula na educação básica é o livro didático, mesmo que esse 

material ainda cause muitas discussões entre professores e pesquisadores. Contudo, devido à 

promoção de programas educacionais que buscam melhorias para a aprendizagem dos alunos e 

para o trabalho docente, o estado do Ceará dispõe de materiais didáticos complementares 

através do MAIS PAIC.  

O MAIS PAIC oferece às escolas materiais didáticos extras, propostas de atividades 

extras, bem como formações continuadas dos professores. Lima (2001) diz que a formação 

continuada é a articulação entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento 

profissional docente, no tocante à reflexão de suas práticas.   

Os materiais extras, assim como os livros, chegam ao professor seguindo as proposições 

dos documentos oficiais em vigor. Nesse caso, temos a BNCC, o DCRC e as OCPC que já 

foram discutidos anteriormente. Alguns materiais chegam impressos, outros são 

disponibilizados no site do programa e o professor pode escolher qual a melhor forma de 

utilizar, alternando com o livro didático.  

Considerando o contexto pandêmico, em que vários alunos não têm condições 

tecnológicas de acompanhar as aulas e atividades remotas, os materiais do MAIS PAIC também 
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foram alterados, numa tentativa de torná-los ainda mais práticos e assertivos, recebendo uma 

alteração em seu título para #EstudoEmCasa. Ainda com esse objetivo, novas disciplinas como 

Língua Inglesa e História, foram incluídas ao programa, no tocante à disponibilização de 

materiais extras e formação continuada, já que, inicialmente, apenas Língua Portuguesa e 

Matemática recebiam esse tratamento. Por ser um material novo, produzido em uma situação 

específica e que gerou discussões entre professores, esse material foi escolhido para ser o 

corpus desta pesquisa, além de concepções de professores.  

Assim, os professores colaboradores desta pesquisa, são professores que utilizaram o 

referido material no ano de 2020, logo após o seu lançamento, e por esse motivo já conseguem 

formar uma opinião sobre ele, ao que se refere ao seu papel no contexto de utilização. 

 

4.3 Perfis dos participantes  

 

Para compor esta pesquisa, foi preciso investigar como ocorre o desenvolvimento do 

letramento visual crítico, através da inserção de textos visuais em um novo material de língua 

inglesa, utilizado na rede básica de ensino. Além de descrições acerca de concepções e sobre 

como se deu a utilização do referido material na prática. 

Os sujeitos participantes desta pesquisa são professores da rede básica de ensino, do 

Ensino Fundamental II e atuam em escolas públicas do Vale do Jaguaribe. Ao todo, foram seis 

contribuintes que se disponibilizaram a participar, atuantes em municípios cearenses diferentes, 

o que nos proporcionou uma melhor compreensão sobre práticas pedagógicas e concepções de 

professores de lugares diferentes, o que somou bastante em nossa pesquisa. Entre os seis 

contribuintes, cinco são do sexo feminino e um é do sexo masculino, e têm faixa etária entre 26 

e 60 anos de idade. Três dos seis professores possuem curso de graduação completo em Letras 

Inglês, um é graduado em Letras Português e Inglês, um é graduado em Arte com habilitação 

em música e em História, e uma é graduada em Letras Português. Três dos seis professores 

possuem curso de especialização completo, na área, e os outros três não possuem nenhum curso 

completo além da graduação. Vale ressaltar que mesmo alguns docentes possuindo graduação 

em outra área, atualmente todos os envolvidos nesta pesquisa ministram aulas de língua inglesa. 

Finalmente, dois professores são atuantes há mais de vinte anos, dois possuem de 10 a 12 anos 

de serviço e os últimos dois atuam de 1 a 4 anos.  
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4.4 Corpus da pesquisa  

 

Para compor este estudo foram utilizados dois corpora: o material #EstudoEmCasa de 

língua inglesa e respostas de professores que utilizaram o referido instrumento dadas através de 

questionário. 

O material didático analisado foi implementado nas escolas públicas do Ceará, a partir 

do segundo semestre de 2020, num objetivo de auxiliar alunos e professores, considerando a 

situação pandêmica. O material chega aos professores estruturados de acordo com os 

documentos oficiais em vigor.  

De início, o material é dividido em dois volumes. Cada volume é dividido através de 

atividades numeradas, exemplo: atividade 1, atividade 2, etc, apresenta quatro propostas de 

atividades e traz textos visuais e textos escritos, além de suas respectivas atividades. 

Como o material é recente ao que se refere ao componente de Língua Inglesa, ele ainda 

se encontra em fase de experimentação e disponível apenas para as turmas de 9º ano. Essas 

turmas foram as primeiras escolhidas por estarem encerrando o processo de aprendizagem no 

ensino fundamental e necessitarem de um acompanhamento mais próximo. Além de serem 

turmas que apresentam resultados inferiores às demais, no tocante às avaliações externas, como 

SPAECE (Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará) e SAEBE (Sistema 

de Avaliação da Educação Básica). Caso o material tenha êxito, é provável que nos próximos 

anos letivos, outras turmas do mesmo nível de ensino também sejam contempladas com o novo 

auxílio didático, que, com análises, poderá ter as próximas edições melhoradas, no tocante ao 

trabalho com textos visuais, resultando em uma maior produtividade nas aulas de língua inglesa, 

ajudando assim, na construção dos sujeitos sociais da escola pública.  

Ainda sobre esse corpus, é necessário dizer que em algumas atividades há a presença de 

mais de um texto visual, totalizando dezoito textos. Dentre esses, selecionamos os que mais 

representavam cada categoria de análise deste trabalho, que serão apresentadas nas próximas 

seções.  

O segundo corpus analisado foram os questionários respondidos por professores que 

utilizaram o material. O questionário buscava compreender quais as concepções dos professores 

sobre multimodalidade e letramento visual crítico. Além disso, os questionários também 

objetivavam compreender as concepções desses profissionais sobre os textos visuais 

apresentados no material #EstudoEmCasa. O questionário foi escolhido por ser um instrumento 

objetivo e prático para todos os envolvidos na pesquisa. Para Gil (2002, p. 116) “a elaboração 



53 
 
 

 

 

 

de um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em 

itens bem redigidos. Naturalmente, não existem normas rígidas a respeito da elaboração do 

questionário”. Ainda sobre o instrumental, Chaer, Diniz e Ribeiro (2011) apontam que o 

questionário seria um democratizador da pesquisa científica, considerando que seu custo é 

baixo, não causando assim, despesas aos envolvidos. Dessa maneira, destacamos que para a 

realização de uma pesquisa científica, o questionário é um recurso viável no que concerne a 

obtenção de dados, para que se possa alcançar os objetivos estabelecidos e responder às 

questões iniciais.  

O questionário, disponível em apêndice, foi composto por dez perguntas, sendo três 

fechadas e sete abertas. As perguntas contemplavam conhecimentos teóricos ou não, sobre 

multimodalidade, letramento visual crítico, impressões acerca dos textos visuais do material, 

dentre outros. Antes de enviar o questionário, entramos em contato com os professores, através 

de aplicativo de mensagem instantânea, e após a confirmação da participação na pesquisa, 

enviamos o questionário via e-mail, que foi produzido através do Google Forms, por ser uma 

ferramenta simples e bastante usual durante o ensino remoto. Buscamos elaborar questões de 

fácil compreensão, e que não causassem desconforto aos professores em nenhum sentido. Logo 

abaixo, são apresentadas as capas do material analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Texto visual 1 – Capa do vol. 1 do material analisado 

Fonte: Material #EstudoEmCasa de língua inglesa  
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4.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

Para realização desta pesquisa, fizemos a impressão do material analisado com o 

objetivo de facilitar a análise, já que até o momento, ele só estava disponível em formato digital. 

Após a impressão dos dois volumes, percebemos a presença de textos escritos e textos visuais 

em cada atividade. Após isso, decidimos que este trabalho teria foco apenas ao que concerne os 

textos visuais e suas respectivas propostas de atividades.  

Como já mencionado nesta pesquisa, o material surgiu com o objetivo de auxiliar o 

trabalho pedagógico nas aulas remotas, e pelo pequeno número de textos, inicialmente, 

decidimos analisar todo o material. Contudo, durante as análises, percebemos que vários textos 

possuíam características muito semelhantes, o que tornaria nosso trabalho bastante repetitivo. 

Por esse motivo, optamos por selecionar algumas amostras do material, bem como dividi-las 

em categorias de análise que serão apresentadas e discutidas na próxima seção. A análise foi 

realizada considerando as dimensões afetivas, composicionais e críticas, discutidas por Callow 

(2005, 2008, 2012, 2013). 

Ainda durante as primeiras decisões desta pesquisa, percebemos que a análise do 

material poderia ser melhor contextualizada, caso houvesse também a análise de concepções 

teóricas ou não, dadas por professores que utilizaram o referido aparato didático. Dessa forma, 

decidimos aplicar questionários a alguns dos docentes que fizeram essa utilização. As perguntas 

deveriam contemplar as noções dos professores sobre multimodalidade e letramento visual 

Texto visual 2 – Capa do vol. 2 do material analisado 

Fonte: Material #EstudoEmCasa de língua inglesa 
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crítico, bem como suas impressões acerca dos textos visuais apresentados pelo material 

analisado. Assim, apresentamos neste trabalho informações sobre o uso real do material, além 

de uma análise com base nas teorias que permeiam a área. Elaboramos o questionário, 

contactamos os docentes, demos as devidas explicações sobre o trabalho e aplicamos o 

instrumento de análise. Os formulários foram elaborados e enviados via internet, já que a 

possibilidade de uma entrega presencial estava descartada devido ao contexto pandêmico.  

Na próxima seção deste trabalho, discutiremos como a análise dos dados coletados, foi 

realizada.  

 

4.6 Procedimentos de análise 

 

Após a coleta de dados, foram seguidos alguns passos metodológicos de análise para 

que nossos objetivos pudessem ser alcançados. No intuito de tornar a pesquisa mais 

compreensível, criamos algumas categorias de análise, de forma que contemplassem todos os 

estilos de textos apresentados no material, que foram: 1) Uso de textos visuais como 

complemento ao texto escrito; 2) Uso de textos visuais com foco no desenvolvimento apenas 

do letramento visual e 3) Uso de textos visuais com foco no desenvolvimento do letramento 

visual crítico. Ademais, selecionamos os textos visuais mais representativos para compor esta 

pesquisa, dentro das categorias propostas.   

Após a apreciação dos dados e realização das análises, percebemos que poderíamos 

incluir questões em nossa pesquisa, relacionadas ao uso do material no contexto escolar. 

Entendemos que tendo um material didático limitado, o professor pode e deve buscar outros 

recursos para desenvolver um trabalho com mais possibilidades, mesmo em ensino remoto. 

Então, nos surgiu a necessidade de conhecer procedimentos utilizados pelos docentes no 

momento de utilização do material, além de suas concepções, já mencionadas na seção anterior.  

A análise das respostas dadas ao questionário foi baseada em duas categorias: 1) 

Concepções dos professores sobre multimodalidade e letramento visual crítico; 2) Percepções 

dos professores sobre os textos visuais apresentados no referido material. 

Com fins éticos, os professores informantes, que responderam ao questionário, serão 

nomeados por código. O código é PIEF (Professor de Inglês do Ensino Fundamental): PIEF1, 

PIEF2, PIEF3, etc. Ademais, salientamos que ao todo, 6 docentes responderam ao questionário, 

contudo, algumas respostas não corresponderam às nossas questões de pesquisa, e, por esse 

motivo, decidimos analisar apenas as respostas disponibilizadas por 4 professores.  
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No próximo capítulo deste trabalho, serão apresentadas, as análises dos textos visuais 

do material, fundamentadas nos conceitos, ideias e teorias mencionadas no capítulo teórico. 

Além disso, também apresentaremos as análises das respostas dadas pelos professores ao 

questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 
 

 

 

 

5 OS TEXTOS VISUAIS NO MATERIAL DIDÁTICO #ESTUDOEMCASA DE 

LÍNGUA INGLESA: USOS MAIS RECORRENTES 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as análises e discussões ao que concerne os dados 

coletados por meio dos instrumentos de pesquisa utilizados, que foram a impressão do material 

em análise e o questionário respondido pelos professores. No intuito de facilitar a compreensão 

da análise, este capítulo será divido em duas seções. Na primeira seção será apresentada a 

análise dos textos visuais do material com base nas teorias, que está dividida nas três categorias 

já apresentadas anteriormente. Ademais, a segunda seção está dividida em duas subseções. Na 

primeira apresentaremos as concepções dos professores sobre multimodalidade e letramento 

visual crítico e na segunda suas percepções acerca dos textos visuais presentes no material 

analisado. 

 

5.1 Textos visuais presentes no material #EstudoEmCasa 

 

Acompanhando as transformações sociais, o material analisado também contempla 

textos visuais. Contudo, apenas apresentar textos visuais não é suficiente, por esse motivo é 

importante analisarmos a forma que esses textos são abordados.  

Até o presente momento, o material analisado está disponível em apenas dois volumes. 

O primeira apresenta atividades enumeradas de 01 à 04 e o segundo de 05 à 08. Vale ressaltar 

que, entre essas atividades, cinco apresentam mais de um texto visual e as atividades propostas 

são muito diferentes. Ressaltamos que, em nossa análise, não seguiremos a ordem crescente de 

numeração que as atividades são apresentadas no material.  

 Como já foi explicado neste trabalho, o material didático segue proposições dos 

documentos oficiais em vigor, e, por isso, cada atividade tem como foco desenvolver uma das 

habilidades que aparecem de forma idêntica, tanto na BNCC, quanto no DCRC e nas OCPC. 

 

5.1.1 Uso de textos visuais como complemento de textos escritos 

 

A atividade 2 do material analisado busca desenvolver a seguinte habilidade “(EF09LI1) 

Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para indicar 

recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade”.   
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Além disso, a atividade contempla um texto escrito de título What to Do about signs of 

hearing loss. O texto traz instruções sobre quais os sinais que uma pessoa apresenta em caso de 

perda de audição, além do que deve ser feito se isso acontecer. Ademais, é apresentado ao lado 

do texto escrito, um texto visual que representa um fone de ouvido, um objeto bastante utilizado 

pelas pessoas atualmente, para ouvir músicas, assistir a vídeos etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser um objeto comum entre os jovens, entendemos que o texto visual constrói uma 

situação de interação, o que nos leva a identificar nesse texto, características da dimensão 

afetiva. De acordo com Callow (2005, p.13), essa dimensão “valoriza e reconhece o papel do 

indivíduo quando interage com imagens, incluindo a resposta sensual e imediata, a apreciação 

estética, a compreensão hermenêutica e as escolhas em situações de visualização e produção de 

objetos visuais.2  

Além disso, o texto escrito traz a informação de que o fone de ouvido pode ser um 

causador da perda de audição e que o profissinal audiologista poderá responder perguntas 

referentes ao uso desse objeto. Assim, entendemos que apenas por esse motivo há a 

representação visual desse objeto.  

Como é posto acima, a habilidade foca em aspectos gramaticais da língua inglesa. Dessa 

forma, a questão da atividade não solicita nenhum tipo de atenção voltada à imagem. O foco 

recai por completo apenas no texto escrito, e exige do aluno uma compreensão dos verbos 

should, must, have to, may e might em português.  

 
2 This dimension values and acknowledges the individual’s role when interacting with images, including the 

sensual and immediate response, the aesthetic appreciation, the hermeneutic comprehension and the creative 

choices in both the viewing and creating of visual objects. (CALLOW (2005, p.13, tradução nossa) 

 

Texto visual 3 – Atividade 2 do material analisado 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 
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A atividade poderia ter explorado aspectos do cotidiano dos alunos. Isto é, inserir os 

alunos em situações que eles deveriam observar sua rotina e seu modo de se portar diante do 

objeto, despertando assim um olhar mais crítico sobre seus atos cotidianos.  

Ainda na mesma atividade, com foco no uso dos verbos modais da língua inglesa, na 

questão seguinte, há a presença de um texto visual que representa uma mulher magra, loira e 

vestida com roupas vermelhas. Essas características nos fazem perceber ainda a presença da 

dimensão afetiva, já que alguns leitores podem se identificar com a cor da roupa ou com 

algumas características físicas, interagindo dessa forma com o texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão indica que o texto visual é um cartaz e solicita ao aluno que o observe. Mesmo 

com essa solicitação, percebemos que o foco das questões é continuar explorando apenas 

aspectos linguísticos, já que pergunta ao aluno o que a expressão em inglês significa no contexto 

do mundo empresarial, além de solicitar a análise de frases em inglês, com tradução em 

português, ainda com foco nos verbos já mencionados anteriormente.  

A atividade poderia ter abordado perguntas que fizessem o aluno pensar se há entre ele 

e o texto alguma identificação ou não, ou como o perfil da mulher representada é visto 

socialmente, contribuindo assim para que o aluno refletisse sobre o seu lugar na sociedade. Essa 

reflexão, se relaciona diretamente com a Semiótica Social, considerando que nessa área a 

produção de sentido não se limita ao sistema linguístico. Além disso, nos remete ao 

questionamento posto por Callow (2013), sobre nós, enquanto leitores ou observadores, 

escritores ou designers, refletirmos acerca de quem está sendo incluído ou excluído, ofendido 

ou discriminado com uma determinada produção.  

Texto visual 4 – Atividade 2 do material analisado 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 
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A atividade 3, objetiva consolidar um trabalho referente à habilidade “(EF09LI15): 

Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos tipos 1 e 2 (If-

clauses)”. A atividade apresenta um texto multimodal do gênero tirinha, do personagem Hagar. 

Dessa forma, notamos a presença dos modos visual e escrito. O texto de forma geral, apresenta 

um tom de humor, quando a filha do personagem o comunica que o príncipe mais rico do mundo 

a fez um pedido de casamento, mas, para ela, isso pouco importa, pois ela se casará apenas 

quando sentir, de fato, amor. Ao se deparar com a situação, Hagar diz à filha que se ela o ama, 

aceite o pedido de casamento, já que a filha não explicitou para quem deveria ser direcionado 

esse amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem apresenta características da dimensão composicional. Conforme Callow 

(2005, p. 13):  

Esta dimensão considera como as imagens são compostas, incluindo 

elementos semióticos, estruturais e contextuais, reconhecendo o importante 

papel de compreender como elementos e sinais específicos funcionam na 

criação de significado na estrutura de uma imagem, assim como o impacto de 

situações sociais específicas e do contexto cultural mais amplo.3 

 

Como podemos ver, o texto contempla balões de falas, letras maiúsculas e palavras em 

destaque. Além da representação dos personagens que apresentam vetores (olhar e mãos) e 

símbolo (roupa) e o chapéu Viking que juntos carregam consigo muitos significados.  

 
3 This dimension considers how images are composed, including semiotic, structural and contextual elements. 

Drawing broadly on structuralist approaches, it acknowledges the crucial role of understanding how specific 

elements and signs work to create meaning in the structure of an image, as well as the impact of specific social 

situations and the wider cultural context. (CALLOW, 2005, p. 13) 

 

Texto visual 5 – Atividade 3 do material analisado  

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 
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Apesar de o texto ter um caráter humorístico, apresentar mais de um modo e vários 

recursos em sua composição, o que possibilitaria um trabalho mais produtivo, a atividade não 

aproveita esse potencial e o ignora quando na única questão sobre o texto, questiona apenas o 

que Hagar respondeu para a filha, em português.  Notamos, assim, que o foco recai apenas no 

modo escrito, impossibilitando o desenvolvimento do letramento visual crítico. Vale ressaltar 

que as demais questões da atividade contemplam apenas o aspecto gramatical da língua inglesa, 

que é destacado na habilidade da BNCC. Ou seja, o texto multimodal parece ser utilizado 

apenas para introduzir a atividade, quando poderia ter abordado as expressões faciais dos 

personagens, o motivo de algumas palavras estarem em destaque, as vestimentas etc. Além da 

possibilidade de relacionar os fatos apresentados com a vida dos alunos, bem como oportunizar 

um momento em que alunos pudesse expor suas opiniões sobre o ocorridos no texto. Dessa 

forma, o potencial do texto não é contemplado pelo material.   

A atividade 4 continua contemplando a habilidade “(EF09LI15): Empregar, de modo 

inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses)”.  

Acreditamos que o motivo dessa repetição é devido essa habilidade estar presente nas 

Orientação Curriculares Prioritárias do Ceará (OCPC), documento já apresentado em nosso 

referencial teórico.  

Inicialmente, a atividade apresenta um diálogo entre dois personagens chamados Tom 

e Jane. O diálogo entre os dois é sobre o que Jane faria se fosse presidente da república por um 

dia. Ao lado do texto escrito, um texto visual é apresentado representando um presidente, 

aparentemente como um elemento animado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto visual apresenta características da dimensão afetiva, pois o leitor, ao se deparar 

com ela, pode interagir lembrando do presidente de seu país ou de outros, ou ler a imagem como 

Texto visual 6 – Atividade 4 do material analisado 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 
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a representação de uma autoridade. Além disso, o texto visual também apresenta aspectos da 

dimensão composicional, pois apresenta símbolos específicos, capazes de produzir certos 

sentidos, como uma roupa de cor escura e uma faixa presidencial de cor verde.  

Não diferente da atividade anterior, as questões correspondentes a esse texto continuam 

a explorar apenas o aspecto gramatical da língua inglesa, as If-Clauses, além de fazer referência 

ao assunto do texto uma única vez. Na última questão da atividade, o aluno é convidado a pensar 

sobre o que ele faria se ganhasse na loteria. Mesmo fazendo o aluno refletir, a questão é um 

tanto limitada, considerando o potencial do texto visual.  

A atividade poderia explorar o olhar crítico dos alunos, questionando-os sobre o que 

eles fariam se fossem presidentes por um dia, ou que tipo de presidente representaria seus 

anseios e interesses sociais. Além de questionamentos referentes ao significado e simbologia 

da faixa presidencial etc. Esses questionamentos possibilitariam maiores reflexões sobre a 

realidade, contribuindo assim para o desenvolvimento do letramento visual crítico dos 

estudantes.  

 

5.1.2 Uso de textos visuais com foco no desenvolvimento do letramento visual 

 

A atividade 1 do material analisado, contempla mais uma habilidade comum entre a 

BNCC, o DCRC e as OCPC, que, nesse caso, é a mesma contemplada na atividade 2, a 

“(EF09LI1) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para 

indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade”. Nosso entendimento, para 

que haja essa repetição, é que os produtores do material a entendam como essencial na 

construção dos saberes dos sujeitos sociais.  

De início, a atividade apresenta um texto explicativo sobre o uso dos modal verbs em 

inglês. Em seguida, os alunos são direcionados a resolverem questões sobre o que foi explicado 

anteriormente, havendo na primeira um texto visual que representa um chefe de cozinha, 

produzido a partir de elementos animados em fundo preto. 
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Ao lado do texto visual, há o seguinte questionamento para os alunos: “Qual deve ser 

profissão desse rapaz? Responda à pergunta em inglês, utilizando o verbo modal must.” 

O texto visual nos traz características da dimensão afetiva, já que pode haver algum tipo 

de identificação entre os alunos e o texto, ou fazê-los lembrar de algum parente, amigo, ou até 

mesmo trazer referências de outras experiências vividas pelos alunos, filmes ou livros que 

tenham a presença de um chefe de cozinha, bem como sua história, seus feitos, suas 

representações. Além disso, o texto visual também apresenta características da dimensão 

composicional, já que o ser representado é composto de símbolos como a roupa específica da 

profissão que ele exerce. Ademais, o fundo preto pode ter sido posto para que o foco dos alunos 

fosse exatamente na representação do chefe de cozinha e no que ele está fazendo, criando 

relações com o foco da habilidade proposta na atividade.   

Como já mencionado, a atividade propõe de forma muito sutil a análise do texto visual, 

o que pode favorecer a produção de inferências por parte dos alunos. Contudo, o foco recai de 

maneira muito mais forte em aspectos gramaticais da língua.  

A atividade poderia propor, além disso, uma análise mais aprofundada do texto visual 

buscando o desenvolvimento de um letramento visual, somado a questionamentos como o 

motivo de o chefe de cozinha representado estar de cabeça baixa, o motivo de o fundo do texto 

ser preto, a razão pelo qual a roupa desse profissional é de cor branca, além de criar as relações 

com a realidade dos alunos, como fazê-los pensar em outras profissões que usam roupa branca, 

bem como a importância de cada uma em nosso corpo social, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento do letramento visual crítico. Essa abordagem possibilitaria um trabalho 

referente à dimensão crítica. Conforme Callow (2012, p. 74): 

 

Texto visual 7 – Atividade 1 do material analisado 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de língua inglesa 
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[...] Uma dimensão crítica também é necessária para considerarmos as relações de 

poder que estão presentes em qualquer tipo de texto. O crítico pode simplesmente 

reconhecer as escolhas ou perspectivas apresentadas em um texto, ou passar para uma 

crítica e análise mais completas sobre discursos como poder, gênero ou questões 

sociais (CALLOW, 2012, p.74).4 

 

Como podemos perceber com essa citação, o trabalho da dimensão crítica em sala de 

aula é muito necessário, e, associado ao letramento visual, pode ser bastante potencializado.  Os 

alunos passam a enxergar coisas e relações no mundo, que antes passavam despercebidas, além 

do favorecimento do entendimento de seus lugares na sociedade, enquanto cidadãos, havendo 

também um desenvolvimento intelectual.  

Ainda na atividade 1, uma das questões seguintes apresenta uma série de quatro imagens 

e frases incompletas. Os alunos devem analisar as representações visuais, e, em seguida, 

completar as frases de acordo com o que foi percebido. Vale ressaltar que a questão ainda 

contempla a mesma habilidade, focando em aspectos gramaticais da língua inglesa, no caso, o 

uso dos modal verbs. A primeira imagem representa uma pessoa comendo um hamburguer; a 

segunda, uma pessoa dormindo provavelmente em um ambiente escolar enquanto outra tenta 

acordá-la; a terceira apresenta um fundo preto com a representação de uma soma numérica e a 

última uma pessoa estabelecendo proximidade com um animal de estimação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 A critical dimension is also necessary for us to consider the power relations that are present in any type of text. 

The critical may simply acknowledge the choices or perspectives presented in a text or move to a more thorough 

critique and analysis around discourses such as power, gender or social issues. (CALLOW, 2012, p.74) 

Texto visual 8 – Atividade 1 do material analisado 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 



65 
 
 

 

 

 

 

Como as representações visuais são muito diferentes umas das outras, podemos 

identificar mais de uma dimensão presente nelas. Na primeira, por exemplo, notamos 

características da dimensão afetiva, já que o ato de se alimentar é algo presente no cotidiano de 

todas as pessoas, causando assim, no leitor, um sentimento de proximidade e outros, além de 

uma sensação de intimidade. Na segunda, também há a representação de um ato comum entre 

as pessoas, o cansaço físico e mental que causa sono em momentos inapropriados. Dessa forma, 

identificamos também a dimensão afetiva. Por fim, notamos a presença da dimensão 

composicional, considerando elementos como livros, cadeira, estojo de lápis que juntos 

caracterizam um ambiente escolar.   

A terceira imagem, por sua vez, não traz representações de pessoas, mas sim a 

representação de uma soma matemática em cor branca, em fundo preto, utilizado 

provavelmente para que a atenção do aluno fosse direcionada apenas aos números, para que ele 

possa completar a frase corretamente.  Dessa maneira, percebemos a sutil presença da dimensão 

composicional. Callow (2005, p. 13) ressalta que:  

 

Esta categoria traria a discussão os elementos estilísticos e artísticos formais 

de uma obra, ou consideraria os projetos, sistemas de signos, símbolos ou 

"gramáticas" que constituem imagens. O termo "composicional" evoca 

influências dos campos artístico e de design, bem como estudo estruturalista, 

semiótico e linguístico.5  
 

 

Assim, podemos perceber que essa dimensão considera símbolos, projetos e aspectos 

culturais, semióticos, estruturais e contextuais, que juntos corroboram, de maneira 

convencionada para a produção de sentido do texto visual como um todo. No entanto, no caso 

desse texto visual, percebemos interesses muito ingênuos que podem não contribuir para um 

trabalho mais eficaz em sala de aula.  

Por fim, no último texto visual, a presença de um animal de estimação em contato 

próximo com uma pessoa, pode causar no leitor, sensações de identificação, de calma, de 

interação. Ao se depararem com esse texto, os alunos podem ser engajados de maneira afetiva, 

pelos elementos comuns da vida das pessoas. Conforme Callow (2008), esse engajamento 

afetivo ocorre quando o leitor e/ou observador relaciona o representado no texto visual com 

 
5 This category would bring into discussion the formal stylistic and artistic elements of a work, or consider the 

designs, sign systems, symbols or “grammars” that constitute images. The term “compositional” evokes influences 

from both artistic and design fields as well as structuralist, semiotic and linguistic study (CALLOW, 2005, p. 13) 
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experiências pessoais, bem como a questões relacionadas a sentimentos e sensações, neste caso, 

recorrentes quando seres humanos estão em contato com animais de estimação. Com isso, 

percebemos nesse texto, característica da dimensão afetiva. Pelo motivo de, na maioria das 

vezes, esses textos representarem ações cotidianas, acreditamos que as questões poderiam 

explorar mais aspectos da vida dos alunos, como a importância da alimentação, causas de 

cansaço físico e mental, afetividade para com animais, o que causaria muitas reflexões nos 

alunos que seriam importantes para eles quando não estivessem também, em ambientes 

escolares, demonstrando assim um impacto positivo em suas vidas. Nesse caso, nossas 

sugestões parecem ser simples, mas acreditamos que reflexões e/ou discussões sobre esses 

assuntos causariam maior produtividade para todos. 

 

5.1.3 Uso de textos visuais com foco no desenvolvimento do letramento visual crítico 

 

A atividade 6, já no segundo volume do material, busca desenvolver nos alunos, a 

habilidade “(EF09LI05) Identificar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de 

cores e imagens, tamanho de letras), utilizados nos textos publicitários e de propaganda, como 

elementos de convencimento”. Ao que nos parece, essa é uma das habilidades que mais pode 

contemplar a multimodalidade. 

Inicialmente, há um texto, que, segundo o material, é um cartaz. O texto visual apresenta 

várias mãos, de diversas cores, representando o sinal de “pare”, e um texto escrito com um 

fundo amarelo, transmitindo a ideia de que o racismo faz mal para todas as pessoas. Os alunos 

são convidados a observar o cartaz, e, em seguida, são direcionados para algumas questões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto visual 9 – Atividade 6 do material analisado 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 
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As mãos de diferentes cores no texto visual nos revelam a presença da dimensão afetiva, 

considerando que os mais variados alunos possam se identificar com as cores apresentadas, 

havendo, assim, uma interação entre leitor e texto, bem como um engajamento afetivo. 

 Além disso, também notamos a presença da dimensão composicional, já que vários 

elementos contribuem para a produção de sentidos e para a composição do texto visual como 

um todo. Por exemplo: as mãos paradas e abertas contribuem para o sentindo transmitido de 

“pare”. No caso, o que deve parar é o racismo. Ademais, as várias cores presentes, revelam a 

diversidade que é prejudicada devido as consequências do racismo. Somado a isso, as palavras 

escritas com letras maiúsculas e em destaque buscam chamar atenção dos alunos. Vale salientar 

que a palavra “stop” é escrita em um tamanho um pouco maior, salientando que o racismo deve 

ser barrado.  

Como percebemos, a imagem é muito rica e possibilita uma maior produtividade para 

os alunos. Contudo, as respectivas perguntas sobre esse texto apenas lançam questões como 

“qual relação você pode estabelecer entre as imagens das várias mãos e a frases escrita no 

cartaz?” e “por que você acha que a palavra ‘STOP’ está escrita em letras maiores?”. 

Acreditamos que são questões muito válidas, pertinentes e que realmente fazem o aluno refletir 

sobre o texto posto. Porém, ressaltamos que a atividade poderia apresentar mais 

questionamentos. O texto poderia contribuir para uma discussão sobre racismo e os alunos 

poderiam falar se já sofreram esse tipo de violência em algum momento de suas vidas, caso se 

sentissem à vontade. Os estudantes também poderiam responder se já presenciaram alguém 

passar por isso e refletir sobre outros preconceitos que também precisam de um “pare”. 

Ademais, os alunos poderiam responder se, na opinião deles, existe racismo no Brasil, 

questionamento muito atual e que divide opiniões.  

Dessa forma, acreditamos que esse texto trouxe um diferencial em relação aos demais 

textos do material, tanto em sua composição, quanto nas perguntas feitas aos alunos. Contudo, 

salientamos que mais reflexões poderiam ser propostas, e, acreditamos ainda, que, se o 

professor não se limitar ao material, todas as nossas sugestões e outras podem ser executadas, 

contribuindo assim para uma formação mais integral dos sujeitos sociais da escola pública. 

Assim, ressaltamos a importância de o professor não se limitar ao material didático e buscar 

sempre novas possibilidades, adaptações etc. 
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Ainda na atividade 6, a questão seguinte traz outro cartaz sobre o racismo. Dessa vez, 

sobre o racismo estrutural causado pelo governo norte-americano. O texto visual une imagens, 

setas e palavras objetivando explicar o que é o racismo estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse caso, percebemos a forte presença de características da dimensão composicional, 

considerando que os referidos modos juntos contribuem para o sentido que o texto visual deseja 

transmitir para o leitor. Assim como no caso anterior, o aluno é convidado a ler o cartaz, e, em 

seguida, é direcionado para algumas perguntas.  

As perguntas sobre o texto visual discutido buscam que o aluno faça uma consulta no 

texto, pois todas as respostas estão explícitas, mesmo assim, acreditamos que a criticidade é 

desenvolvida através do visual, já que o aluno terá que observar o texto e perceber em que parte 

está a informação que ele precisa, e para isso, as cores, fontes e tamanhos são grandes aliados. 

Contudo, o texto está em língua inglesa e as perguntas estão em língua portuguesa. O que para 

nós, não viabiliza nenhum contato com a língua em estudo. Acrescentamos ainda, que o texto 

poderia servir como ponto de partida para discussões sobre o racismo estrutural e sobre o 

governo dos Estados Unidos. Além do caráter informativo, que é muito importante, destacamos 

a possibilidade de discutir características de como o racismo se perpetua em nosso país, se o 

governo brasileiro atual também instiga isso ou se luta contra e de que forma. Esse trabalho 

Texto visual 10 – Atividade 6 do material analisado 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 
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permitiria contemplar, na atividade, características da dimensão crítica, além do letramento 

visual crítico, considerando que o visual é bastante presente em sua composição.  

Dessa forma, analisamos nesta seção alguns dos vários textos visuais presentes no 

material #EstudoEmCasa de Língua Inglesa. Ressaltamos que para compor esta análise, 

selecionamos os textos que melhor representavam cada uma das categorias, contudo, de forma 

geral, encontramos 11 textos visuais utilizados apenas como complementos de textos escritos, 

5 textos com foco apenas no letramento visual e apenas 2 que propunham uma abordagem 

voltada ao letramento visual crítico.  

 

5.2 Concepções de professores que utilizaram o material #EstudoEmCasa de língua 

inglesa  

 

Nesta seção, apresentaremos as análises dos dados obtidos através dos questionários. 

Trataremos das concepções dos docentes sobre multimodalidade, letramento visual crítico, 

além de suas percepções acerca dos textos visuais do material analisado. 

 

5.2.1 Concepções dos professores sobre multimodalidade e letramento visual crítico 

 

O PIEF1 se graduou na UVA (Universidade do Vale do Acaraú) e atualmente é docente 

no Ensino Fundamental I e II. O professor nos informou que participou poucas vezes de 

formações continuadas em que o foco de discussão fosse a multimodalidade e quando 

respondeu à pergunta do questionário, referente ao que sabia sobre esse termo, o docente 

respondeu que “são os diferentes modos de comunicação juntas em uma modalidade que 

envolve fala, gestos, textos, imagens, etc.”. Com essa resposta percebemos que o professor, 

mesmo tendo participado poucas vezes de encontros formativos, possui uma boa noção sobre o 

que é multimodalidade, indo ao encontro ao que Bezemer e Kress (2014) pregam quando dizem 

que imagem, escrita, música e outros são modos usados nos textos da atualidade. Contudo, 

notamos que o professor não considera imagens como textos, já que fez separação entre os 

termos. Sabemos que as imagens também carregam consigo diversos significados, como os 

textos escritos. Conforme Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), “elas têm uma dimensão 

semântica profundamente importante6”. 

 
6 They have a deeply important semantic dimension (KRESS, VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 47) 
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No tocante ao letramento visual crítico, o PIEF1 nos informou que participou poucas 

vezes de encontros formativos que esse fosse o foco de discussão. E sobre sua concepção 

referente ao termo, o docente nos respondeu que é “a habilidade em construir sentido através 

de textos, imagens, analisando os interesses sociais com criticidade.” Essa resposta parece ser 

referente apenas ao letramento crítico, já que o docente novamente fez a divisão entre textos 

escritos e imagem. Dessa forma, o professor nos parece ter uma noção do que seria, o letramento 

crítico. Esse letramento, como aponta Jordão (2016)  

se constrói a partir de uma visão de mundo pós-moderna e descolonizadora, 

que percebe a escola como um espaço coabitado por seres inteligentes, que 

trazem consigo conhecimentos de ordens diversas; compartilhados, tais 

saberes constroem o mundo como um espaço de agência criativa e 

transformadora.  

 

Assim, elucidamos a importância e necessidade de o professor buscar relacionar esse 

letramento com o visual, considerando a gama de textos visuais que consumimos diariamente.  

O PIEF2 se graduou na UERN, e, é atuante apenas no Ensino Fundamental II. O 

contribuinte informou que participou poucas vezes de formações continuadas sobre o tema 

abordado nesta subseção. O docente respondeu que multimodalidade é a “variedade dos modos 

de comunicação, envolvendo geralmente a fala, gestos, texto, processamento de imagens, etc”. 

Com essa resposta, notamos que o professor tem uma noção bastante coerente, conseguindo 

entender que a multimodalidade representa uma variedade de modos de comunicação. Contudo, 

percebemos que mais uma vez, texto escrito e imagem foram divididos, como se tivessem 

funções diferentes. 

Ademais, o PIEF2 nos respondeu que letramento visual crítico é “a habilidade de 

desvendar os interesses sociais e políticos na produção, recepção na apropriação das imagens. 

As funções que as imagens desempenham nas construções de sentido e de ideologias.” A 

resposta apresenta coerência com os estudiosos da área já mencionados neste trabalho. O 

docente não nos informou, como adquiriu esse conhecimento, já que ele também nos revelou 

que nunca participou de formações continuadas sobre letramento visual crítico.  

O PIEF3 se graduou na UECE (Universidade do Estado do Ceará) e atua apenas no 

Ensino Fundamental II. O professor nos respondeu que participou de poucas formações 

continuadas sobre o tema aqui discutido e contribuiu dizendo que multimodalidade é “quando 

se usa duas ou mais formas de comunicação dentro de um processo de ensino, no caso de uma 

língua estrangeira ou até mesmo na língua materna”. A resposta dada nos parece incoerente no 

tocante ao fato de que não são necessárias duas ou mais formas de comunicação, pois um único 
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texto pode ser composto por vários modos, ou por poucos modos, considerando que todo texto 

é multimodal, como afirma Kress (2000). Além disso, o professor parece limitar a 

multimodalidade ao campo do ensino, porém, sabemos que cada vez mais vivemos imersos na 

multimodalidade, até mais, em ambientes não escolares, como as redes sociais, as ruas, 

supermercados etc. Assim, compreendemos que os textos visuais que circulam socialmente, se 

relacionam diretamente com o meio que estão inseridas, como apontam Kress e Van Leeuwen 

(1996, 2006), em:  

 

As estruturas visuais apontam configurações de significados que estão 

relacionados com as interpretações particulares das formas de experiência de 

interação social, ou seja, a aspectos que são socioculturais, já que os 

significados pertencem à cultura e não a recursos ou modos semióticos 

específicos.7 

 

Ademais, a resposta do professor, de início, nos parece limitar a multimodalidade apenas 

a casos em que há uma língua estrangeira, pois ele faz uso da expressão “até mesmo”, como se 

em casos mais raros, a multimodalidade também fosse contemplada em casos em que a língua 

materna é presente, o que para nós é incoerente, pois sabemos que a multimodalidade pode estar 

presente em diversas disciplinas. Isso é evidente, por exemplo, quando em um de seus trabalhos, 

Ribeiro (2016) diz: “(...) descobri que para saber onde os jovens aprendiam a ler e a produzir 

(talvez) textos multimodais eu deveria passear por outros campos do conhecimento. A 

discussão sobre leitura na geografia e na matemática mostrou-se tão fértil quanto no campo das 

linguagens (...)”. Assim, notamos que disciplinas de outras áreas apresentam um manejo maior 

de linguagens.    

O PIEF3 nos revelou que participou poucas vezes de encontros formativos sobre 

letramento visual crítico. Quando questionado sobre qual seu entendimento sobre o termo, nos 

respondeu que “no meu ponto de vista o letramento visual crítico tem como foco a percepção 

visual que busca diretamente a ligação com as estratégias de interpretação do texto numa visão 

reflexiva.”  Essa concepção, ao contemplar a percepção visual numa visão reflexiva nos parece 

coerente e produtiva em sala de aula.  

Por fim, o PIEF4 também graduado pela UECE, atuante tanto no Ensino Fundamental 

II quanto no Ensino Médio, nos informou que nunca participou de formações continuadas em 

 
7 Like linguistic structures, visual structures point to particular interpretations of experience and forms of social 

interaction. To some degree these can also be expressed linguistically. Meanings belong to culture, rather than to 

specific semiotic modes. (KRESS, VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 02) 
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que o foco de discussão fosse a multimodalidade. Mesmo assim, o professor nos respondeu que 

multimodalidade é “a representação entre variadas linguagens (verbal ou não verbal) usadas em 

situações comunicativas”. A resposta apresenta coerência com o que é apresentado por 

pesquisadores da área, no tocante à união das linguagens verbal e não verbal, que é a 

nomenclatura adotada para multimodalidade em vários materiais didáticos e até mesmo, em 

algumas partes da BNCC. 

Quando perguntado sobre sua concepção de letramento visual crítico, o PIFE4 

respondeu que “é quando usamos imagens para construção do senso crítico”. Vale ressaltar que 

mesmo o professor nos revelando que, assim como outros docentes contribuintes, nunca 

participou de formações continuadas sobre letramento visual crítico, apresentou uma concepção 

bastante coerente e válida apesar de objetiva. Pensamos que algum fator externo possa ter 

impedido o docente de responder à questão com mais profundidade.  

Na próxima subseção deste trabalho, apresentaremos as percepções de professores sobre 

os textos visuais do material analisado. 

 

5.2.2 Percepções de professores sobre os textos visuais do material #EstudoEmCasa   

 

O PIEF1, quando questionado sobre sua impressão sobre o material analisado, nos 

respondeu que o novo instrumento é “Muito bom. O mesmo oferece uma variedade de sugestões 

de aulas que envolve o aluno em situações que agradam os jovens (o mundo deles) , além de 

levar o educador a instigar a criticidade dele e do educando com os vídeos, podcast, cadernos, 

e cards.” Percebemos neste momento, que o professor fez uso também de outros materiais 

disponibilizados pelo MAIS PAIC, programa já discutido neste trabalho. O professor também 

demonstrou uma preocupação em desenvolver a sua criticidade e a dos alunos, mesmo com um 

material de pequena extensão e com alguns textos visuais bastante limitados como descrevemos 

nas análises anteriores. Como o professor havia nos informado que participou poucas vezes de 

encontros formativos sobre letramento visual crítico, assim, acreditamos que as mudanças 

sociais fizeram com o que o professor buscasse contemplá-lo em suas aulas.  

Além disso, sobre os textos visuais do material, o professor nos disse que “Os textos 

visuais facilitam a compreensão e curiosidade e levando o aluno a buscar conhecer mais a língua 

e tomar gosto”. Então, percebemos que o professor não despreza os textos visuais, pois os 

encara como meios para estabelecer uma aproximação dos alunos com o conteúdo. Contudo, a 

ideia de “facilitar a compreensão” nos parece que os textos visuais não são tratados como foco 
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das atividades. Acreditamos que isso aconteça pelos vários textos visuais encontrados no 

material, que são apresentados apenas como complemento. Essa concepção vai de desencontro 

ao que entendemos sobre a produção de imagens. Kress e Van Leewen (1996, 2006), assumem 

que “Elas são ideológicas. As estruturas visuais nunca são meramente formais: elas têm uma 

dimensão semântica profundamente importante”.8  

Somado a isso, ressaltamos que a abordagem de textos visuais no contexto escolar, após 

um alinhamento entre o público-alvo e os objetivos da aula, poderia ser feita com 

questionamentos propostos por Callow (2008) a partir da dimensão composicional, como 

“Você pode me dizer o que está acontecendo ou que ações estão acontecendo?; “Fale-me sobre 

o cenário onde essa história está acontecendo.9” Consideramos esses questionamentos muito 

necessários e indicativos de um trabalho mais produtivo.  

Ademais, no intuito de contextualizar o nosso questionamento, o perguntamos se ele 

utilizou algum material extra em suas aulas e obtivemos a seguinte resposta:  “Sim. Também 

textos que viessem de encontro aos textos e imagens da aula, na tentativa de comparar e até 

consolidar com as aulas de língua portuguesa, pois trabalho também com essa disciplina”. 

Assim, percebemos novamente o objetivo do professor de instigar a criticidade dos alunos por 

meio da comparação de textos, além de buscar estabelecer uma união com as disciplinas de 

língua que ele ministra. Dessa maneira, acreditamos que formações continuadas que 

priorizassem discussões acerca do letramento visual crítico fariam com que professores 

tivessem outras concepções no tocante ao manejo de textos visuais e escritos nas aulas de língua 

inglesa. Além da divisão feita pelo docente entre “textos e imagens”, que nos faz parecer 

construções com finalidades muito diferentes.  

Enquanto isso, o PIEF2 nos revelou que o novo instrumento “É um material super 

interessante, onde foram desenvolvidas atividades bem elaboradas, que só vieram enriquecer 

às aulas de Língua Inglesa.” Em sua resposta, o professor demonstra que enxerga o material 

como um grande aliado em suas aulas. Sobre os textos visuais presentes, o docente opinou que 

são textos “Muito adequados ao público leitor selecionado, como instrumento de formação para 

o ensino fundamental”. Entendemos, assim, que o professor também contempla os textos 

visuais em suas aulas, já que os considera adequados para público-alvo do material. Quando 

 
8 They are ideological. Visual structures are never merely formal: they have a deeply important semantic 

dimension. (KRESS, VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 47. tradução nossa) 
9 Can you tell me what is happening or what actions are taking place?; What story do the pictures tell? Tell me 

about the setting where this story is happening. (CALLOW, 2008, p. 621. tradução de Silva, 2016) 
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questionado sobre a utilização de materiais extras, o professor nos informou que “Não se faz 

necessário o uso de material complementar, pois #EstudoemCasa de Língua Inglesa é 

completo”. A resposta positiva do professor nos fez pensar, tendo como base as análises 

realizadas anteriormente, que as práticas do professor podem limitar o desenvolvimento visual 

e crítico dos alunos. Dessa forma, salientamos a importância de o professor não se fixar ao 

material didático, seja ele qual for, já que as transformações sociais que ocorrem 

constantemente nos fazem perceber que os materiais didáticos não as acompanham de forma 

integral. Como aponta Oliveira (2006), “a necessidade da prática crítica vem se revelando uma 

das facetas da resposta que buscamos e tem se mostrado exigência da moderna pedagogia em 

todos os níveis de ensino”. 

Elucidamos ainda, que após a escolha dos textos visuais adequados ao público-alvo e 

aos objetivos da aula, a abordagem desses textos, poderia ser realizada, seguindo 

questionamentos postos por Callow (2008), a partir da dimensão crítica como “Que grupos de 

pessoas, família ou vizinhos esse livro mostra?; Eles são diferentes de sua família ou de seus 

vizinhos?”10. Esses questionamentos podem possibilitar ao alunado, oportunidades de analisar 

criticamente, quais as representações apresentadas pelos textos visuais consumidos no contexto 

escolar, o que para nós, é um indicativo do desenvolvimento do letramento visual crítico que 

será útil para os alunos, principalmente fora do ambiente escolar.  

Já o PIEF3 nos informou que o material “Aborda assuntos que contemplam o nível e a 

realidade de cada aluno.” Nesse caso, podemos perceber como os perfis das turmas são 

diferentes, mesmo cursando o mesmo nível de ensino, e como um mesmo material pode dividir 

opiniões entre professores, considerando a resposta do professor anterior. No tocante aos textos 

visuais, o docente nos disse que “Por meio desses textos visuais os alunos podem ampliar o seu 

vocabulário permitindo que o educando faça o reconhecimento das informações contidas nos 

textos.” Nesse caso, o professor enxerga os textos visuais como um recurso para os alunos 

adquirirem vocabulário, focalizando assim apenas em aspectos linguísticos. Essa concepção 

encara os textos visuais como uma espécie apêndice ilustrativo do texto escrito (OLIVEIRA, 

2006). 

Ademais, quando questionado sobre a utilização de materiais complementares, o 

professor nos disse que:  

 
10 What sort of people, family, or neighborhood does this book show? How is it different to your family or 

neighborhood? (CALLOW, 2008, p. 623. tradução de Silva, 2016) 
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Sim. É sempre importante usar ou ter um suporte de material que possa 

contribuir para o melhoramento do aprendizado do aluno e com isso pode 

favorecer um material que lhe dê embasamento para retirar informações que 

sejam importantes para o seu aprendizado. Imagens de memes, já que eles 

curtem bastante e é um assunto é conteúdo sugerido pelos educandos. O 

objetivo é facilitar e proporcionar um aprendizado que busque no aluno refletir 

e se posicionar diante do que está sendo sugerido para o seu aprendizado. 

 

Neste caso, destacamos que algumas indicações da dimensão afetiva discutida por 

Callow (2008), como “Depois que ler, você poderia me mostrar uma imagem que você 

realmente gosta? Por quê? e “Você poderia me mostrar uma imagem que você realmente não 

gosta? Por quê?”11, possibilitaria aos alunos, um espaço para que eles pudessem apresentar seus 

gostos, justificá-los e nesse caso, utilizar a língua inglesa, considerando que o professor 

demostra preocupação em escolher textos complementares sugeridos pelos alunos, objetivando 

captar a atenção deles, contemplando temais atuais. Consideramos válida a resposta do 

professor, pois, textos visuais que tratem de assuntos atuais, além de despertar a atenção do 

alunado, possibilita discussões e a construção de ideias e posicionamentos que podem ser 

usados fora do ambiente escolar.  

Já o PIEF4 nos disse que: 

 

O material complementar #estudoemcasa de língua inglesa está bem didático 

e apresenta questões bem sucintas, muitas vezes precisando de um 

complemento. E como não seria diferente, observei também o foco nos eixos 

de leitura e conhecimentos linguísticos. No geral é um bom material. 

 

Assim, entendemos que o professor percebeu o foco do novo instrumento em aspectos 

linguísticos e isso demonstra um pouco de sua criticidade no tocante ao trabalho com materiais 

didáticos, além de opinar que é um bom material para desenvolver o que é proposto. Contudo, 

salientamos que o letramento visual crítico pode e deve ser desenvolvido em todas as situações, 

considerando a quantidade de textos visuais que consumos nos dias de hoje, em todos os 

ambientes. Ou seja, é algo que pode ser desenvolvido mesmo que não tenha uma proposta 

específica para isso. Kress e Van Leeuwen (1996, 2006, p. 03) apontam que “não ser letrado 

visualmente trará sanções sociais ao indivíduo e, assim, o letramento visual se torna uma 

 
11 Can you find me a picture you really like? Why? Can you find me a picture you really dislike? Why? (CALLOW, 

2008, p. 620. tradução de Silva, 2016) 
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questão de sobrevivência”.12 Somado a isso, Baptista (2010) elucida que “o ensino de língua 

deve desfazer mitos, tais como o da neutralidade linguística e discursiva” e que esse ensino 

associado do letramento crítico, “promove a liberdade de pensamento, levando o discente a 

questionar os variados eventos comunicativos, ou seja, essa perspectiva permite que o aluno se 

coloque como sujeito ante as produções, evitando, assim, o assujeitamento”. Dessa forma, 

salientamos a necessidade e importância dessa abordagem no contexto escolar, mesmo sem 

uma proposta ou material didático específico para esse fim.  

Ademais, o professor nos disse que “Os textos visuais apresentam temáticas atuais e 

relevantes, possibilitando um maior engajamento discursivo dos alunos”. Para ele, o fato de 

apresentar temas atuais, parece ser algo suficiente. Compreendemos que isso pode possibilitar 

uma maior participação dos alunos, mas, salientamos que apenas os temas atuais não são 

suficientes. É necessário aproveitar tal participação para discutir questões e interesses sociais 

que estão por trás dos textos visuais produzidos e divulgados, tanto em materiais didáticos, 

quanto nos veículos de comunicação, enfatizando dessa forma, o letramento visual crítico dos 

alunos.  

Somado a isso, o professor nos disse que:  

 

A formação do Mais Paic para os professores de língua inglesa e a 

disponibilização do material #EstudoEmCasa foi um pouco tardia, para nós 

iniciou no dia 31/08/2020. Não trabalhei o volume 1, pois os verbos modais 

consegui trabalhar ainda nas aulas presenciais, tendo como suporte a BNCC e 

o PNLD. As condicionais em inglês trabalhei de forma remota, mas ainda não 

tinha o material #estudoemcasa. Consegui trabalhar o módulo 2 como material 

de apoio ao livro didático. Agora em 2021, já fiz uso do módulo 1 e uso o livro 

didático ou vídeo para complementar as explicações. 

 

 

O professor relatou um certo atraso no tocante a disponibilização do material. Mesmo 

assim, ele nos informou que utiliza o material como complemento ao livro didático. 

Acreditamos que esse uso é decorrente do material ser bastante prático e apresentar questões 

sucintas como o próprio professor afirmou em uma de suas respostas. Além disso, informou 

que em alguns momentos utiliza vídeos complementres em suas práticas no ensino remoto.  

Silva (2016) elucida que “quanto menos modos semióticos disponíveis, mais restrita 

será a aprendizagem e menos preparados estarão os alunos para lidar com diversas formas de 

 
12 Not being ‘visually literate’ will begin to attract social sanctions. ‘Visual literacy’ will begin to be a matter of 

survival, especially in the workplace. (KRESS, VAN LEEWEN (1996, 2006, p. 03, tradução nossa) 
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comunicação, na contemporaneidade”, assim, entendemos que a união de modos, como a 

realizada pelo professor, potencializa a aprendizagem dos alunos, o trabalho docente, a 

realização das atividades escolares, bem como a comunicação, desde que seja realizada de 

forma crítica, responsável e ética.  

No próximo capítulo, apresentaremos nossas considerações finais, retomando os 

principais resultados desta análise.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para este trabalho, consideramos os textos visuais do material #EstudoEmCasa de 

Língua Inglesa mais representativos, enfatizando a perspectiva do letramento visual crítico e as 

respostas dadas por professores através de questionários. Foram objetivos da nossa pesquisa, 

analisar o potencial dos textos visuais do referido material para o desenvolvimento do 

letramento visual crítico, analisando como as dimensões afetiva, crítica e composicional são 

contempladas, verificar as concepções de professores sobre a multimodalidade, o letramento 

visual crítico, bem como suas percepções acerca dos textos visuais presentes no material 

analisado. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, consideramos as seguintes questões: 1) Qual o 

potencial dos textos visuais do material para o desenvolvimento do letramento visual crítico?;  

2) Como as dimensões afetiva, crítica e composicional são exploradas através dos textos visuais 

e suas respectivas atividades nesse material?; 3) Quais as concepções dos professores que 

utilizaram o material analisado sobre multimodalidade e letramento visual crítico?; 4) Como os 

professores visualizam os textos visuais inseridos no novo material didático de inglês?. Dessa 

forma, neste momento, buscaremos respondê-las com base nos resultados obtidos.  

Acerca da questão 1, constatamos que em maior quantidade são apresentados textos 

visuais utilizados apenas como complementos dos textos escrito. Dentre esses, alguns 

apresentam um maior potencial que não é explorado pelo material e outros são explorados, 

ainda, de forma muito sutil.  Ademais, também constatamos a presença de textos visuais, que 

sugeriam aos alunos uma observação, mas que em suas respectivas atividades não havia 

propostas que proporcionassem o desenvolvimento do pensamento crítico. Nesses casos, as 

atividades propostas aos alunos os questionam sobre as representações explícitas nos textos 

visuais, o que é importante para o desenvolvimento apenas do letramento visual, mas não do 

letramento visual crítico, considerando que o implícito também precisa ser explorado. 

Em menor quantidade, foram encontrados textos visuais acompanhados de atividades 

com potencial para um trabalho bastante produtivo em sala de aula, contudo, o material 

apresenta questionamentos muito sutis, impossibilitando um trabalho mais sólido no contexto 

escolar. Salientamos que esses textos, justamente os com maior potencial, são os que menos 

aparecem, o que nos parece ser uma limitação do material.  

Sobre a questão 2, constatamos nos textos visuais a presença das três dimensões 

incialmente propostas, a afetiva, a composicional e a crítica. Porém, as atividades 
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correspondentes as abordam de forma muito simplista em seus enunciados, mesmo quando os 

textos apresentam maior potencial. O que para nós, também parece ser uma limitação do 

instrumento. Os produtores do material parecem não conhecer ou não consideram a importância 

desse trabalho no contexto educacional. Ou, talvez, optam por deixar essa responsabilidade 

apenas com os professores.  

Ao que concerne a questão 3, constatamos que apesar da multimodalidade e os 

multiletramentos estarem sendo bastante discutidos atualmente nas esferas educacionais, 

inclusive apresentados na BNCC,  a maioria dos docentes participantes possuem noções sobre 

a multimodalidade e sobre o letramento visual crítico, ainda muito básicas e isso não é o 

bastante, pois acreditamos que para um trabalho mais eficaz, eles precisariam mobilizar mais 

letramentos. 

Na questão 4, notamos que os docentes enxergam positivamente os textos visuais do 

material por tratarem de temas atuais e relevantes, e por serem adequados ao público-alvo. Os 

professores visualizam os textos visuais como um recurso para facilitar a compreensão por parte 

dos alunos e para despertar a curiosidade deles. Com essas percepções, concluímos que a 

utilização desses textos ainda recai na aquisição de vocabulário, na compreensão de estruturas 

gramaticais, sendo utilizados provavelmente como apêndices ilustrativos. Concluímos ainda, 

que a percepção de que os textos visuais sozinhos carregam um grande potencial no ensino de 

língua inglesa ainda não é compreendida por alguns docentes. 

Com isso, acreditamos que ações de intervenção no tocante aos assuntos abordados 

neste trabalho, para professores de língua inglesa da educação básica, desenvolvidas em 

pesquisas de pós-graduação, contribuiriam de forma positiva com a formação desses 

profissionais, e, consequentemente, com os alunos e com toda a sociedade.  

Assim, esperamos que análises como esta, possibilitem reflexões na elaboração de 

outras versões, uma vez que os dados desta pesquisa se tornarão públicos através eventos 

acadêmicos. Com isso, afirmamos nosso reconhecimento da importância do trabalho com textos 

visuais de forma crítica e a consciência de que o espaço que eles ocupam, ainda hoje, em 

materiais didáticos, não é satisfatório, principalmente no tocante ao momento atual em que 

enfrentamos diariamente inúmeras fake news disseminadas em todos os meios de comunicação, 

em todos os modos e que atingem, na maioria das vezes, pessoas mais pobres e/ou menos 

instruídas. Ou seja, justamente as pessoas que mais ocupam as escolas públicas. Dessa forma, 

é de extrema necessidade que essa instrução visual e crítica seja trabalhada em todo contexto 
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educacional, para que esse conhecimento perpasse os muros escolares e contribua de forma 

positiva com toda a sociedade. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Pesquisa em Ensino de Língua Inglesa  

Destinada a professores de língua inglesa do Ensino Fundamental II, do estado do Ceará, que 

utilizaram o material didático #EstudoEmCasa no ano de 2020. 

 

Título da pesquisa: O #EstudoEmCasa de Língua Inglesa do Ceará: uma análise à luz do 

letramento visual crítico  

 

Nome do pesquisador: Lucas Eduardo Fernandes Bezerra  

Nome da orientadora: Profa. Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva  

 

1. Natureza da pesquisa: a (o) sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa, 

que tem como finalidade analisar o materil #EstudoEmCasa de Língua Inglesa à luz do 

letramento visual crítico, bem como as concepções de professores que já o utilizaram 

em suas práticas pedagógicas.  

2. Participantes da pesquisa: professores de língua inglesa do Ensino Fundamental II, do 

estado do Ceará.  

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste trabalho, o (a) sr (sra) permitirá que o 

pesquisador compreenda o fenômeno estudado e contribua para a produção do 

conhecimento científico acerca da análise do novo aparato pedagógico de língua 

inglesa, possibilitando maiores reflexões acerca deste assunto, por parte do pesquisador, 

que vem de debruçando a estudar algumas áreas que concernem o ensino de língua 

inglesa.  

4. Sobre o questionário: este instrumento poderá ser respondido de acordo com a 

disponibilidade do professor contribuinte. As respostas serão salvas do Google Drive 

do pesquisador e organizadas posteriormente.  

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infrige as normas legais e éticas. 

Os procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução n° 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador e sua orientadora terão conhecimento de sua 
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identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo, ao publicar os resultados desta 

pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa, o (a) sr. (sra) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre as 

concepções e percepções de professores de língua inglesa, que tiveram acesso ao novo 

instrumento pedagógico ofertado às escolas públicas do estado do Ceará, contribuindo 

para o avanço do conhecimento científico, bem como possíveis avanços ao que diz 

respeito às próximas edições do material que será analisado. Esperamos, assim, 

contribuir para que professores possam realizar um trabalho mais efetivo na construção 

dos sujeitos sociais da escola pública.  

8. Pagamento: o (a) sr. (sra) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

 

O (a) sr. (sra) tem liberdade de se recusar a participar e a ainda se recursar a continuar 

participando em qualquer fase do questionário, sem qualquer prejuízo para o (a) sr. (sra). 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do telefone 

do pesquisador. Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 

livre para participar desta pesquisa.  

 

Lucas Eduardo Fernandes Bezerra  

Contato: lucasbezerrra@alu.uern.br  

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Campus Avançado de Pau dos Ferros  

 

Você concorda com o termo acima e aceita participar desta pesquisa?  

(   ) sim  

(   ) não  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucasbezerrra@alu.uern.br
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APÊNDICE B – Questionário 

 

Dados pessoais 

 

Pseudônimo (opcional):  

___________________________________________________________________________ 

 

Faixa etária:  

(   ) 20 – 25   

(   ) 26 – 30  

(   ) 31 – 35  

(   ) 36 – 40  

(   ) 41 – 45  

(   ) 46 – 50  

(   ) 51 – 55  

(   ) 56 – 60  

 

Sexo:  

(   ) Feminino  

(   ) Masculino  

(  ) Prefiro não responder  

 

Caso tenha respondido “outro” na questão anterior, por favor especifique o seu curso de 

graduação.  

___________________________________________________________________________ 

 

Qual a sua formação acadêmica?  

(   ) Curso de graduação completo. 

(   ) Curso de graduação incompleto. 

(   ) Curso de pós-graduação, na área, completo. 

(   ) Curso de pós-graduação, na área, incompleto.  
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Em que instituição você concluiu o seu curso de graduação e/ou pós-graduação?  

___________________________________________________________________________ 

 

Qual o nível de ensino em que você atua? (Obs: pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Ensino Fundamental I  

(   ) Ensino Fundamental II 

(   ) Ensino Médio 

 

Qual o seu tempo de serviço?  

___________________________________________________________________________ 

 

Perguntas relacionadas aos objetivos e questões de pesquisa 

 

01- Você já participou de alguma formação continuada que o foco de discussão fosse 

multimodalidade?  

(   ) Sim, poucas vezes.  

(   ) Sim, várias vezes.  

(   ) Nunca participei.  

 

02- O que você entende por multimodalidade?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

03- Você já participou de alguma formação continuada que o foco de discussão fosse 

letramento visual crítico?  

(   ) Sim, poucas vezes.  

(   ) Sim, várias vezes. 

(   ) Nunca participei.  

 

04- O que você entende por letramento visual crítico?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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05- Você já desenvolveu, em suas aulas de língua inglesa, atividades que envolveram leitura 

exclusivamente de imagens?  

(   ) Sim, poucas vezes.  

(   ) Sim, várias vezes. 

(   ) Nunca desenvolvi. 

 

06- Caso já tenha desenvolvido atividades que envolveram leitura de imagens, por favor 

descreva como foram essas atividades.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

07- Além dos textos escritos, você acha possível ensinar língua inglesa através de imagens? 

Como? Por quê?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

08- Qual a sua impressão sobre o material complementar #EstudoEmCasa de Língua 

Inglesa?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

09- Qual a sua impressão sobre os textos visuais presentes no material complementar 

#EstudoEmCasa de Língua Inglesa?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10- Você utilizou algum material ou atividade extra para complementar alguma proposta do 

material #EstudoEmCasa? O quê? Com que objetivo?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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ANEXO A – Atividade correspondente ao texto visual 3  
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ANEXO B – Atividade correspondente ao texto visual 4 
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ANEXO C – Atividade correspondente ao texto visual 5 
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ANEXO D – Atividade correspondente ao texto visual 6 
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ANEXO E – Atividade correspondente ao texto visual 7 
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ANEXO F – Atividade correspondente ao texto visual 8 
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ANEXO G – Atividade correspondente ao texto visual 9 
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ANEXO H – Atividade correspondente ao texto visual 10 

 

 

 


