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RESUMO 

 

A linguagem e a comunicação na sociedade contemporânea apresenta-se cada vez mais 

multimodal. Com isso, o modo não verbal da linguagem, representado por imagens, gravuras, 

pinturas, desenhos, ou seja, tudo que remeta ao visual, ultrapassa os meros requisitos das ilustrações 

e passa a ser compreendida como uma das formas de comunicação mais eloquente da 

contemporaneidade. No âmbito da educação, essa perspectiva exige ressignificação no ensino para 

além de práticas hegemônicas de leitura e escrita do código escrito, bem como indagações a 

respeito do significado de ser letrado no século XXI. Desse modo, esta pesquisa objetiva investigar 

a relação entre a abordagem da multimodalidade e do letramento visual crítico quanto à concepção 

de ensino promovido pelo livro didático Time do Share, considerando as atividades de leitura e de 

produção de textos e o guia didático do professor. Recorremos às contribuições de alguns 

estudiosos que norteiam discussões atuais a respeito de questões epistemológicas e conceituais dos 

novos moldes dado à linguagem e para a educação linguística, tais como Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006), Jewitt (2008, 2009), Bezemer e Kress (2008, 2014, 2015, 2016) que compreendem 

a multimodalidade da linguagem; New London Group (1996), Anstey; Bull (2006), Cope; 

Kalantzis et al. (2000) que discutem a pedagogia dos multiletramentos; Callow (1999, 2005, 2006, 

2008, 2012, 2013) e Silva (2016) que refletem sobre o suporte pedagógico específico para o 

desenvolvimento do letramento visual crítico. Metodologicamente, este estudo está subsidiado pela 

abordagem qualitativa, caracterizada enquanto pesquisa bibliográfica, de procedimentos de análise 

dos dados de cunho descritivo e interpretativista. Dessa forma o corpus deste trabalho está 

constituído das atividades de leitura e de produção de textos e da concepção de ensino que é trazido 

pelas discussões teórico-metodológicas da seção do guia didático do professor da coleção de livros 

time to share (volume do professor). Com relação aos resultados, de modo geral, observamos que 

a coleção de livros traz pontos fortes para se trabalhar o ensino de inglês. Entretanto, quando se 

trata do modo visual da linguagem, as propostas de atividades revelam que, apesar dessa coleção 

de livros apresentar uma aparência visualmente atraente, com uma variedade de textos 

multimodais, disposto por imagens autênticas e com propostas de atividades de leitura e de escrita 

interessantes, deixa a desejar acerca do trabalho pedagógico para os agenciamentos do letramento 

visual crítico. Essa abordagem de ensino no guia didático do professor, acerca das teorias de 

gêneros, não deixa de fora as concepções teórico-metodológicas que englobam a diversidade de 

signos semióticos, tendo em vista a multimodalidade e os letramentos como uma proposta de 

engajamento social e de conivência crítica dos alunos. Contudo, mesmo sendo inovador, ainda não 

se adequa às teorias da multimodalidade e dos multiletramentos, conforme pretende-se no manual. 

Assim, as análises dos resultados comprovaram que os autores da coleção de livros deveriam ter 

mais aptidão com as abordagens que são dadas para as imagens nas propostas de atividades de 

leitura e de escrita, de forma que o ensino não seja restringido somente para a utilização ou para a 

descrição de imagens. Mais do que isso, que as imagens sejam empregadas como eventos 

comunicativos complexos, para levar os alunos a lerem criticamente e conscientemente sobre os 

sentidos nelas empregadas. Nesse caso, fica a reflexão das metalinguagens incorporadas na GDV 

e no modelo Show me como ferramentas que podem conduzir a leitura e a produção de texto e, 

consequentemente, a ampliação do ensino nos ambientes formais de aprendizagem para a 

integração do letramento visual crítico.  

 

Palavras-chaves: Multimodalidade. Multiletramentos. Letramento visual crítico. Ensino de leitura 

e de escrita em Língua Inglesa 
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ABSTRACT 

 

Language and communication in contemporary society are increasingly presented in the 

multimodal form. In this way, non-verbal ways of communication, represented by images, 

engravings, paintings, drawings, that is, everything that refers to the visual senses surpass 

requirements of illustrations and is understood as one of the most eloquent forms of 

contemporary communication. In the context of education, this perspective requires re-

signification in teaching as well as hegemonic practices of reading and written code writing, as 

well as questions about the meaning of being literate in the 21st century. So, this research aims to 

investigate the relationship between multimodality approach and critical visual literacy regarding 

the teaching conception promoted by the textbook Time to Share, considering the reading and 

producing texts activities and Teacher Didactic Guide. We  are based on various scholars’ 

contributions who guide current discussions about epistemological and conceptual issues of 

language and language education, such as Kress and van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 

2009), Bezemer and Kress (2008, 2014, 2015, 2016) that understand the multimodality of 

language; New London Group (1996), Anstey; Bull (2006), Cope; Kalantzis et al. (2000) that 

discuss about the Pedagogy of Multiliteracies; Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013) and 

Silva (2016) that reflect on specific pedagogical support for the critical visual literacy’s 

development. Methodologically, this study is subsidized by qualitative approach, characterized as 

bibliographical research, as well as a descriptive and interpretative data analysis procedure. So, this 

work corpus is constituted by reading and producing texts activities and conception of teaching 

that is brought by theoretical-methodological discussions from Teacher Didactic Guide of the Time 

to Share book collection (Teacher’s Edition).On the results, in general, we noticed that the book 

collection is a great tool in teaching English. However, on the visual mode of language, the activity 

proposals reveal that, although this book collection presents a visually appealing appearance with 

a variety of multimodal texts, arranged by authentic images and with proposals for interesting 

reading and writing activities, it left a lot to be desired in the area of pedagogical work for critical 

visual literacy assemblages. This teaching approach in Teacher Didactic Guide about genders’ 

theories contemplate the theoretical-methodological conceptions that encompass semiotic signs’ 

diversity, considering multimodality and literacies as a social engagement proposal and students’ 

critical connivance. However, even being innovative, it still does not fit the multimodality and 

multiliteracies’ theories, as intended in the guide. Consequently, the results’ analysis proved that 

the book collection’s authors should be more daring in relation to their approach to the images 

proposed in reading and writing activities, so that teaching is not restricted by only the use or 

description of images. In addition, images should be seen as complex, communicative events, 

allowing students to read critically and consciously about the meanings expressed in them. In this 

case, it is necessary to reflect on metalanguages incorporated in the GDV and the Show me model 

as tools that can lead to reading and text production and, consequently, the teaching expansion in 

learning formal contexts for critical visual literacy integration. 

 

Keywords: Multimodality. Multiliteracy. Critical Visual Literacy. Reading and Writing in English. 
 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

  

Figura 1 - Foto do instagram ............................................................................................ 32 

Figura 2 - Atividade de leitura em material didático impresso ......................................... 43 

Figura 3 - Mapa do processo de ensino e aprendizagem dos multiletramentos ................ 50 

Figura 4 -  Metafunção representacional (estrutura narrativa) de acordo com a GDV ...... 60 

Figura 5 - Metafunção representacional (estrutura conceitual) de acordo com a GDV .... 61 

Figura 6 -  Metafunção interativa de acordo com a GDV .................................................. 63 

Figura 7 - Metafunção composicional de acordo com a GDV .......................................... 64 

Figura 8 - Três dimensões do modelo Show me ................................................................ 66 

Figura 9 - Coleção de livro didático Time to share para o ensino fundamental ................ 74 

Figura 10 - Reading Comprehension, p. 07 ......................................................................... 106 

Figura 11 -  Reading Comprehension, p. 08 ......................................................................... 107 

Figura 12 -  Reading Comprehension, p. 08 ......................................................................... 108 

Figura 13 -  Reading Comprehension, p. 11 ......................................................................... 109 

Figura 14 -  Writing, p. 23 .................................................................................................... 111 

Figura 15 -  Reading Comprehension, p. 24 ......................................................................... 113 

Figura 16 -  Reading Comprehension, p. 25 ......................................................................... 115 

Figura 17 -  Reading Comprehension, p. 26 ......................................................................... 116 

Figura 18 -  Reading Comprehension, p. 27 ......................................................................... 117 

Figura 19 -  Reading Comprehension, p. 39 ......................................................................... 119 

Figura 20 -  Reading Comprehension, p. 40 ......................................................................... 121 

Figura 21 -  Reading Comprehension, p. 41 ......................................................................... 121 

Figura 22 -  Reading Comprehension, p. 42 ......................................................................... 123 

Figura 23 - Reading Comprehension, p. 43 ......................................................................... 124 

Figura 24 - Writing, p. 53 .................................................................................................... 125 

Figura 25 - Writing, p. 54 .................................................................................................... 126 

Figura 26 - Reading Comprehension, p. 56 ......................................................................... 129 

Figura 27 - Reading Comprehension, p. 57 ......................................................................... 129 

Figura 28 -  Reading Comprehension, p. 60 ......................................................................... 131 

Figura 29 -  Reading Comprehension, p. 61 ......................................................................... 132 



10 

 

Figura 30 -  Writing, p. 71 ..................................................................................................... 134 

Figura 31 - Reading Comprehension, p. 72 ......................................................................... 136 

Figura 32 - Reading Comprehension, p. 73 ......................................................................... 137 

Figura 33 - Reading Comprehension, p. 74 ......................................................................... 139 

Figura 34 - Reading Comprehension, p. 75 ......................................................................... 140 

Figura 35 -  Writing, p. 87 .................................................................................................... 142 

Figura 36 - Reading Comprehension, p. 88 ......................................................................... 144 

Figura 37 - Reading Comprehension, p. 89 ......................................................................... 145 

Figura 38 - Reading Comprehension, p. 92 ......................................................................... 147 

Figura 39 - Reading Comprehension, p. 93 ......................................................................... 148 

Figura 40 - Writing, p. 103 .................................................................................................. 150 

Figura 41 - Reading Comprehension, p. 104 ....................................................................... 152 

Figura 42 - Reading Comprehension, p. 105 ....................................................................... 153 

Figura 43 - Reading Comprehension, p. 106 ....................................................................... 154 

Figura 44 - Reading Comprehension, p. 107 ....................................................................... 155 

Figura 45 - Writing, p. 109 .................................................................................................. 157 

Figura 46 - Reading Comprehension, p. 115 ....................................................................... 159 

Figura 47 - Reading Comprehension, p. 116 ....................................................................... 160 

Figura 48 - Reading Comprehension, p. 122 ....................................................................... 162 

Figura 49 - Reading Comprehension, p. 123 ....................................................................... 162 

Figura 50 - Writing, p. 135 .................................................................................................. 164 

Figura 51 - Reading Comprehension, p. 10 ........................................................................ 167 

Figura 52 - Reading Comprehension, p. 11 ........................................................................ 168 

Figura 53 - Writing, p. 23 ................................................................................................... 170 

Figura 54 - Reading Comprehension, p. 24 ........................................................................ 172 

Figura 55 - Reading Comprehension, p. 25 ........................................................................ 173 

Figura 56 - Reading Comprehension, p. 40 ........................................................................ 174 

Figura 57 - Reading Comprehension, p. 41 ........................................................................ 175 

Figura 58 - Reading Comprehension, p. 56 ........................................................................ 177 

Figura 59 - Reading Comprehension, p. 57 ........................................................................ 178 

Figura 60 - Reading Comprehension, p. 61 ........................................................................ 179 



11 

 

Figura 61 - Reading Comprehension, p. 73 ........................................................................ 180 

Figura 62 - Reading Comprehension, p. 76-77 ................................................................... 182 

Figura 63 - Reading Comprehension, p. 77 ......................................................................... 183 

Figura 64 - Writing, p. 87 .................................................................................................... 185 

Figura 65 - Reading Comprehension, p. 89 ......................................................................... 186 

Figura 66 - Reading Comprehension, p. 90 ......................................................................... 187 

Figura 67 - Reading Comprehension, p. 90 ......................................................................... 188 

Figura 68 - Reading Comprehension, p. 91 ......................................................................... 189 

Figura 69 - Writing, p. 103 .................................................................................................. 191 

Figura 70 - Reading Comprehension, p. 104 ....................................................................... 193 

Figura 71 - Reading Comprehension, p. 105 ....................................................................... 194 

Figura 72 - Reading Comprehension, p. 108 ....................................................................... 195 

Figura 73 - Reading Comprehension, p. 109 ....................................................................... 196 

Figura 74 -  Reading Comprehension, p. 120 ....................................................................... 198 

Figura 75 - Reading Comprehension, p. 121 ....................................................................... 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Ensino e aprendizagem na perspectiva dos multiletramentos ........................  49 

Quadro 2 - Aprender com e sobre a imagem ....................................................................  57 

Quadro 3 - Show me framework: dimensão afetiva (CALLOW, 2008) ...........................  67 

Quadro 4 - Show me framework: dimensão composicional (CALLOW, 2008) ...............  69 

Quadro 5 - Show me framework: dimensão crítica (CALLOW, 2008) ............................  71 

Quadro 6 - Escolas e livro didático de inglês do ensino fundamental adotado ................  76 

Quadro 7 - Informações da organização das unidades e seções do LD de LI ..................  77 

Quadro 8 - Informações da organização dos apêndices do LD de LI ...............................  78 

Quadro 9 - Resumo geral das categorias inerentes as concepções teórico-metodológicos  80 

Quadro 10 - Resumo de atividades de leitura e de produção de textos ..............................  81 

Quadro 11 - Resumo de atividades de leitura e de produção de textos ..............................  81 

Quadro 12 - Resumo geral de atividades de leitura e produção de textos ..........................  82 

Quadro 13 - Quadro norteador da pesquisa ........................................................................  85 

Quadro 14 - A multimodalidade no guia didático do professor .........................................  94 

Quadro 15 - Os multiletramentos no guia didático do professor ........................................  97 

Quadro 16 -  O letramento visual crítico no guia didático do professor ..............................  101 

Quadro 17 - Concepções teórico-metodológicas da multimodalidade, os multiletramentos 

e ao letramento visual crítico que são informados na coleção de livro didático 

Time to share ................................................................................................... 

  

  

 104 

Quadro 18 - Valores revelados para o ensino das atividades de leitura e de produção de 

texto do livro didático Time to share do 6º ano com vista ao letramento visual 

crítico .............................................................................................................. 

  

 

 166 

Quadro 19 - Valores revelados para o ensino das atividades de leitura e de produção de 

texto do livro didático Time to share do 9º ano com vista ao letramento visual 

crítico .............................................................................................................. 

  

 

 201 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAMEAM – Campus Avançado profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

EF – Ensino Fundamental 

EM – Ensino Médio 

GDV – Gramática do Design Visual 

GSF – Gramática Sistêmico Funcional 

IES – Instituições de Ensino Superior  

LA – Língua Adicional 

LD – Livro didático 

LI – Língua Inglesa 

LSF – Linguística Sistêmico Funcional 

OCEM – Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNDL – Plano Nacional do Livro Didático  

RN – Rio Grande do Norte 

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação 

UECE – Universidade Estadual do Ceará  

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina  

UFS – Universidade Federal do Sergipe 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFPE – Universidade Federal do Pernambuco 

UnB – Universidade de Brasília  

 

 

 

 



14 

 

SUMÁRIO 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................................... 16 

 

2 MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTOS: REPENSANDO AS BASES 

EPISTEMOLÓGICAS DA LINGUAGEM E DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA ......... 27 

2.1 ORQUESTRANDO A LINGUAGEM EM FORMAS DE REPRESENTAÇÕES .................. 27 

2.1.1 Ampliando os modos da linguagem ......................................................................................... 30 

2.1.2 Expandindo o ensino ................................................................................................................... 34 

2.1.3 Potencializando a leitura e a escrita ......................................................................................... 40 

 

2.2 (MULTI) LETRAMENTO(S) (VISUAL) (CRÍTICO): UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

ATUAL PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA .................................................................. 45 

2.2.1 Multiplicidade linguística e cultural no ensino ...................................................................... 45 

2.2.2 Novo horizonte para o ensino .................................................................................................... 50 

2.2.3 Indisciplinando o ensino ............................................................................................................. 52 

2.2.4 Mais desafio para ensino ............................................................................................................ 54 

 

2.3 CAMINHOS PARA O ENSINO DA LEITURA E DA PRODUÇÃO DE TEXTOS EM 

LÍNGUA INGLESA ...................................................................................................................... 57 

2.3.1 A Gramática do Design Visual .................................................................................................. 58 

2.3.1.1 Metafunção representacional ..................................................................................................... 58 

2.3.1.2 Metafunção interativa ................................................................................................................. 61 

2.3.1.3 Metafunção composicional ........................................................................................................ 62 

2.3.2 Modelo mostre-me (Show me framework) ............................................................................... 64 

2.3.2.1 Dimensão afetiva ........................................................................................................................ 66 

2.3.2.2 Dimensão composicional ........................................................................................................... 67 

2.3.2.3 Dimensão crítica ......................................................................................................................... 69 

 

3 DELINEANDO O PERCUSO METODOLÓGICO DA PESQUISA ................................. 71 

3.2 CARACTERIZANDO A PESQUISA..................................................................................... 72 

3.3.1 A coleção de livros ....................................................................................................................... 73 

3.3.2 Os critérios para seleção da coleção de livros ........................................................................ 75 

3.3.3 A descrição da coleção de livros ................................................................................................ 75 



15 

 

3.3.4 A delimitação do corpus .............................................................................................................. 78 

3.3.5 Os procedimentos de seleção do corpus ................................................................................... 81 

3.3.6 Os critérios de análises................................................................................................................ 82 

3.3.7 Os procedimentos de análises .................................................................................................... 83 

3.3.8 O quadro norteador da pesquisa .............................................................................................. 84 

 

4 O LETRAMENTO VISUAL CRÍTICO NA COLEÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO TIME TO 

SHARE .......................................................................................................................................... 86 

4.1 QUANTO À CONCEPÇÃO DE ENSINO NO GUIA DIDÁTICO DO PROFESSOR DO 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA. ............................................................................. 86 

4.1.1 Descrevendo a abordagem de ensino do guia didático do professor ................................. 87 

4.1.2 Interpretando a abordagem de ensino do guia didático do professor .............................. 92 

4.1.2.1 A multimodalidade ..................................................................................................................... 92 

4.1.2.2 Os multiletramentos ................................................................................................................... 95 

4.1.2.3 O letramento visual crítico......................................................................................................... 99 

 

4.2 QUANTO ÁS PROPOSTAS DE ATIVIDADE DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE 

TEXTOS DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA ..................................................... 103 

4.2.1 Time to share do 6º ano: descrevendo e interpretando as possibilidades e os limites 

para o letramento visual crítico ........................................................................................................ 104 

4.2.2 Time to share do 9º ano: descrevendo e interpretando as possibilidades e os limites 

para o letramento visual crítico ........................................................................................................ 165 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 201 

 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................... 205 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A linguagem na sociedade pós-moderna está, cada vez mais, incorporando signos não 

verbais na composição da comunicação. Kress e van Leeuwen (1996, 2006) argumentam que as 

práticas comunicativas da nossa cultura atual mudaram, pois é explícito que utilizamos, com mais 

proeminência, signos verbais, mais diretamente, signos visuais na interação com sujeitos de 

sociedades e culturas distintas e distantes.  

Essa é uma realidade comum da cultura ocidental, em que nos deparamos com signos 

visuais orquestrados pelo modo visual (imagens, fotografias, gravuras, pinturas, emojis, entre 

outros) e seus recursos semióticos específicos (linhas, cores, brilhos, luz, saturação, tipografias, 

layout, entre outros) no processo de comunicação, nas mais diferentes práticas de linguagem em 

âmbito social. Para Kress e van Leeuwen (1996, 2006), a relação entre os signos verbais e os signos 

não verbais é o fênomeno conhecido nos estudos da linguagem como multimodalidade. Bezemer 

e Kress (2015), Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e Jewitt (2008, 2009) reconhecem o quanto a 

multimodalidade aflora os estudos da linguagem para os moldes mais amplos e complexos, 

justamente por serem resultados de representações de diferentes modos e recursos semióticos.  

Nesse “novo” quadro de multiplicidade linguística que se delineia, New London Group 

(1996), Cope e Kalantzis (2000) e Anstey e Bull (2006) salientam a respeito de novas questões 

para a área da linguagem e da comunicação em interface com a educação linguística. Os teóricos 

nos levam a compreender que o ensino de línguas precisa ser profundamente repensado, sobretudo, 

no que compete à leitura e à produção de textos, invadidos pelos diferentes modos e recursos da 

linguagem, gerando a oferta de diferentes letramentos. Letramentos esses, que por ora, ultrapassam 

as fronteiras do letramento verbal. É o caso do letramento visual crítico. 

É necessário deixar claro que o termo “letramento visual crítico”, neste trabalho, baseia-se 

em Silva (2016) com influência de Newfield (2011). A autora parte do princípio de que o 

letramento visual é resultado de um trabalho semiótico diante dos elementos visuais impressos nos 

textos, e o letramento crítico, por sua vez, problematiza esses elementos em interface com os 

aspectos sociais, políticos, históricos e culturais sinalizados no texto. É por meio desse pensamento 

que resulta a discussão de um letramento a partir dos elementos visuais que também contemplasse 

uma perspectiva crítica. Daí a opção pelo termo de letramento visual crítico. 
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Em se tratando de letramento visual crítico, lembramos de Callow (2006, 2008), quando 

dialoga que a linguagem e a comunicação visual são de instância universal e, por sua vez, 

comportam significados próprios tão significativos quanto os signos verbais. Por esse ângulo, 

endossamos o pensamento de que é preciso tratar a linguagem em todas as suas formas, 

reconhecendo o emprego do modo visual e seus desdobramentos, tão seriamente quanto à forma 

do modo verbal.  

Desse modo, como o letramento verbal é explanado no ensino frente às atividades do 

sistema escrito, o letramento visual crítico, de igual forma, tem sua importância e precisa também 

ser mais trabalhado no ensino, através das atividades que se voltem para o sistema visual. Nisso, é 

preciso reconhecer que exige competência e habilidade no que concerne a linguagem não verbal 

em seu processo complexo da construção de significados.  

O ensino por meio da multimodalidade e do letramento visual crítico é importante porque 

nos permite lidar com os signos, produzir sentidos e manejar linguagens variadas (RIBEIRO, 

2018). Ainda mais, permite ler, interpretar e produzir diferentes gêneros discursivos (no caso 

específico deste estudo; imagens, gravuras, fotos, desenhos etc) em suportes variados (impressos 

ou digitais) e em diversos cenários (educacionais e institucionais).  

Esse pensamento nos leva a refletir sobre os postulados de Bezemer e Kress (2015), Kress 

e van Leeuwen (1996, 2006) e Jewitt (2008, 2009), que apontam a potencialidade da 

multimodalidade; assim como a ideia de Callow (1999, 2005, 2006, 2012, 2013), que manifesta a 

relevância do letramento visual crítico. Para esses teóricos, a multimodalidade e o letramento visual 

crítico, em grande parte, é trabalhada de forma superficial no ambiente escolar e em materiais de 

ensino. Esse é um problema que ainda “tem sido, em geral, ignorado, seja no contexto educacional, 

na teorização linguística, ou no senso comum popular1” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 42).  

Esse fato nos chama a atenção e nos induz a lançar a proposta de fazer um estudo 

questionando todo esse universo do ensino de línguas, na perspectiva da multimodalidade e do 

letramento visual crítico. Estamos certos de que o modo visual pode aflorar uma forma diferente 

de ler o mundo a nossa volta, ampliando as reflexões cristalizadas do ensino para a sua inovação.  

Em vista disso, trazemos essa temática para o campo da educação, especialmente no que se 

refere ao ensino de língua, mais propriamente, ensino de Língua Inglesa (LI) como Língua 

                                                         
1 Has, by and large, been ignored, whether in educational context, in linguistic theorizing or in popular common sense. 
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Adicional2 (LA) por meio do Livro Didático (LD) do Ensino Fundamental (EF). Por essa razão, 

sustentamos a tese de que o ensino de inglês precisa ser ressignificado para além dos estudos de 

concepções tradicionais de leitura e de produção de texto, amparados nos princípios de que o texto 

se estabelece unicamente dos signos verbais. Logo, advogamos que o ensino de LI, promovido pelo 

LD, deve acompanhar os novos tempos, considerando o texto pelas relações híbridas de signos 

verbais e de signos visuais, que, pela sua natureza, estão organizados e intercruzados pelos 

diferentes signos semióticos (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006; AEBERSOLD; FIELD, 

2008; GOODMAN, 1998; COPE; KALANTZIS, 2000; RIBEIRO, 2018). A partir disso, 

colocamos a abordagem da multimodalidade e do letramento visual crítico como objeto central 

para explorar questões referentes à linguagem e ensino de línguas. 

No tocante aos referenciais teóricos do ensino de línguas, sustentamos nosso estudo com 

base nas teorias que perpassam a abordagem da multimodalidade proposto por Kress e van 

Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009) e Bezemer e Kress (2008, 2014, 2015, 2016), que 

advogam sobre o fato de que a tessitura da linguagem se configura diante dos vários modos e dos 

vários recursos semióticos de representação; a pedagogia dos multiletramentos, exposta por New 

London Group (1996), Anstey e Bull (2006) e Cope e Kalantzis (2000), que discutem, 

epistemologicamente, o significado de ensinar língua em contextos plurais da pós-modernidade; e 

do letramento visual crítico, colocado por Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013) e Silva 

(2016), que trazem um suporte pedagógico específico, que, por sua vez, direciona o ensino dos 

signos visuais para o desenvolvimento do letramento visual crítico. 

Lembramos que as pesquisas de domínio educacional desenvolvidas no Brasil acerca do 

ensino de LI por meio do LD, abordando a perspectiva da abordagem da multimodalidade, 

vinculada ao letramento visual crítico, ainda são bastante recentes. Entretanto, tem mostrado que é 

um campo de estudo fértil e promissor. De acordo com o mapeamento feito por Araújo (2011), as 

pesquisas sobre multimodalidade no ensino de língua estão crescendo significativamente, muitas 

delas focam em: a) análise de representações, identidade, imagem, subjetividade na construção de 

sentido de gêneros multimodais; b) estratégias textuais verbais e visuais; c) organização retórica 

de gêneros multimodais; d) relação entre imagem e texto; e) produção e recepção de imagens; 

análise de imagens na composição de textos multimodais no ensino e nos materiais didáticos. Para 

                                                         
2 Seguimos o pensamento de Finardi e Porcina (2016) ao reconhecer e adotar o termo de língua adicional para substituir 

os termos de língua estrangeira e segunda língua, pelo fato de se referir a qualquer língua que não seja a materna.   
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Araújo (2011), é relevante acentuar que os temas investigados têm como objeto de estudos gêneros 

multimodais de domínio: I - jornalisticos/publicidade (anúncio de revistas e jornais, capas de 

revistas, textos jornalisticos, tirinhas, cartuns, charges, folder turísticos, propagandas de TV, 

anúncios na internet, entre outros); II -educacionais/escolares (livro didático, atividade de leitura, 

textos multimodais em LD, dicionários ilustrados, contos infantis, capas de livros, vídeos, entre 

outros); III - jurídicos (cartilhas jurídicas); IV – diversos (pinturas, mapas, jogos eletrônicos, olhar, 

gestos, e produções vocais, baralho de tarô).  

Silva (2016), em sua tese de doutorado, explicitou o levantamento realizado por Araújo 

(2011) e mostrou outros estudos desenvolvidos em programas de pós-graduação que se alinhavam 

ao viés do ensino de línguas por meio da abordagem da multimodalidade vinculado ao letramento 

visual crítico no LD impresso de língua materna e língua estrangeira. Os autores que 

devenvolveram trabalhos nessa temática foram Sousa (2001), Teixeira (2008), Sousa (2011), 

Novellino (2011) e Cardoso (2011). Ademais, Silva (2016) deu continuidade ao mapeamento de 

Araújo (2011) e explicita, além desses supracitados, os trabalhos de Moreira (2013), Ribeiro 

(2013), Assunção (2014), Brasil (2015) e Silveira (2015), que esboçavam as mesmas perspectivas. 

Desse modo, no sentido de dar continuidade à sondagem das pesquisas, recorremos aos 

banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para 

buscar mais trabalhos que procederam o mapeamento de Araújo (2011) e o levantamento de Silva 

(2016). Para isso, fizemos um apanhado de dissertações de mestrado e de teses de doutorado 

equivalentes aos anos de 2016 a 2018, através de palavras chaves que se aproximam com a temática 

deste estudo (multimodalide, letramento visual crítico, ensino de línguas e livro didático). 

Citamos a tese de Predebon (2015), um trabalho investigativo que procura identificar em 

que medida e como as atividades sobre gêneros quadrinhos, da coleção de livros didático do ensino 

médio English for all e Prime, são explorados no ensino de LI para a promoção do letramento 

multimodal crítico. Essa pesquisa teve como base teórica a Análise Crítica de Gêneros, associada 

à teoria da linguagem de base sistêmico-funcional e sócio-semiótica. O enquadramento 

metodológico situou-se no campo da Linguística Aplicada, configurando-se a partir do paradigma 

qualitativo, com procedimentos quantitativos básicos de verificação. Os resultados revelaram que 

as atividades apresentam potencial para explorar práticas de letramento multimodal crítico, no 

entanto, carecem de expansão em relação à aplicação dos conceitos de multimodalidade e 

letramento crítico de maneira mais sistemática. 



20 

 

Indicamos a tese de Alves (2016), que aborda questões da multimodalidade na coleção de 

livro didático de Língua Portuguesa do ensino médio “Português: contexto, interlocução e sentido”, 

tendo a teoria da análise do discurso e da retórica contemporânea. O estudo objetiva compreender 

a multimodalidade presente no LD como uma exigência retórica contemporânea para facilitar o 

processo de ensino/aprendizagem. Metodologicamente, o trabalho foi respaldado pela perspectiva 

de pesquisa descritiva e interpretativista. Os resultados mostraram que o caminho percorrido pelo 

livro demonstra boa vontade para auxiliar e facilitar o processo de ensino, selecionando e 

organizando os conteúdos e os textos a serem trabalhados, e utilizar a multimodalidade em sua 

constituição. Todavia, a pesquisa não identifica os enunciados que explicitem como deveria 

funcionar o letramento multimodal. A autora mostrou que se faz oportuno ter um novo olhar sobre 

o LD, procurando uma abordagem discursiva e retórica da multimodalidade, de modo que os alunos 

façam uso desse recurso para a produções textuais. 

Abordamos a tese de Gualberto (2016), que objetiva a verificação de como a 

multimodalidade se constitui nos textos de dois livros didáticos de língua portuguesa, sendo eles: 

Projeto Teláris e Português Linguagens; ambos do 7º ano do Ensino Fundamental. Esse estudo se 

fundamentou a partir da Semiótica Social e dos seus desdobramentos, referentes à multimodalidade 

e à Gramatica do Design Visual. Foram examinados os modos e os recursos semióticos envolvidos 

na construção de sentido dos referidos livros, bem como na reflexão sobre o conceito de texto e de 

leitura. O trabalho tem uma abordagem qualitativa e está amparado em algumas categorias da GDV 

e em publicações de Bezemer e Kress (2008, 2009, 2010), como exemplos para o desenvolvimento 

de análise multimodal no LD de português. As análises mostraram que a comparação ente os dois 

livros possuem mais diferenças que semelhanças. Isso significa que os resultados apontaram que 

um é mais tradicional e o outro mais inovador, sobretudo, no que se refere ao conceito de texto que 

cada um aborda, tendo em vista como os elementos são orquestrados em suas páginas. 

Destacamos a dissertação de Pousa (2016), que analisa como a linguagem verbo-visual do 

gênero propaganda foi apresentada nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental da rede de ensino de São José dos Campos e como esta rede Municipal prevê o ensino 

desta linguagem em seu Currículo de Língua Portuguesa. O método utilizado foi de abordagem 

qualitativa, de característica documental. Os resultados apontaram para a necessidade de promover 

a conscientização dos professores, para utilizar diferentes estratégias, além do livro didático, na 

exploração dos conteúdos propostos, para possibilitar maior aprofundamento dos conceitos 
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relativos ao ensino da leitura da linguagem verbo-visual para a promoção do letramento 

multimodal. 

Explicitamos ainda a dissertação de Pinto (2016), que faz uma análise comparativa e 

longitudinal do uso de recursos semióticos em livros didáticos de ensino de Língua Alemã como 

língua estrangeira. Para tanto, foi investigado como os recursos semióticos, encontrados nos livros 

didáticos, representaram uma determinada concepção de língua, de processos de ensino e de 

aprendizagem e os papéis dos alunos e do professor. Foram avaliados dois temas em cinco livros 

publicados em distintos períodos, representando os diferentes métodos e abordagens didáticas 

empregadas. No que se refere à metodologia, a pesquisa se caracterizou como qualitativa, de caráter 

interpretativo, contendo, porém, procedimentos quantitativos. Os resultados mostraram que quanto 

mais multimodal é o livro didático maior a interação entre os modos semióticos. Quanto à 

concepção de língua, apresentou-se como sócio interacionista e a concepção de 

ensino/aprendizagem como integrativa e reflexiva. Ademias, os papéis do aluno e professor foram 

definidos como ativos e colaborativos. 

Mencionamos o estudo de Costa (2016), que buscou compreender os enunciados verbal-

visuais como plano de expressão, em duas coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental: Para viver juntos e Português: linguagens. A autora buscou ver a forma que 

colaboraram com a formação crítica dos alunos e como isso contribui para a capacidade leitora. Os 

resultados sinalizaram para escassez dos enunciados verbo-visuais em atividades específicas de 

leitura, revelando que pouco se contribui para a formação leitora do aluno, no que se refere os 

enunciados de dimensões verbo-visuais e de letramento multimodal, justamente por não haver 

indicações para o processo leitura em seus moldes mais amplos. 

Trazemos a dissertação de Lucci (2017), que faz uma análise do Currículo Municipal em 

concomitância com o material didático do 6º ano do Ensino Fundamental adotado por uma 

instituição municipal de ensino, verificando de forma o gênero multimodal HQ e tira é abordado 

no Currículo e no material didático. Os resultados apontam que a aplicação dos gêneros 

multimodais ainda é insuficiente para o currículo municipal, em relação à utilização de outros tipos 

de gêneros, e as propostas de atividades de leitura do livro didático não são direcionadas para à 

exploração dos gêneros em pauta. Ficando a lacuna para o ensino da leitura de textos, que por 

natureza, empregam a linguagens verbais e visuais em suas composições. 
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Expomos a dissertação de Pereira (2017), que faz um estudo dos recursos multimodais nas 

seções de gramática das habilidades de habla y escucha do livro didático “Cercanía Joven” de 

Língua Espanhola. Os resultados deixam claro que os recursos multimodais estão estruturados e 

salientados de modo a facilitarem a aprendizagem das estruturas gramaticais propostas, estando 

integrados para construírem os sentidos pretendidos por cada seção. Logo, as construções dos 

sentidos ocorrem de forma inconsciente, por não haver orientações quanto os recursos utilizados. 

Apresentamos a dissertação de Peixoto (2018), que debruçou o olhar sobre a multiplicidade 

de linguagem e de cultura presente na coleção de livro didático de Língua Espanhola Cercania 

Joven, investigando as atividades de leitura dos textos multimodais na perspectiva da 

interculturalidade e do letramento crítico, refletindo, principalmente, sobre a potencialidade das 

atividades para o desenvolvimento do letramento multimodal crítico. Os resultados mostram que 

as seções referentes ao ensino de conteúdos culturais possuem uma abordagem intercultural, na 

qual o ensino de cultura não se limita a uma amostragem de curiosidades; os conteúdos culturais, 

na perspectiva da interculturalidade, observou-se o potencial dos textos multimodais, destacando-

se o uso dos modos verbal, visual e sonoro; o livro didático abrange dois tipos de multiplicidades: 

a cultural e textual, todavia a exploração desses textos multissemióticos, a fim de promover o 

letramento multimodal crítico, algumas vezes, absteve-se. 

Mostramos a dissertação de Jorgens (2018), que faz uma abordagem sobre como os 

professores podem potencializar as atividades presentes no livro didático por meio da leitura de 

imagens, ampliando e melhorando a interação com seus alunos, tendo em vista à formação social 

dos educandos, através do livro didático Way to English for Brazilian Learners: língua estrangeira, 

inglês, do Ensino Fundamental do 9º ano. O resultado mostra que o livro didático pode ser um 

instrumento importante na vida do professor, possibilitando a elaboração de atividades mais 

contextualizadas para os alunos. Muitas das atividades não foram potencializadas por parte do 

professor, não proporcionando a ampliação da leitura para a imagem.  

Dessa forma, de acordo com os estudos suscitados, observamos que boa parte deles 

almejam compreender os desdobramentos da abordagem da multimodalidade, seja na leitura das 

composições do livro, seja no ensino da leitura das atividades do livro, resgatando a concepção de 

linguagem, de texto, de leitura e de construção de sentidos empregados pelos livros. Assim, dentro 

de uma lógica didática, esses trabalhos estão organizados da seguinte forma: primeiro, aqueles que 

estudam a multimodalidade como um meio facilitador e/ou potencializador para o processo de 
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ensino (ALVES, 2016; JORGENS, 2018); segundo, aqueles que estudam a multimodalidade na 

perspectiva da leitura de gêneros discursivos específicos (HQ, tira, quadrinho, propaganda), 

(PREDEBON, 2015; POUSA, 2016; LUCI, 2017); terceiro, aqueles que abordam a 

multimodalidade no LD para retirar o conceito de texto, de leitura e de construção de sentido 

empregados (PINTO, 2016; COSTA 2016); quarto, aqueles que trazem a multimodalidade em 

relação à interculturalidade, através de atividades de leitura de textos (PEIXOTO, 2018); quinto, 

os que estudam a multimodalidade no cerne da leitura das atividades da seção de gramática do LD 

(PEREIRA, 2017); por fim, os que abordam a multimodalidade com base na leitura analítica e 

contrativa dos modos e recursos semióticos impressos em textos de diferentes exemplares de LD 

(GUALBERTO, 2016). Contudo, não identificamos trabalhos que se preocupassem em investigam 

o ensino de LI no LD, levando em consideração a concepção de ensino tanto nas atividades de 

leituras, nas atividades de produções de texto e no guia didático do professor. 

Na tentativa de contribuir com os estudos já desenvolvidos, lançamos o desafio de 

investigar a respeito do ensino de LI por meio da coleção LD do EF Time to share de Martínez e 

Aga (2015), aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) (2015) tendo como base a 

abordagem da multimodalidade e do letramento visual crítico. Por isso, privilegiamos as propostas 

de ensino das atividades de leitura e de produção de textos, com foco nas imagens, gravuras, 

pinturas, desenhos, mapas, gráficos etc., bem como, a concepção de ensino que são dadas nas 

discussões teórico-metodológicas, apresentadas na seção do guia didático do professor.  

O diferencial deste trabalho reside na proposta de estudar a multimodalidade com foco no 

modo e nos recursos visuais que circunscrevem a concepção de ensino promovido pelo LD de 

Língua Inglesa do Ensino Fundamental, através das atividades de leitura, de produção de texto e 

das discussões teóricas-pedagógicas do guia didático do professor. Portanto a escolha dessa 

temática tem a pretensão de promover reflexões teóricas sob à luz da abordagem da 

multimodalidade e do letramento visual crítico aplicadas ao ensino.  

Cabe, neste espaço, enfatizar que o estudo sobre a multimodalidade e o letramento visual 

crítico, aqui desenvolvido, ocorre por várias razões, dentre elas destacamos as principais: o número 

reduzido de pesquisas sob essa perspectiva; a importância de repensar questões epistemológicas da 

linguagem em tempos pós-modernos, em que o modo visual ganha mais força, o que exige romper 

os paradigmas para o ensino-aprendizagem de LI; a necessidade de revisar as perspectivas das 

atividades de leitura e de produção de texto, em que a atenção que é dada para o modo verbal, seja 
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de igual forma dado para o modo não verbal da linguagem; a preocupação de refletir sobre as 

abordagens de ensino tradicionais para abordagens de ensino que abrangem a pluralidade 

linguística, dando a devida valorização e explicitação dos diversos modos da linguagem nos 

diferentes materiais de ensino, inclusive nos LD de LI. 

Logo, este trabalho justifica-se pelo interesse de: (i) discutir a desconstrução das pesquisas 

tradicionais em ensino de LI, salientando novos moldes de ensino para compreender a diversidade 

linguística no meio social contemporâneo (COPE; KALANTZIS, 2000; NEW LONDON GROUP, 

1996); (ii) discutir sobre o ensino dos modos semióticos não verbais, significativamente relevantes 

para o ensino de línguas, longe da concepção de que a modalidade escrita e falada da língua são 

únicas formas que desenham a linguagem vigente (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006); (iii) 

refletir sobre os signos não verbais, representados pelos modos visuais, como um campo fértil para 

explorar o ensino de leitura e de produção de texto em LI, o que carece haver uma consciência 

teórica profunda para uma prática coerente (CALLOW, 2008, 2012, 2013); (iv) trazer uma reflexão 

sobre o ensino de LI, por meio do LD do EF como suporte pedagógico para o desenvolvimento dos 

diversos letramentos, tais como o letramento visual crítico, que é fundamental para ler e produzir 

sentido diante dos textos que integram linguagens e semioses (PAIVA, 2009; KRESS, 2016; 

SILVA, 2016; RIBEIRO, 2018).  

Além disso, agora, no que compete à escolha de estudar o ensino por meio do LD de LI do 

EF, justificam-se, porque: (i) Kress e van Leeuwen (2006) falam que os jovens da faixa etária do 

EF são mais atraídos pelos sistemas visuais do que pelos sistemas escritos no LD de LI; (ii) Cope 

e Kalantzis (2000) alegam que o LD de LI ofertado nas escolas públicas devem proporcionar 

inúmeras experiências e conteúdos variados para desenvolver os diversos letramentos, dentre eles, 

o letramento visual crítico, para que os alunos, independentemente do seu nível, possam atuar em 

diferentes práticas e eventos sociocomunicativos; (iii) Callow (2006, 2008, 2012, 2013) e Ribeiro 

(2016, 2018) cogitam a importância dos alunos do EF desenvolver habilidades e competências para 

a prática de leitura e de produção para os códigos escritos e, também, para os códigos visuais, frente 

às atividades que envolvam textos verbais e visuais.  

Dadas as justificativas, nosso estudo, que é centrado na abordagem da multimodalidade, 

dos mutiletramentos e do letramento visual crítico, busca as respostas para os nossos 

questionamentos, assim organizados: uma questão geral; (1) Que relação há entre a abordagem da 

multimodalidade e do letramento visual crítico quanto a concepção de ensino que perpassa as 
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atividades de leitura e de produção de textos e o guia didático do professor do livro didático de 

língua inglesa Time to share?; e duas questões específicas: 2) De que forma as discussões teórico-

metodológicas no guia didático do professor do livro Time to share informam sobre a abordagem 

da multimodalidade, a pedagogia dos multiletramentos e o letramento visual crítico?; 3) O que 

pode ser revelado sobre o letramento visual crítico nas propostas de atividades de leitura e de 

produção de texto do livro Time to share? 

A partir desses questionamentos, delineamos os seguintes objetivos de pesquisa, sendo 

assim distribuídos: um objetivo geral; (1) Investigar a relação entre a abordagem da 

multimodalidade e do letramento visual crítico quanto a concepção de ensino promovido pelo livro 

didático Time do Share, considerando, as atividades de leitura e de produção de textos e o guia 

didático do professor; e dois objetivos específicos: 2) Identificar como a concepção da abordagem 

da multimodalidade, da pedagogia dos multiletramentos e do letramento visual crítico são 

informadas no guia didático do professor da coleção de livro didático Time to share; 3) Verificar o 

que as propostas de ensino de atividade de leitura e produção dos textos do livro didático Time to 

share podem revelar sobre o letramento visual crítico.  

Desse modo, considerando a organização didática da nossa pesquisa, este trabalho está 

estruturado em quatro capítulos; um capítulo introdutório, um capítulo teórico, um capítulo 

metodológico e um capítulo de análise dos dados, assim delineados: no capítulo de introdução, 

fazemos uma explanação geral acerca da pesquisa; no segundo capítulo, traçamos uma discussão 

teórica com base nas epistemologias atuais para o campo da linguagem e do ensino de LI como 

LA, abordando a multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006; JEWITT, 2008, 2009; 

BEZEMER; KRESS, 2008, 2014, 2015, 2016), seu surgimento a partir da semiótica social e 

problematizando sua interface para o que se entende por linguagem, leitura, produção de texto. 

Expusemos também a pedagogia dos multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996; 

ANSTEY; BULL, 2006; COPE; KALANTZIS et al., 2000), enfatizando, o letramento visual 

crítico (CALLOW, 1999, 2005, 2006, 2012, 2013; SILVA, 2016). Na oportunidade, a Gramática 

do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e o modelo Show me de Callow 

(1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013) na tradução de Silva (2016) balizam as nossas discussões, 

posto que os autores sistematizam didaticamente e metodologicamente os caminhos para o ensino 

da leitura e da produção de texto por meio do modo visual. Além disso, no terceiro capítulo, 

explicitamos sobre os caminhos metodológicos que delineiam esta pesquisa, apontando as escolhas 
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metodológicas, em termos de abordagens, de natureza de pesquisa, de procedimentos, de corpus, 

de coleta de dados, de critérios de análise, entre outros. Em seguida, o quarto capítulo traz a análise 

dos dados, dividido em duas seções: o primeiro, descreve e interpreta as concepções teórico-

metodológicas que fundamentam a concepção de ensino e de linguagem no livro, com base nas 

teorias que foram discutidas ao longo do trabalho; segundo, descreve e interpreta as propostas de 

atividade de leitura e de produção de texto no LD em estudo, com foco nas imagens. Por último, a 

conclusão, que faz uma breve retomada do que foi discutido, dando ênfase aos resultados e as suas 

implicações para o ensino. 
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2 MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTOS: REPENSANDO AS BASES 

EPISTEMOLÓGICAS DA LINGUAGEM E DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Neste capítulo, apresentamos um diálogo que retrata laços estreitos com a linguagem e 

comunicação em âmbito pós-moderno, em que seus reflexos estão cada vez mais imbricados pelos 

modos visuais. Nessa perspectiva, foi primordial perpassar pelo viés histórico da Semiótica Social, 

teoria que alicerçou o conceito que, hoje, representa a abordagem da multimodalidade, justamente 

por ser a base principal adotada por esta pesquisa.  

De tal modo, na gênese das nossas discussões, as falas direcionadas fazem uma reflexão 

profunda sobre o quadro social e cultural que veem a linguagem em suas características plurais, ou 

seja, em seus modos e recursos semióticos diversos. Esse fato requer (re)pensar em novas 

implicações para o processo de ensino de línguas na escola pública, estimulando novas habilidades 

e competências para as práticas de leitura e de produção de textos impressos e digitais. 

Ademais, um dos pontos centrais deste capítulo, aponta para uma pedagogia transformadora 

dos multiletramentos que, porventura, abraça os diferentes letramentos contextualizados desde as 

questões globalizantes até a questões mais subjetivas da vida sociais dos sujeitos. É sobre essa 

nuvem chuvosa dos multiletramentos que focamos nossas discussões a respeito do letramento 

visual e no letramento crítico, ou melhor dizendo, no letramento visual crítico.  

 

2.1 ORQUESTRANDO A LINGUAGEM EM FORMAS DE REPRESENTAÇÕES  

 

As representações visuais exploradas pela multimodalidade, abordagem que discutiremos 

ao longo deste trabalho, está estritamente fundamentada nos pressupostos teóricos da semiótica 

social. Antes de nos aprofundarmos sobre questões epistemológicas e conceituais da 

multimodalidade, acreditamos que é pertinente perpassar pelo campo da ciência da Semiótica 

Social, fazendo, de forma breve, uma exposição histórica da sua origem. 

Assim, partimos do princípio de que “a noção chave em qualquer semiótica é o signo”3 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 6). Eles são “elementos em que as formas e os sentidos 

têm que vir unidos numa relação motivada pelo interesse do sujeito4” (BEZEMER; KRESS, 2016, 

                                                         
3 The key notion in any semiotics is the sign. 
4 Sins are elements in which meaning and form have been brought together in a relation motivated by the interest of 

the sin-maker. 
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p. 5). Callow (2013) concorda com Bezemer e Kress (2016) ao afirmar que a relação da forma que 

compõe os signos (significante) com as representações que conceituam os sentidos dos signos 

(significado) são vistos como o fenômeno central para o estudo da semiótica. Percebemos que esses 

pensamentos trazem em si um laço híbrido entre significante e significado5, justamente pelo fato 

de os signos serem moldados através das inter-relações dos produtores de significados, 

influenciados diretamente pelo meio social, cultural e histórico. 

De acordo com a leitura de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), são três escolas da Europa 

que estudam a Semiótica e dão o alicerce ao trabalho da multimodalidade.  A escola de Praga, que 

foi desenvolvida a partir dos formalistas russos (1930 – 1940); a escola de Paris, fortemente ligada 

à ideia do estruturalista Ferdinand Saussure (1960 – 1970) e a escola de Sidney, calcada a partir da 

compreensão de Michael Halliday (1970 – até os dias atuais). 

Contextualizando, a escola de Praga traz suas contribuições no que diz respeito às questões 

foreground6. A segunda escola, de Paris, colabora no que diz respeito ao eixo que gira em torno da 

teoria da Semiologia, representadas pelas dicotomias pós-estruturalistas de significante e 

significado, arbitrário e motivado, pragmático e sintagmático. A terceira escola - semiótica social 

- nasceu na Austrália, a partir do pensamento de Halliday (1978) e, em meados dos anos cinquenta, 

o autor manifestou com mais convicção suas proposições ao reconhecer que a linguagem semiótica 

deve ser vinculada ao viés social quando introduziu sua obra Language as Social Semiotics: the 

social interpretation of language and meaning.   

Um ponto em comum entre as três escolas reside no fato de que o modo semiótico 

linguístico precisa reconhecer e aplicar outros modos semióticos não linguísticos, tais como 

imagem, música e as artes (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). Outras vertentes que 

encapsularam o pensamento de aplicar a imagem e outros modos semióticos foram a Linguística 

Crítica (1970) e mais tarde a Linguística Sistêmico Funcional (LSF) (1980), atrelada aos estudos 

da literatura, da semiótica visual e da música (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). 

                                                         
5 Kress e van Leeuwen (1996, 2006) deixam claro que a sua concepção de sentido atribuído à terminologia significante 

e significado difere do sentido de significante e significado abordada pela semiologia da Escola de Paris aplicada pelo 

estruturalista Saussure. Ademais, mesmo havendo uma conotação que diverge o pensamento dos autores supracitados 

com a semiologia saussuriana, eles deixam claro que não há nenhuma possibilidade de descarte às concepção já 

exploradas, já que elas foram fundamentais para dar continuidade a tais estudos.  
6 Como explica Holanda (2013, p. 34) foreground “se refere à característica estilística na qual os significados do texto 

atraem atenção para si mesmos ao invés de simular transparência na representação de seu significante. E a imagem é 

usada para caracterizar planos (1º e 2º planos)”.  
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É sob a noção da semiótica social, retratada no ponto de vista da terceira escola de Halliday, 

que nosso trabalho recai, defendendo a tese de que toda linguagem e construção de significados 

são resultantes de um processo de dimensão social (HALLIDAY, 1978). Dentro de um dos fatores 

principais que compõem a teoria da semiótica social para os estudos da multimodalidade, 

destacamos a noção de signo motivado. Esse fenômeno traz o sentido através dos conceitos de 

significado e significante (perspectiva da linguística tradicional7) por meio de forma e de sentido 

(perspectiva da semiótica social) (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). Nos aliamos ao 

pensamento de Kress e van Leeuwen (1996, 2006, p. 08), já que “vemos os signos como motivado 

– não arbitrário – conjunções de significantes (formas) e significados (sentidos)”.8 A noção de 

arbitrariedade se dá pelo fato de colocar o significante dependente do significado, numa cadeia de 

abstrata e desligada da força social. Isso significa que os signos não são conjunções pré-existentes 

de significados e significantes concretos, mas, ao contrário, os sentidos atribuídos aos signos são 

considerados pela natureza de seu processo de representação, construídos nas relações sociais, em 

que forma e sentidos são relativamente independentes até que sejam juntados pelo produtor do 

signo na criação de um novo signo, designando, portanto, uma ideia fluída e contínua.  

É nessa espécie que se dá o distanciamento entre semiótica tradicional e semiótica social, 

pois compreendemos o quão denso é o princípio da linguagem semiótica que tem suas gêneses 

ancoradas nas foças sociais de comunicação. Fato que nenhum sistema arbitrário é capaz de 

oferecer (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). 

O fenômeno das representações, construídas a partir da forma e do sentido, faz da semiótica 

social uma teoria poderosa para entender os fenômenos da linguagem e comunicação no meio 

social e cultural da atualidade. Compreender as representações não só é importante para a semiótica 

social, mas é um ponto de partida para fazer entender as proposta de Kress e van Leeuwen (1996, 

2006) a respeito do signo em seu sistema de significação. Um dos fatos mais importantes para 

construir e entender as representações, é enxergar sua relação na comunicação, em que “o interesse 

do produtor e do público são moldados pelo contexto social, cultural, econômico, político e 

ambiente tecnológico que os signos são formados9” (BEZEMER; KRESS, 2016, p. 5).  

                                                         
7 Kress e van Leeuwen (2001) usam ‘linguística tradicional’ para se referirem às ideias linguísticas que os precedem, 

por isso, ‘semiótica tradicional’ para referir às ideias semióticas que antecedem à semiótica social.  
8 We see signs as motivated – not as arbitrary – conjunctions of signifiers (forms) and signifieds (meanings). 
9 The producer’s as well as the audience's interest are shaped by the social, cultural, economic, political and 

technological environments in which signs are made. 
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Com efeito, a semiótica social traz uma nova concepção de sujeito para as relações que 

envolve linguagem e comunicação. Os sujeitos constroem representações da linguagem através de 

um processo que envolve relações complexas com outros sujeitos em seu ambiente particular de 

produção do signo. Por consequência, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) colocam os sujeitos, 

crianças ou adultos, como produtores de sentido (sign-maker) ou na concepção de Bezemer e Kress 

(2016) – designer. Isso implica que todo o universo integrante da construção de sentido seja 

marcado por um encadeamento, em que o signo é visto como um produto de forças sociais, 

produzido, avaliado e reproduzido de acordo com as intenções existentes por parte dos sujeitos 

para melhor representar suas convicções nos eventos e práticas sociais comunicativas (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 1996, 2006). 

Ainda nesse ponto de vista, Jewitt (2009, p. 14) esclarece que o ensino de língua deve 

considerar uma “abordagem que entendem comunicação e representação mais do que linguagem, 

e que atende a um gama de formas comunicacionais que as pessoas usam”10. De certo, concordamos 

com a autora, pois, para uma melhor compreensão da linguagem, comunicação e aprendizagem no 

mundo contemporâneo, se faz necessário recorrer a teoria da semiótica social entrelaçada à 

abordagem da multimodalidade para dar conta de toda a natureza complexa de seus entornos. 

Dadas essas considerações, no próximo tópico, relacionaremos questões empíricas da 

abordagem da multimodalidade, direcionando as discussões e sua implicação para a ampliação da 

linguagem, bem como seus efeitos para o campo da educação linguística. 

 

2.1.1 Ampliando os modos da linguagem 

 

Os primeiros indícios que deram origem ao termo multimodalidade surgiu na década de 

1920, quando ainda era um termo técnico utilizado pela Psicologia da Percepção para referir à 

capacidade de interpretar os estímulos e efeitos provocados pelos órgãos sensórias (VAN 

LEEUWEN, 2011). Logo, a percepção foi considerada como multimodal porque promovia a 

integração, de forma simultânea, das informações recebidas pelos diferentes canais sensoriais para 

compor o sentido.  

                                                         
10 Describes approaches that understand communication and representation to be more than about language, and which 

attend to the full range of communicational forms people use. 
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Coincidentemente, na década de 1920, a linguagem e a comunicação ganharam proporções 

semelhantes, passando a ser designadas como multimodais. van Leeuwen (2011) ilustra que esse 

caso aconteceu graças às novas mídias expostas a sociedade (filmes, televisão, livros, revistas, 

jornais, entre outros) em que a composição de seus arranjos mesclava signos não verbais e signos 

verbais, tornando-se de natureza multimodal.  

A parti daí, van Leeuwen (2011) começa a utilizar o termo multimodalidade para denotar 

que a linguagem e a comunicação na contemporaneidade estão estreitamente caracterizadas pelos 

diferentes modos com seus conjuntos de recursos semióticos. À vista disso, “o modo é um conjunto 

de recurso social e cultural moldado para gerar significados [...] usados para representar como o 

mundo é, como as pessoas estão socialmente relacionadas e como as entidades semióticas são 

conectadas11 (BEZEMER; KRESS, 2010, p. 14). Assim, no que diz respeito aos recursos 

semióticos, ainda colocamos que:  

 

Escrever, por exemplo, tem sintaxe, gramaticais e lexical, bem como recursos 

tipográficos, como tamanho do tipo, fonte e letra em forma. Fala e escrita 

compartilham certos aspectos da gramática, sintaxe e léxico. Além destes, fala 

tem recursos de entonação por exemplo, de volume, comprimento, tom de voz. A 

imagem tem recursos como detalhes pictóricos, tamanho, cor e forma12 

(BEZEMER; KRESS, 2010, p. 14). 

 

Em síntese, a multimodalidade é entendida pelos seus conjuntos de modos multissemióticos 

e recursos semióticos. Os conjuntos de recursos semióticos são mais limitados e utilizados na 

tessitura da linguagem para a produção de significados. Os modos são mais amplos e constituídos 

como multissemióticos, porque são provenientes da integração de diferentes recursos semióticos, 

em que seus sistemas geram canais funcionais para materialização das formas representacionais de 

comunicação (VAN LEEUWEN, 2005; BEZEMER; JEWITT, 2009; KRESS, 2010, 2014). Em 

outras palavras, os modos e recursos são proferidos no lugar dos signos, pois não são produtos de 

regras dadas e acabadas, mas moldados de acordo com as necessidades sociais, culturais e 

históricos. Assim, os modos e recursos se integram e ganham vida nas relações de interações reais 

                                                         
11 Modes can be used to represent what the world is like, how people are socially related and how semiotic entities are 

connected. 
12 Writing for instance, has syntactic, grammatical and lexical as well as typographical resources such as type size, font 

and letter fit. Speech and writing share certain aspects of grammar, syntax and lexis. Beyond these, speech has 

resources of intonation for instance, of loudness, length, tone of voice. Image has resources such as pictorial detail, 

size, colour, and shape. 
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de comunicações entre os sujeitos para criar novos modos ou transformar os já existentes (JEWITT, 

2009; KRESS et al, 2014). Para melhor ilustrar a linha tênue que perpassar os modos e recursos 

semióticos, exemplificamos suas singularidades por meio da imagem a seguir (figura 1). 

 

 Figura 1 - Foto do instagram. 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/Bedi6B8gx5J/?hl=pt-br&taken-by=sociologia.liquida 

 

Os modos representados pelo texto são verbais (texto escrito) e não verbais (imagem). 

Dentro do modo verbal vemos os recursos semióticos: tipografia com fontes de formatos, estilos, 

tipo, cor e tamanhos diferenciados e o layout característico da rede social expressa na imagem. No 

modo visual (o que predomina no texto) são os recursos semióticos presentes são: linhas, cores, 

brilhos, luz, saturação, e o layout espacial que compõe o texto.  

Frente a essas observações, concordamos com Barbosa (2017), para conceituar, 

terminologicamente, a multimodalidade nesse estudo. Procuramos destacar definições recentes, 

dadas por dois autores internacionais Jewitt (2013) e Callow (2013),  tendo seus estudos vinculados, 

essencialmente, aos dos fundadores da multimodalidade, em epecial, Kress e van Leeuwen. Assim, 

Jewitt (2013) concebe a multimodalidade como: “abordagem interdisciplinar que é desenhada pela 

semiótica social que entende a comunicação e representação além da linguagem verbal e se faz 

sistematicamente presente na interpretação social de uma diversidade de formas de produção de 

significado13 (JEWITT, 2013, p. 17). Já para Callow (2013, p. 11):  

                                                         
13 Multimodality is an inter-disciplinary approach drawn from social semiotics that understands communication and 

representation as more than language and attends systematically to the social interpretation of a range of forms of 

making meaning. 

https://www.instagram.com/p/Bedi6B8gx5J/?hl=pt-br&taken-by=sociologia.liquida
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uma perspectiva teórica que atende aos significados da comunicação feitos (assim 

como compartilhados, desafiados e remixados) por meio do uso de múltiplos 

modos, abrangendo escrita, discurso falado, imagem, som, gestos, tipografia, 

imagens em movimento e assim por diante14 (CALLOW, 2013, p. 11). 

 

Nas citações descritas acima, a multimodalidade é externada para Jewitt (2013) como uma 

abordagem da linguagem, enquanto para Callow (2013) é concebida como uma perspectiva teórica 

da linguagem. Barbosa (2017) compreende que essas questões conceituais que perpassam a 

multimodalidade, podem ser compreendidas devido ao caráter recente desse campo de estudo. 

Ademais, mesmo com essas flutuações terminológicas (hora teoria, hora abordagem) acreditamos 

que ambas as interpretações dadas para a multimodalidade não são opostas e dialogam para um 

mesmo pensamento lógico.  

Nesse sentido, retomamos Kress (2010) para definir a natureza da multimodalidade nesse 

estudo como uma abordagem sócio-semiótica da comunicação contemporânea. Segundo Cope e 

Kalantzis (et al., 2000) e van Leeuwen (2011), essa abordagem pode ser caracterizada pelos 

diferentes modos da linguagem, constituídos pelo linguístico, visual, áudio, gestual e o espacial.  

Bezemer e Kress (2008) declara que cada modo tem seus diferentes affordances, o que remetem 

para as possibilidades e limites dos seus recursos semióticos. Em suma, existe uma maximização 

da linguagem, posto que suas representações são concebidas por aglomerados de signos sócio-

semióticos. Isso sinaliza que os modos da linguagem e seus respectivos recursos passam a ter a 

mesma valia, de tal forma que seus efeitos são vistos nos processos cada vez mais fluídos e 

dinâmicos, combinando palavras, imagens (estáticas e vivas), áudios, entre outras linguagens no 

processo de construção de sentidos dos textos.  

Por ventura, concordamos com os autores supracitados, de acordo que a multimodalidade 

é epistemológica e conceitualmente uma abordagem enraizada na teoria da semiótica social, 

constituindo-se de um campo fértil para estudar e entender toda natureza complexa da linguagem 

que utiliza uma diversidade de modos e recursos para a sua representação.  

Os estudos de Bezemer e Kress (2015) acerca da multiplicidade de modos da linguagem, 

destaca que o modo verbal e o modo visual são os principais modos da linguagem. Embora, a 

                                                         
14 is a theoretical perspective that asserts communicative meanings are made (as well as shared, challenged and re-

mixed) through the use of multiple modes, ranging across writing, speech, image, sound, gesture, typography, moving 

image and so on. 
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linguagem verbal tenha maior prestígio pelos estudos teóricos linguísticos e nas práticas sociais, 

ela não se desvincular do modo não verbal. Kress e van Leeuwen (1996, 2006) interpretam que a 

linguagem falada e escrita - verbal - são sempre também visuais - não verbais - pois, quando 

falamos e escrevemos articulamos outros modos em justaposição. Assim, compreendemos que a 

comunicação pública vem se tornando multimodal, em que o modo visual parte do arranjo do todo 

para formar a construção do sentido dos modos particulares presentes.  

Não é à toa que essa expansão do sentido da linguagem é retrato de estudos que vem sendo 

desenvolvidos ao longo dos anos, que deriva de mudanças de fases (o estudo da palavra, depois o 

estudo da frase, depois o estudo do texto, depois do discurso), o que recai o cuidado de tratar a 

linguagem no ensino de línguas não apenas como linguagem verbal humana, mas também como 

várias linguagens humanas, o que inclui, dentre outras, a linguagem visual (PAIVA, 2019). Isso 

remete para a expansão dos pensares sobre a linguagem por um ponto de vista mais transdisciplinar, 

justamente por considerar a realidade, que, por natureza, predomina a articulação de várias 

linguagens e de várias semioses na comunicação. 

Pautada nessa realidade, as mudanças sociais, culturais e linguísticas do nosso cenário atual 

passam a exigir novos contornos para a habilidade de ler formas multimodais de representações 

(KRESS; VAN LEEUWEN,1996, 2006; NEW LONDON GROUP, 1996). Observamos que existe 

uma necessidade de ampliar novos moldes para o processo de ensino e de aprendizagem de língua 

na escola pública, já que as manifestações da linguagem estão cada vez mais multifacetadas, 

determinando, assim, outros caminhos para conduzir a leitura e a escrita. 

Por essa razão, Jewitt (2009) esclarece que a multimodalidade é entendida como um campo 

promissor para o ensino que tem como objetivo explorar questões referentes as novas discussões 

para as práticas de leitura e produção de escrita, almejando promover uma educação linguística 

mais coerente e mais condizente com a paisagem comunicacional, representada pela diversidade 

da linguagem. Nesse pensamento, a autora reconhece que a linguagem se amplifica e passa a ser 

representado pelos seus diferentes modos. Fato que abordaremos na subseção a seguir.  

 

2.1.2 Expandindo o ensino  

 

Como vimos, a linguagem da atualidade é carregada de múltiplos sentidos provenientes de 

muitas interpretações (COPE, KALANTZIS, et al., 2000). Essa estreita associação, que concebe a 
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linguagem e suas variadas formas de significados, estão ligadas às transformações sociais, 

particularmente, àquelas ocorridas no início do presente século quando os avanços tecnológicos 

afloraram suas possibilidades, dando o devido reconhecimento aos seus outros modos, revelando 

o seu caráter múltiplo e diverso, isto é, multimodal. 

Nesse olhar, temos a convicção que esse quadro também exige reinventar uma visão de 

ensino do passado (que desenvolvia nos sujeitos habilidades e competências abstratas nas práticas 

de leitura e escrita) para uma visão de ensino para o presente (que almeja formar sujeitos ativos e 

receptivos às diferenças, mudanças e inovações no processo dinâmico de produção e de 

interpretação diante da leitura e da produção de textos). Nesse contexto, o ensino deve permitir 

formar sujeitos aptos a ler e a produzir linguagens e semioses. Ou melhor, produzir sentidos com 

base numa abordagem multimodal. 

No campo do ensino de língua mais precisamente, podemos dizer que as novas ordens 

sociais fazem emergir novas ordens para linguagem e para comunicação (NEW LONDON 

GROUP, 1996). Isso acontece, porque, na concepção de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), os 

textos produzidos que circulam nas diferentes esferas sociais, estão se alterando e não se limitam 

mais unicamente ao modo linguístico, mas estão sendo fortemente construídos pelos modos e 

recursos de representações visuais, colocando a abordagem multimodal como central para entender 

as affordances que desenham os contornos dos textos.  

Para ilustrar um exemplo desses textos, que agora passam a ser compostos por diferentes 

modos e recursos semióticos, tornando seu perfil mais visualmente comunicativo, podemos 

destacar os textos pós-tipográficos – digitais (DUBOC, 2012). Estudos contemporâneos de 

Coscarelli (2009), Gomes (2010), e Ribeiro (2013, 2016), mostram que as diferentes criações 

gráficas computacionais quebram com a linearidade dos formatos dos textos, outrora 

predominante, gerando novas formas de representação para a escrita. É o caso dos hipertextos15, 

que são amalgamados por meio de aproximação e justaposição de formas de expressões inovadoras, 

em interface com imagens, sons, gráficos, links, hiperlinks, emoticons, entre outros fatores, em que 

as informações se tornam mais dinâmicas. 

                                                         
15 hipertextos são textos não lineares que oferecem links ou elos de ligação para outros textos, que podem inclusive ser 

imagens, gráficos, vídeos, animações e sons [nesse plano,] as definições de hipertexto aplicam-se também a textos que 

não estão em ambiente digital, pois a presença de títulos, subtítulos, índices, pé́ de página, as redes causais, as cadeias 

referenciais entre tantos elementos, que marcam a não linearidade dos elementos do texto, fazem parte de textos de 

modo geral, não sendo particularidade dos textos em ambientes digitais (COSCARELLI, 2009, p. 554) 
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A dinamização dos textos não só ocorre nos textos digitais, mas também em textos 

tipográficos – impressos (DUBOC, 2012). Estudos contemporâneos mostram que há 

predominâncias de diferentes modos e recursos semióticos nos textos impressos, rompendo com 

suas características tradicionais, passando a designá-los também como hipertextos. Segundo 

Coscarelli (2012, p. 91), os textos impressos trazem marcas “como títulos e subtítulos, tamanhos, 

cor e/ou formato de fontes, recursos de topicalização, itens lexicais que marcam o grau de 

relevância de determinada parte do texto ou a organização dele, entre outros”. A partir desse fato, 

os arranjos semióticos dos textos impressos são diversos e eles não podem ser considerados como 

lineares, somente porque estão postos em papeis (COSCARELLI, 2009; RIBEIRO, 2016, 2018). 

Ainda no que se refere aos textos, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e Dionísio (2008) 

acrescentam que a composição dos textos está gradativamente mais sofisticada. A elaboração 

desses textos perde a rigidez abstrata da língua, inserindo-os dentro do universo da heterogeneidade 

da linguagem, dando para a sua organização uma natureza multimodal. Em outras palavras, todos 

os textos, sejam eles tipográficos (impressos) ou pós-tipográficos (digitais) são muito mais do que 

um conjunto de letras, palavras, frases e parágrafos, são textos multimodais.  

De fato, isso reque novos processos, habilidades, estratégias e técnicas para levar os sujeitos 

a construírem o conhecimento por meio dos diferentes textos sinalizados pelas múltiplas 

linguagens, sobretudo, aquelas que estejam ligadas ao modo visual. Coscarelli e Kersch (2016) 

entendem que essas novas exigências para o ensino, que almeja novas competências para a leitura, 

a interpretação e a produção de sentidos das diferentes linguagens nos diferentes textos, parece ser 

um dos maiores desafios que caracteriza o objetivo central para o ensino de língua nas escolas 

pública da atualidade. Para entender o ensino de língua mediante a diversidade de textos de caráter 

multissemióticos que circulam nas diversas culturas de meios sociais, é importante destacar 

algumas características apontadas por Rojo (2012): 

 

a) Eles são interativos, mais do que isso, colaborativos; b) eles fraturam as 

relações de poder estabelecidas, em especial a relação de propriedades (das 

máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos, [verbais e não verbais]); c) eles 

são híbridos, fronteiriços, mestiços, (de linguagens, de modos, mídias e culturas 

(ROJO, 2012, p. 23). 

 

Evidentemente, o próprio funcionamento dos textos na atualidade, além de quebrar com os 

padrões antes prestigiados, rompem também com as indústrias culturais que universalizam e 
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controlavam suas informações. Os textos são heterogêneos (de informações, de discursos, de 

culturas, de contextos), expostos em suportes variados (impressos e digitais), de linguagens 

binárias (verbo-visual), e que os usuários (leitores e produtores) interagem em vários níveis e com 

vários interlocutores (das classes sociais prestigiadas até as marginalizadas).  

Além disso, Kope e Kalantezis (2012), Cani e Coscarelli (2016) informam que os textos 

não são mais aqueles instrumentos compostos por papeis e letras que eram tradicionalmente 

explorados nas escolas. De outro modo, os textos são representações de linguagens e ganham vida 

nas relações sociais, expandindo o conceito de letramento. Assim, existem várias implicações 

trazidas nas referências dos estudos sobre a multimodalidade, numa nova perspectiva de ensino de 

língua em contexto global. Jewitt (2008) mostra que essa perspectiva de ensino já faz parte da 

realidade das instituições de diferentes níveis escolares da Inglaterra. Para Callow (2008, 2013) o 

ensino multimodal, por meio do modo visual para o desenvolvimento do letramento visual crítico, 

já é uma realidade do currículo e disciplinas das instituições públicas dos anos iniciais até os anos 

finais do ensino básico na Austrália.  

No contexto local, Heberle (2010) ressalta que a abordagem da multimodalidade já é uma 

temática de estudo refletida junto aos programas de pós-graduação no Brasil. Araújo (2011) ilustra 

que os programas de pós-graduação de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) (UFSC, 

UFPE, UFMG, UnB, UFPB, UECE, UFS dentre outros) produzem dissertações e teses que 

investigam a perspectiva da abordagem da multimodalidade para o campo de ensino de língua 

materna e estrangeira. 

Na ocasião, retomamos o pensamento de Cani e Coscarelli (2016), quando mostram que, 

apesar de haver estudos científicos nacionais, mostrando a abordagem da multimodalidade para o 

ensino, é preciso chamar a atenção que esses estudos possam ser refletidos juntos com o ensino 

básico, diante de encadeamento de várias instâncias, pois: 

 

elas não costumam acontecer de forma rápida nos espaços escolares, tendo em 

vista que a relação entre a pesquisa acadêmica e a prática docente demanda um 

diálogo que, normalmente, se estabelece via documentos oficiais, livros didáticos, 

entre outros materiais (CANI; COSCARELLI, 2016, p. 16). 

 

Em contrapartida, Descardeci (2002) diz que a persistência do conceito de ensino clássico 

de leitura e escrita, centralizadas pela modulação escrita, podem ser reflexos de professores que 

ainda não conhecem a concepção de linguagem marcada pela pluralidade de seus modos sócio-
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semióticos. Vieira (2007, p. 26) declara que isso acontece porque os professores “ainda não se 

preocupam em instrumentalizar os sujeitos do discurso para viver essa nova cultura multimodal 

que valoriza sobremaneira a imagem”. Oliveira (2006) ressalta que isso faz limitar as possibilidades 

de leitura e interpretação, em que, infelizmente, o modo não verbal ainda continua a ser visto em 

segundo plano, configurada como secundária para a prática de ensino.  

Estendemos que os pensamentos enfatizados nos parágrafos anteriores também podem ser 

assimilados para os LD de LI. Endossamos o pensamento de Bezemer e Kress (2010) ao declarar 

que o LD de LI tem passado por significativas alterações, em que as suas composições estão 

implementando mais signos visuais. Acreditamos que esse aparato de ensino precisa trazer em suas 

discussões teóricas, pedagógicas, metodológicas, bem como nas atividades práticas de leitura e de 

escrita, questões que façam os professores refletirem a respeito da abordagem da multimodalidade 

para o ensino de língua. Pois, assim como Ramos (2009) certifica, o LD de LI pode ser decisivo 

nesse processo, já que um dos seus papeis, também deve contribuir para formação continuada de 

professores no processo de ensino em sala de aula. 

Nesse sentido, segundo Callow (2006, 2012, 2013), se faz necessário proporcionar 

experiências com a linguagem visual nas diferentes práticas de leituras e escrita nas rotinas diárias 

de ensino. Todavia, notamos que o texto multimodal sempre esteve desvinculado das práticas de 

ensino de língua no contexto do nível básico (ensino fundamental e médio), bem como no contexto 

do nível superior (nos cursos de licenciaturas e de formação de professores) (METROS; 

WOOLSEY, 2006). Segundo Vieira (2007, p. 26), isso ocorre porque “não aprendemos a ler 

imagens na escola nem como alunos, nem como professores. Como não aprendemos, também não 

ensinamos esse tipo de leitura, tampouco nos preocupamos com textos multimodais”. Sem dúvida, 

essa afirmação marca o ensino de língua unidirecional enraizado ao longo dos anos.  

Nesse caso, se o sistema de ensino de língua tradicional não for confrontado, continuaremos 

a formar seres humanos com práticas de leitura e produção de texto simplistas ou simplificadoras.  

Por isso, nós professores de línguas, precisamos lançar novos desafios para o ensino da leitura e de 

produção de textos, quebrando estereótipos com as formas tradicionais, configurando a construção 

de sentido pelas diferentes linguagens, em que os textos visuais devam ser considerados pela sua 

potencialidade comunicativa. 

Eventualmente, construímos um diálogo com os documentos oficiais que regem o ensino 

público no Brasil, mais precisamente, o ensino de LI: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
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(BRASIL, 1998) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006). 

Os PCN informam que o universo do ensino de LI deve ser contextualizado com as diferentes 

realidades sociais, em suas respectivas marcas linguísticas e culturais, proporcionando aos alunos 

diferentes experiências autênticas de aprendizagem sobre si, sobre os outros e sobre o mundo 

multimodal e intercultural. Além do mais, esses documentos, apesar de refletir sobre a habilidade 

de leitura de diferentes gêneros (hora discursivos e hora textuais), limitado ao modo verbal oral e 

escrito da linguagem, reconhecem a importância de preparar o aluno para “o mundo multilíngue e 

multicultural” (BRASIL, 1889, p. 66). De tal modo,  

 

as novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes 

ou maneiras de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando 

maior entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de 

seu país e do mundo (BRASIL, 1889, p. 67). 

 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006) informam que 

a concepção de ensino e de linguagem dialoga mais com o meio social contemporâneo, por 

reconhecerem que a linguagem passa a ser concebida em seus moldes mais multifacetados, 

justamente por voltar-se para “consciência crítica da heterogeneidade e da diversidade 

sociocultural e linguística” (BRASIL, 2006, p. 98). Logo, as OCEM já chamam a atenção para o 

pluralismo da linguagem, que “permitem repensar e recontextualizar os conceitos anteriores de 

linguagem [para] multimodalidade e hipertexto” (BRASIL, 2006, p. 105). Esse entendimento é 

mais vantajoso para o ensino quando pensamos sobre a “inter-relação de texto verbal, visual e 

sonoro problematizando os conceitos tradicionais de que uma imagem serve apenas de paráfrase 

ou complemento a um texto escrito” (BRASIL, 2006, p. 105).  

Por essa razão, refletir o ensino de LI na nossa realidade, tendo em vista as novas 

possibilidades e perspectiva, que siga, principalmente, as questões “globalizantes (...) novas 

tecnologias, letramentos, multiletramentos, multimodalidade” (BRASIL, 2006, p. 87) é importante. 

É necessário reforçar que esses documentos estão sempre voltados para uma concepção de ensino 

que almeja a formação de sujeito para o exercício da cidadania. Em outras palavras, a educação 

linguística para a diversidade, para formar sujeitos críticos, políticos, participativos, inclusos nos 

serviços sociais, para que sejam responsáveis pelas decisões que são cabíveis à sua subjetividade e 

da sociedade do modo geral. Essa proposta implica a necessidade de (in)disciplinar o ensino de 

língua (LOPES, 2006), no sentido de formar sujeitos emancipadores pois, garante prática de 
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cidadania diante do cenário que prevalece toda a diversidade linguística do mundo (FREIRE, 

2011).  

Ensinar e aprender LI, sob a luz da multimodalidade, pode ser também um ato político, 

possibilitando o pensamento através da linguagem para agirmos criticamente sobre linguagem com 

mais consciência diante das diversidades, das questões ideológicas, sociais e culturais que adentram 

os discursos doutrinadores nos diferentes textos que circulam na sociedade atual.  

As reflexões apontadas até aqui, só reforçam a nossa visão de que a linguagem e os textos 

são compostos por representações sócio-semióticas. Então, o modo visual deve adentrar o contexto 

da sala de aula com mais frequência, já que esse modo pode expandir o ensino para além das formas 

padrões e oficiais da língua escrita e falada. Nessa conjuntura, a presença de um professor 

compromissado com o ensino pode fazer a diferença com a formação de alunos dispostos a agir no 

meio social, transformando a realidade daqueles que têm seus valores, crenças e culturas 

negligenciadas pelas instâncias públicas.  

Na próxima seção, argumentamos a respeito dos novos moldes de ensino de LI, de modo 

que as questões referentes a novas concepções de ensino de leitura, de escrita e de produção de 

sentidos devam ser discutidas. Entendemos que a perspectiva que nortearam nossa fala estão 

vinculadas com o cenário a linguagem e comunicação em seus affordances, pois nos referimos, 

principalmente, à configuração da aprendizagem por meio das atividades de linguagem que 

considere a leitura dos modos e recursos disponíveis nos textos. 

 

2.1.3 Potencializando a leitura e a escrita 

 

As representações da linguagem no processo de comunicação atual estão cada vez mais 

carregadas de significados, possibilitando olhar para os textos cada vez mais oriundos de múltiplas 

fontes de linguagem. Caráter que nos faz defender a abordagem da multimodalidade para o ensino 

da leitura e escrita16. Se as ações de comunicação sociais são explicitamente multimodais, 

consequentemente, por razões lógicas, a leitura e produção de textos também incorporam as 

manifestações multimodais. Esse ponto de vista amplia o ensino da leitura e da escrita dos textos 

abordadas nas escolas, envolvendo alterações dos saberes em torno da leitura e da escrita das 

propriedades do texto verbal, em contrapartida com as propriedades do texto visual, entre outros. 

                                                         
16 Escrita neste trabalho segue o ponto de vista da perspectiva de produção multimoda (RIBEIRO, 2016). 
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Em outras palavras, a multimodalidade preza por um pensamento que condensa as diferentes 

linguagens e semioses do texto que, que por natureza são muito mais do que a soma de cada parte 

separadamente (JEWITT, 2005, 2006; LEMKE, 2010). 

Assim, por meio da abordagem da multimodalidade, as práticas de leitura e de escrita dos 

textos são externadas pelos conjuntos de modos e recursos semióticos, gerando canais e arranjos 

que moldam as mensagens postas no ato da comunicação (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). 

Essa gênese, em harmonia com Kress (2003), é considerado aqui como um processo sócio-

semiótico, respaldado pela não limitação do signo, mas motivado onde seus caminhos são 

direcionados ao encontro das disponibilidades de conjunturas reais e com os interesses e as 

intenções dos sujeitos que constroem essa prática. 

Acrescentamos o pensamento de Coracini (2010, 2012), Orlandi (2003, 2012) e Kleiman 

(2007), acerca da leitura e a escrita. Para essas estudiosas, essa prática é vista como um processo 

sócio-interacional, trazendo consigo os conhecimentos do texto dentro de um contexto das 

experiências históricas, culturais e sociais do sujeito. Acreditamos com isso, que a prática de leitura 

e de escrita devem sempre ser estimados como um jogo contínuo e inacabado de interações entre 

texto, autor e leitor no que diz respeito a construção de sentidos. Portanto, a concepção que temos 

desse cenário da comunicação da leitura e da escrita pode ser caracterizado como: 

 

metáforas de mudanças não apenas sociais, econômicas e culturais, mas, também, 

da página do livro para a tela digital, da escrita para a imagem, da lógica do tempo 

e sequência (língua) para a lógica do espaço e da simultaneidade (imagem), e, 

ressoando a ideia de leitura do mundo de Paulo Freire (2011), do mundo contado 

(descrito) para o mundo mostrado, portanto, de uma abordagem linguística para 

uma abordagem semiótica, de uma leitura de decodificação de signos verbais 

apenas para uma leitura de interpretação e organização e integração destes e de 

outros modos e recursos semióticos (KRESS, 2003, 2005, 2010 citado por 

BARBOSA, 2017, p. 88). 

 

Esse novo olhar para a leitura e a produção de texto requer uma complexa orquestração de 

significados a partir da multiplicidade linguística disponíveis. Para isso, são necessárias um 

conjunto de técnicas e habilidades (materiais e intelectuais), de práticas (interativas), de atitudes 

(dinâmicas), de modos de pensamentos (estratégicos) e de valores (críticos) que se desenvolve 

juntamente com a linguagem verbal e não verbal dispostas nos textos. Aqui vemos que expandem 

a responsabilidade do leitor lidar e interagir com o texto, pois são “indivíduos que são vistos como 
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recriadores, transformadores, de conjuntos de recursos representacionais e não mais usuários de 

sistemas estáveis”17 (KRESS, 1998, p. 77). 

As condições postas para a construção de significados das linguagens e das semioses 

emerge uma postura mais consciente para alunos e professores (KRESS, 1998; CAZDEN, COPE 

et al., 1996), efeito que os habilitam como designers (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006; 

NEW LONDON GROUP, 1996; COPE, KALANTZIS, et al., 2000). Por essa razão, manipulamos 

“os recursos que são avaliados em um dado momento e em um específico contexto comunicativo 

para realizar nossos interesses enquanto produtores de sentidos”18 (JEWITT, 2008, p. 252). Com 

outras palavras, agora com base em Coscarelli (2016), para mostrar o sentido de designer: 

 

o conceito de designer é fundamental para uma prática reflexiva e produtiva. É 

preciso que os alunos percebam as várias informações, valores e ideologias que 

são transmitidas pelas imagens e pelos recursos não verbais presentes nos textos 

para agir criticamente sobre ela (CANI; COSCARELLI, 2016, p. 24). 

 

Nesse caso, acreditamos nas ideias que quebram as barreiras hierárquicas entre o sujeito e 

o texto, uma vez que eles são considerados como produtores e transformadores de significados 

diante das diferentes linguagens (linguísticos, visuais, áudio, gestuais e espaciais) e dos diferentes 

ambientes (de trabalhos, das esferas públicas e das comunidades particulares) (CAZDEN, COPE 

et al., 1996). Desse modo, os designers constroem os significados da leitura e da escrita moldados 

por um processo de decodificação e interpretação, lançando juízo do dito e do omitido, apontando 

as intenções e propósitos, sessando conclusões e avalições sobre o que foi lido, e, se necessário, 

mostrando situações plausíveis de possíveis transformações. De outro modo, construímos um aluno 

mais orientado e autônomo da sua própria aprendizagem na prática de leitura e de escrita. 

De fato, a linguagem usada nos textos se amplifica, a arquitetura dos textos muda, o ensino 

de língua por meio dos textos se torna mais complexo, e as formas hierárquicas da leitura e 

produção dos textos (de cima para baixo e da esquerda para direita) são desconstruídas. Esses 

paradigmas também geram transformações nos meios de produções e distribuição dos textos, já 

que no passado recente era de práxis ler e produzir na escola unicamente por meio do papel, evento 

que na nossa realidade, ao contrário, são diversos e ultrapassam os limites da cultura impressa. Para 

                                                         
17 Individuals are now seen as the remakers, transformers, of sets of representational resources rather than users of 

stable systems. 
18 resources that are available at a given moment in a specific communicational environment to realize their interests 

as sign makers.   
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Jewitt (2005, 2008) esse acontecimento se materializa nas práticas de leitura e de escrita 

comumente efetivadas no dia a dia pelos sujeitos nas redes sociais (facebook, twitter, whatsapp 

instagram, youtube, blogger, entre outras), em que eles leem e escrevem com mais frequência 

diferentes gêneros discursivos contidos em plataformas e suportes variados. Nesse ambiente, o uso 

da linguagem é ativado numa variedade de modos e recursos semióticos para construir a 

comunicação e interação com pessoas de sociedades distintas e culturas distantes.  

Essas diferenças também são crescentemente vistas nos LD de LI. Nesse viés, enfatizamos 

que as atividades de leitura e de escrita empregados nos livros possibilitam entrecruzar diferentes 

sistemas sócio-semióticos. Em contrapartida, a leitura e a construção de significados exemplificam 

tal afirmação, como veremos abaixo (figura 2); as marcas da composição que trazem os materiais 

didáticos do meio impresso no que diz respeito às atividades de leitura e de escrita:  

 

 

Figura 2 - Atividade de leitura em material didático impresso. 

 
 Fonte: New English File Intermediate – intermediate student book. 

 

 

1. Layout; 

2. Tipografia com formato, tamanhos, cores e estilos diferentes; 

3. Texto verbal; 

4. Imagens; 
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Só aumenta a certeza de que os modos e recursos estão presentes nos materiais didáticos, 

através de traços multimodais, favorecendo o entendimento da presença da multimodalidade nas 

práticas diárias de leitura e de produção de textos em sala de aula, tanto nos textos em suporte 

impresso como também os digitais, dialogando com as novas ordens ditadas pelas mudanças da 

linguagem. Assim, Coscarelli (2009) impõe reflexões críticas sobre os significados de ler e de 

escrever, dado que o caminho percorrido pelo sujeito para alcançar o conhecimento não se dá pela 

singularidade, linearidade, abstração, decodificação. Por outro lado, são constituídos por labirintos 

complexos de diferentes vias, em que o fluxo da interação tem personalidade híbrida, fluída e viva, 

tendo em vista às práticas sociais. E isso os alunos precisam ser conscientes. 

Seguimos o pensamento de Bezemer e Kress (2008, 2009, 2010) para atentar que há mais 

recorrência da transposição do modo visual nos materiais didáticos. Isso impulsiona o 

entendimento de transformação sobre novas práticas de ensino, gerando novos sentidos para a 

leitura e a escrita. A visão dada à imagem, hoje, alerta para um leque de possibilidades resultantes 

de mudanças na linguagem, que coloca em evidência o modo não verbal como legítimo de sentidos. 

Isso implica aos “educadores dar novo destino às potencialidades emergentes das imagens no 

contexto cultural, aportando nas diferentes manifestações de sentido desvelados pela polissemia do 

digno” (VIEIRA, 2007, p. 12). Essa é uma concepção diferente de tratar a imagem no processo de 

leitura e de escrita em sala de aula como suporte meramente atrativo e decorativo, despida de 

qualquer sobrecarga ideológica ao texto verbal (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). 

Tudo isso, ao nosso ver, não resulta de grandes revoluções acerca da forma como ensinamos 

e aprendemos a ler e a escrever. Para ensinar LI, de forma satisfatória, é preciso se voltar para as 

práticas de leitura e de escrita como orquestração dos modos e dos recursos sócios-semiótico, tendo 

em vista a ampliação do poder semiótico dos alunos (KRESS, 2003; RIBEIRO, 2018). Isso resulta 

um desafio para ensinar o aluno de forma mais abrangente para a leitura, construindo sentidos e 

produzindo textos diante da integração de linguagens e semioses.  

As mudança no cenário da linguagem enseja alterações profundas no processo da leitura e 

escrita. Em consequência, emerge um novo significado de letramento e de ser letrado, assumindo 

um sentido mais amplo, pelo fato das questões de linguagem que adentram os espaços sociais e 

culturais estarem mais multifacetados. Por essa razão, surge a necessidade dos multiletramentos 

(CAZDEN, COPE et al., 1996; NEW LONDON GROUP, 1996; COPE, KALANTZIS, et al., 

2000), já que agrega diferentes letramentos, tais como o letramento visual, letramento crítico, 
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letramento social, entre outros, exigidos pelas diferentes esferas sociais do mundo contemporâneo. 

O que assegura uma educação linguística em LI como LA de qualidade e que garanta a formação 

ampla e cidadã dos jovens da educação básica. Fato que trataremos na próxima seção. 

 

2.2 (MULTI) LETRAMENTO(S) (VISUAL) (CRÍTICO): UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

ATUAL PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA  

 

Ao assumir como tema central nesse estudo o ensino de LI frente ao LD do nível 

fundamental, levando em consideração a linguagem nas novas demandas sociais, esta pesquisa se 

vê compromissada em articular-se com as teorias vinculadas às especificidades do nosso campo, 

dialogando em torno das questões linguísticas, discursivas, textuais e seus conceitos subjacentes. 

De tal modo, ensinar LI demanda tratar das formas de produção e de interpretação de sentidos dos 

diferentes modos da linguagem, das diferentes formas representacionais, dos diferentes discursos 

e dos diferentes fatores relacionadas à disciplina nos quais nos inscrevemos.  

A pesquisa toma como relevante a inclusão dos debates sobre uma pedagogia 

transformadora, que abraça os diferentes letramentos para as questões globalizantes e a forma que 

gera transformações na vida particular, na vida do trabalho e na vida social dos sujeitos (NEW 

LONDON GROUP, 1996; ANSTEY; BULL, 2006; COPE, KALANTZIS et al., 2000; ROJO 

2012). Nesse campo, lançamos nossas discussões a respeito do letramento visual e do letramento 

crítico, por isso, letramento visual crítico (CALLOW,1999, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013; SILVA, 

2016). Assim, por fim, mostraremos caminhos que podem potencializar o ensino diante da leitura 

e da produção de textos em sala de aula, de modo que as questões conceituais sobre a Gramática 

do Design visual (GDV) (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006) e do Modelo Show me 

Framework (CALLOW, 1999, 2005, 2006, 2012, 2013) ganharam destaque nos nossos diálogos. 

 

2.2.1 Multiplicidade linguística e cultural no ensino 

 

Pensando sobre uma visão de ensino do passado em contrapartida ao ensino do presente, 

trazemos discussões do renomado New London Group (1996) constituídos por dez educadores de 

diferentes áreas19, para iniciar uma série de debates em torno do tema dos letramentos, que agora, 

                                                         
19 Courtney Cazden, Bill Cope, Norman Fairclough, James Gee, Mary Kalantzis, Gunther Kress, Allan Luke, Carmen 

Luke, Sarah Michaels e Martin Nakata. Esses estudiosos se encontraram em Nova Londres, Estados Unidos, em 1994, 
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perpassam a ótica da multiplicidade, pluralidade e diversidade (NEW LONDON GROUP, 1996; 

ANSTEY; BULL, 2006; COPE; KALANTZIS, 2000; ROJO 2012).  

Uma das preocupações desse grupo era introduzir no cenário educacional a Pedagogia dos 

Multiletramentos – Pedagogy of Multiliteracies. Duboc (2012) esclarece que os estudos desse 

grupo se voltavam para inclusão social das variações linguísticas e culturais não hegemônicas de 

pessoas de diversas classes e contextos sociais ou que não dialogavam com práticas educativas 

atestadas pelas escolas. 

Os estudos desse grupo culminaram no artigo seminal - A Pedagogy of Multiliteracies: 

Designing Social Futures (CAZDEN, COPE et al, 1996) e quatro anos mais tarde a coletânea - 

Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures (COPE, KALANTZIS, et al, 

2000), publicado pela Harvard Educational Review. Essas referências são primordiais para 

pesquisas que abordam temáticas no ensino de língua, relacionadas as questões de globalização, 

cidadania e multiletramentos referentes às diferentes modalidades da linguagem e às diferentes 

culturas da sociedade. 

Nesse sentido, a Pedagogia dos Multiletramentos aflorou a perspectiva do ensino, da 

aprendizagem, da leitura e da produção de texto, justamente porque, segundo New London Group 

(1996), o termo multiletramentos “descreve dois argumentos principais que nos colocam diante da 

ordem da emergência cultural, institucional, global: que é a multiplicidade dos canais de 

comunicação e mídia e o aumento da diversidade linguística e cultural (CAZDEN, COPE et al., 

1996, p. 63)20. 

Nesse cenário múltiplo, diverso e plural da linguagem, entendemos que “a palavra escrita 

passou a ser considerada apenas como parte da mensagem composta” (SILVA, 2016). Na verdade, 

a palavra escrita é posta junto com outros elementos advindos de outros sistemas semióticos para 

compor o escopo da mensagem em sua totalidade. Nessa linha, Kress e Van Leeuwen (1996, 2006) 

enfatizam o caráter multimodal da linguagem empregada nos textos e propõem uma abordagem 

sócio-semiótica para outros modos de representações, uma vez que a sua natureza não se limitar 

unicamente ao código verbal. Isso significa que uma abordagem sócio-semiótica proporciona o 

                                                         

com o objetivo de debater os propósitos da educação de forma mais geral, assim como sua vinculação com a pedagogia 

do letramento. 
20 We decided that the outcomes of our discussions could be encapsulated in one word – multiliteracies – a word we 

chose to describe two important arguments we might have with emerging cultural, institutional, and global order: the 

multiplicity of communication channels and media, and the increasing saliency of cultural and linguistic diversity. 
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letramento multimodal21 que se diferencia de outras formas de letramentos convencionais, pelo fato 

da sua dinamicidade reunir, em uma única prática, os modos verbais e não verbais nos diferentes 

eventos comunicativos diante dos textos. 

Diante disso, cabe aos professores de LI refletir sobre “o quê” e “o como” da pedagogia dos 

multiletramentos para ensinar e aprender, junto com os alunos em contexto da escola pública 

contemporânea, para que possam desempenharem papeis de cidadãos ativos nas interações diante 

da multiplicidade, da diversidade e da pluralidade linguística e cultural em que convivem.  

Como então pensar em uma pedagogia de ensino voltada para os multiletramentos nas 

escolas públicas?  Segundo o New London Group (1996), Anstey e Bull (2006), Cope e Kalantzis 

(2000) e Rojo (2012), o “como” pedagogia dos multiletramentos - The “How” of Pedagogy of 

Multiliteracies - compreende a linguagem por meio de diferentes modos e recursos 

representacionais de comunicação de diferentes textos além do escrito e diferentes contextos além 

dos conhecidos. Em outras palavras, os letramentos são potencializados e vistos no seio das práticas 

sociais, políticas, culturais, aspirando para a sua transformação. Salientamos que esse processo é 

orientado por quatro etapas, sendo elas, na tradução de Rojo (2012):  

 

 Práticas situadas – demostra uma lógica bem particular, que remete a um projeto 

didático de “imersão em práticas que fazem parte da cultura do alunado, com base 

nos gêneros e nos designs disponíveis para essas práticas, relacionando-os com 

outros [...] espaços culturais (públicos, de trabalho, e de outras esferas e 

contextos)” (ROJO, 2012, p. 30); 

 Instruções situadas – evidencia uma “análise sistemática e consciente dessas 

práticas vivenciadas e desses gêneros e designs, familiares ao aluno, e de seu 

processo de produção e de recepção” (ROJO, 2012, p. 30); 

 Análise crítica – explicita uma “metalinguagem dos conceitos requeridos pela 

tarefa analítica e crítica dos diferentes modos de significação e das diferentes 

“coleções culturais” e seus valores” (ROJO, 2012, p. 30);  

 Prática transformada – relata uma interpretação para os “contextos sociais e 

culturais de circulação e produção de designs e enunciados, [...] com instância 

última, à produção de uma prática transformada, seja de recepção ou de 

produção/distribuição (redesigns)” (ROJO, 2012, p. 30).  

 

Como então pensar em construção da aprendizagem voltada para os multiletramentos nas 

escolas públicas? Nesse sentido, New London Group (1996), Anstey e Bull (2006), Cope e 

                                                         
21 De acordo com o New London Group, a multimodalidade compreende cinco modos distintos, mas que se 

complementam e potencializam o processo de comunicação e construção de sentido. Sendo eles o linguístico, o visual, 

o auditivo, gestual, especial. 
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Kalantzis (2000) e Rojo (2012), indicam “o quê” da pedagogia dos multiletramentos - The “What” 

of Pedagogy of Multiliteracies - justamente para introduzir a aprendizagem sob a ênfase do 

conceito de design que remete para uma proposta de Novo Aprendizado - New Learning. Isso 

retrata uma metalinguagem de dimensões maiores, que ampliam as possibilidades para a 

aprendizagem como um processo, que surge da tecelagem em que amálgama diferentes pessoas, 

diferentes contextos, diferentes linguagens, diferentes experiências e diferentes conhecimentos. 

Assim, a construção da aprendizagem passa a ser conduzida de forma mais poderosa, mais criativa, 

mais diversificada e mais crítica, o que pode ser direcionado por quatro passos distintos que 

conduzem para o conhecimento:  

 

 Experimentando (experiencing the known and the new) – os saberes estimulados 

são contextuais e específicos de experiências familiares, de interesses e de 

perspectivas dos aprendizes; assim, eles partem do já conhecido para observar 

algo novo, não familiar, para enxergar novas situações e conteúdos; 

 Conceituando (conceptualizing by naming and theorising) – os saberes 

provocados são especializados e disciplinares; assim são baseados por nomeação, 

categorização, classificação e definição de concepções de acordo com os 

conceitos e teorias trabalhadas pelos aprendizes;    

 Analisando (analyzing functionally for critically) – os saberes são fomentados a 

partir de uma um pensamento funcional e lógico para uma conexão mais crítica; 

assim os participantes refletem, criticamente, sobre perspectivas distintas e 

distantes de outras pessoas envolvidas no processo de comunicação; 

 Aplicando (applying appropriately and critically) – os saberes dos aprendizes são 

aplicados diante das relações complexas da diversidade do mundo real; assim, 

exigem dos aprendizes criatividade e criticidade do pensamento para haver 

intervenções no mundo e nas ações comunicativas diante dos diferentes contextos 
(COPE; KALANTZIS, 2009). 

 

Para melhor contextualizar esses processos de ensino e de aprendizagem que embasam a 

pedagogia multiletramentos, produzimos um quadro com as informações mais importantes que 

foram postas por Cope e Kalantzis (2009) (quadro 1).  

 

Quadro 1 - Ensino e aprendizagem na perspectiva dos multiletramentos 
Modelo de multiletramentos Aprendizagem por design 

 

 

Práticas situadas 

 

Imersão nas experiências 

para a utilização de 

design disponível de 

significado; 

 

 

 

Experienciando 

O conhecido - os alunos refletem 

sobre suas próprias experiências, 

interesses e perspectivas familiares; 

O novo - os alunos observam ou 

participam de algo que não é 

familiar; eles estão imersos em novas 

situações ou conteúdos; 
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Instruções 

situadas 

 

 

O entendimento 

sistemático, analítico e 

consciente do processo de 

significado e design; 

 

 

 

 

Conceituando 

Por nomeação - os alunos agrupam as 

coisas em categorias, aplicam os 

termos de classificação e definem 

esses termos; 

Por teorização - os alunos fazem 

generalizações usando conceitos e 

conectam termos em mapas 

conceituais ou teorias; 

 

 

Análise crítica 

Interpretando o contexto 

social e cultural onde os 

alunos vejam seus tópicos 

de estudos relacionando 

com o contexto; 

 

 

Analisando 

Funcionalmente -  

os alunos analisam conexões lógicas, 

causas e efeitos, estruturas e funções; 

Criticamente - os alunos avaliam as 

perspectivas, interesses e motivos 

próprios e de outras pessoas; 

 

 

 

Prática 

transformada 

A prática de construção 

de significados do 

transformador, que 

coloca o significado 

transformado para 

funcionar em outros 

contextos ou locais 

culturais; 

 

 

 

Aplicando 

Apropriadamente - os alunos 

aplicam novas aprendizagens a 

situações do mundo real e testam sua 

validade; 

Criticamente - os alunos fazem uma 

intervenção no mundo que é 

inovadora e criativa, ou transferem 

seu aprendizado para um contexto 

diferente; 

Adaptado de Cope e Kalantzis (2009) 

 

A apropriação de uma nova pedagogia para uma nova aprendizagem, em termos de 

multiletramentos, pode também ser representada visualmente no diagrama abaixo (figura 3): 

 

Figura 3 - Mapa do processo de ensino e aprendizagem dos multiletramentos 

 
Adaptado de Cope e Kalantzis (2009)  
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Nesse âmbito de pedagogia dos multiletramentos, notadas a partir das revisões de New 

London Group (1996), Anstey e Bull (2006) e Cope e Kalantzis (2000), enfatizamos o letramento 

multimodal/visual e letramento crítico, já que, segundo Callow (2008), estes precisam ser 

respaldadas no contexto amplo dos trabalhos dos multiletramentos. Defendemos esse ponto de vista 

porque ela dialoga com as epistemologias mais recentes em que possamos incluir o ensino de LI 

por meio do LD do EF com concepções e práticas de linguagens, recorrentes da leitura e da 

produção de textos visuais como uma resposta para as exigências dos cenários sociais e 

educacionais do século XXI, que são ampliadas nas discussões dos tópicos a seguir. 

 

2.2.2 Novo horizonte para o ensino  

 

A imagem vem se tornado uma das mais importantes dimensões da linguagem da pós-

modernidade, desempenhando um papel relevante na linguagem frente as novas demandas sociais 

comunicacionais (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). Assim, é inevitabilidade aproximar 

suas questões para o seio educacional, argumentando a favor do rompimento do modelo tradicional 

de letramento para ampliação de suas fronteiras para outros letramentos no ensino. É o quadro do 

letramento visual – visual literacy (CALLOW, 2005, 2008; BONFORD, 2003; SILVA, 2016; 

BARBOSA, 2016; GILBERT, 2013).  

Nessa perspectiva, Callow (2005, 2008), Bamford (2003), Silva (2016) e Barbosa (2017) 

compreendem que o letramento tradicional sozinho está ultrapassado e não é mais suficiente para 

ler e escrever em um contexto de comunicação, em que pessoas de diferentes idades e contextos 

estão sendo cada vez mais expostas à paisagem comunicacional, predominantemente de linguagem 

visual. Logo, compreendemos a inclusão de textos visuais como fundamentais para os programas 

e suportes de ensino de línguas, aflorando a educação linguística para o letramento visual, o que é 

fundamental para ler os diferentes ornatos semióticos dos textos que circulam em meio social 

(CALLOW, 2005, 2008; BONFORD, 2003; SILVA, 2016; BARBOSA, 2017; GILBERT, 2013).  

Nessa lógica, projetamos ao núcleo do debate o significado de letramento visual. De práxis, 

o “letramento visual pode ser definido como habilidade para construção de significados por meio 
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de imagens visuais22” (BAMFORD, 2003, p. 01). Além do mais, a novidade que trazemos para o 

letramento visual resulta da ampliação de suas fronteiras conceituais, o que leva a compreender 

 

o letramento visual [como] o processo de geração de significados em transição 

com composições multimodais, que inclui os textos escritos, imagens visuais, e 

elementos de design, em torno de uma variedade de perspectivas que reconhecem 

os pré-requisitos de contextos sociais particulares23 (SERAFINI, 2014, p. 23). 

 

Nesse caso, extraímos a ideia de letramento visual como um trabalho semiótico intenso 

(KRESS, 2003). Este trabalho implica competências e habilidades de lidar com signos para 

produzir e disseminar sentidos nas atividades que envolvam leitura e produção de textos 

multimodais (verbo-visual) que circulam em contextos particulares, socioculturais e educacionais 

de comunicação. 

Corroboramos com o pensamento de Burmark (2008), Silva (2016), Barbosa (2017), 

quando enfatiza que o letramento visual é primordial para os tempos atuais. O letramento visual 

deve permitir a visualização e desfrutação dos modos semióticos verbais e não verbais como um 

todo coerente no processo da leitura e construção de sentidos. Para essa tarefa de ensinar e aprender 

por meio da linguagem visual no espaço escolar, entendemos que não basta só introduzir o aluno 

em um espaço rico de imagens. Para Silva (2016) um ambiente visualmente rico é importante e 

também fundamental, no sentido de “disponibilizar o conteúdo e as habilidades para que eles 

possam produzir sentidos (SILVA, 2016, p. 39). 

Por isso a ênfase na emergência do desenvolvimento de uma metalinguagem no ensino 

diante das atividades de leitura e de produção visuais para capacitar os alunos a refletirem sobre as 

ideias que são informados visualmente pelos textos. Nesse caso, as informações visuais, presentes 

nos textos, ultrapassam as fronteiras de um adereço decorativo, mas que tem um alto valor de 

sentido e que adicionar significação na orquestração do texto. 

Nessa direção, os caminhos do letramento visual apresentados já sinalizam uma conexão 

com o pensamento crítico. Vieira (2017, p. 29) diz que a imagem “não é constituída de modo 

inocente, despida de qualquer carga sobrecarga ideológica”. Por isso, Callow (2012) vê a 

necessidade de identificar as manifestações dos discursos hegemônicos de poder, gênero, questões 

                                                         
22 Visual literacy can be defined as ability to construct meaning from visual images.  
23 Visual literacy is the process of generation meanings in transaction with multimodal ensembles, including written 

text, visual images, and design elements, from a variety of perspectives to meet the requirements of particular social 

contexts. 
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sociais, políticas e culturais nos textos imagéticos. Em outras palavras, o letramento visual é 

também visto dentro do seio das relações de práticas sociais, uma vez que ler a linguagem imagética 

requer competências muito além das camadas denotativas e conotativas, mas também envolve 

habilidade de diferentes níveis de significação para extrair os sentidos dos discursos doutrinadores 

empregados inclusive nos textos visuais.  

Nesse sentido, para contestar as falas de poder impostas por grupos privilegiados em 

detrimento de grupos desprivilegiados, o contexto escolar tem espaço ideal no gerenciamento de 

debates que questionem as hierarquias e status dos sistemas e modelos sociais legitimados como 

aquedados. Para tanto, faz-se necessário que o ensino de língua seja direcionado para uma 

concepção crítica, abrindo possibilidades de construção de conhecimentos por meio de valores de 

culturas de contextos globais em condição com os valores de culturas de contextos locais. Essa 

concepção crítica foi retratada na seção subsequente.  

 

2.2.3 Indisciplinando o ensino  

 

Em nosso estudo, adotamos o ensino sob a ótica do pensamento crítico como uma das 

habilidades também relevantes para este trabalho, por isso, o foco ao mesmo tempo no letramento 

crítico – critical literacy (FREEBODY, 2008; MENEZES DE SOUZA, 2008, 2010; GREEN, 

1997; DUBOC, 2012). Freebody (2008) diz que essa concepção de letramento foi designada a 

partir dos anos 1960 e seus pressupostos seguiram o pensamento da teoria crítica e educação, 

influenciados, sobretudo, pela pedagogia crítica de Paulo Freire. O autor ainda deixa claro que, 

apesar desse letramento ter suas bases fundamentadas na pedagogia crítica freireana (que almeja a 

emancipação dos oprimidos frente às desigualdades sociais ocasionados pela ideologia dos 

elitistas), os seus princípios advêm de um outro ponto de vista, no que compete ao pensamento 

crítico (habilidade de ler e problematizar a realidade social de concepções homogêneas para agir e 

transformar em concepções heterogêneas e híbridas). Em outras palavras, Duboc (2012) esclarece 

que o letramento crítico está principalmente vinculado com 

 

o desenvolvimento de habilidades que capacitem o cidadão [ler e problematizar] 

criticamente nas práticas sociais e institucionais e a perceber a construção social 

e situada do texto e da linguagem por meio da compreensão de suas fontes, 

propósitos, interesses e condições de produção (DUBOC, 2012, p. 83). 
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Tal proposta embutida no letramento crítico procura “expandir o projeto moderno que 

institui a produção de sentidos como se o encandeamento sujeito-objeto fosse neutra, natural, fixa, 

determinada, estável, inocente no intuito de desnaturalizar o natural, questionar, problematizar, 

duvidar, suspeitar” (DUBOC, 2012, p. 83). Nesse sentido, entendemos que o letramento crítico é 

fundamental para construção de sentidos de palavras e de imagens dos textos contemporâneos, 

estabelecendo discernimentos e julgamentos, ante a complexidade da vida real para promover 

práticas sociais mais politicamente libertadoras. 

Por outro lado, nesse processo que envolve a construção de sentido, frente ao texto visual, 

não se dá na neutralidade de ler e pensar em postura de decodificação (CALLOW, 2005). Ao 

contrário, envolve um profundo “exercício dialógico na relação real com as tensões e conflitos de 

nosso entorno” (DUBOC, 2012, p. 84). Assim, o letramento crítico aflora o processo de ensino de 

língua como uma abordagem dialética que transforma o pensamento provido de neutralidade para 

o pensamento problematizador e contestador dos discursos homogêneos externados pelos textos. 

Nesse sentido, New London Group (2000), Menezes de Souza (2010) e Callow (2013) 

explicitam a relevância de trabalhar o letramento crítico em um processo que leve a leitura da 

palavra, da imagem e do mundo sob múltiplas lentes, de modo que sejam vistas as diferentes 

concepções históricas e culturais. Por isso, a prática de ensino não deve se limitar e isolar as 

fronteiras do texto, mas a construção de sentido deve adentrar e alcançar questões sociais, políticas 

e ideológicas, gerando reflexões nos alunos dentro da sala de aula, para que eles possam ter atitudes 

conscientes e críticas fora dos muros das escolas. 

Isso significa que os pensamentos unidirecionais e aplicacionistas nas práticas de ensino de 

línguas devem dar lugar à ousadia de pensar diferente, para além dos paradigmas consagrados e de 

concepções que se mostram supérfluas e que não contribuem para compressão do mundo atual. 

Lopes (2015) pensa a língua como uma perspectiva crítica,  que viola os pilares que sustentam 

concepções homogeneizadoras de poder, criando inteligibilidade para a necessidade de ouvir as 

vozes daqueles que foram alijados (negros, homossexuais, mulheres, povos colonizados etc). Isso 

remete para o ensino de língua uma perspectiva de construir conhecimentos pelas diferenças, para 

encontrar formas e alternativas mais igualitárias para um mundo onde possa caber todos os mundos. 

Nesse caso, para atender às exigências do letramento crítico faz-se oportuno (in)disciplinar 

e (des)construir práticas de ensino de leitura ancoradas em pensamentos universalizadores 

(GREEN, 1997; MENEZES DE SOUZA, 2010; DUBOC, 2012). Portanto, o ensino frente às 
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atividades de leitura e de produção de textos em LI deve compreender a própria noção de crítica 

como interrogação, problematização e contestação de quaisquer modos semióticos da linguagem 

impressos pelo texto. 

No reforço dessa justificativa de (in)disciplinar e (des)construir o ensino para o letramento 

crítico, segundo Duboc (2012), é primordial levar em consideração três aspectos gerais: I – o 

agenciamento crítico do sujeito por meio do uso da língua com vistas à compreensão dos sujeitos 

elevados e inferiorizados nas práticas sociais, para então entender a sua construção sócio-histórico 

e, se necessário, buscar transformação do seu entorno; II – formação do sujeito enquanto cidadãos 

ativos que compreendem e lutam pela diversidade das múltiplas camadas do mundo para que haja 

a sua democratização; III – o entendimento crítico das relações complexas da diversidade das 

múltiplas culturas e linguagens trazidas pela globalização, em que esvaziam a concepção de certo 

e errado e tudo fica a depender do contexto, sendo  que o certo será certo somente aqui, mas não 

acolá, e ainda assim, temporariamente (DUBOC, 2012, p. 88). 

Desse modo, o letramento visual e letramento crítico estão bastante relacionados no que se 

refere à promoção de habilidades e competências necessárias para conduzir os sujeitos para a leitura 

e a construção de sentidos por meio de textos visuais/multimodais. Nesse caso, linkando os 

fundamentos que perpassam a leitura do modo visual da linguagem de forma que envolva questões 

soais, políticas e ideológicas fazem emergir a ideia de um letramento visual crítico (CALLOW, 

1999, 2005, 2006, 2012, 2013; SILVA, 2016) que é discutido do tópico abaixo.  

 

2.2.4 Mais desafio para ensino 

 

Os diálogos abordados até o momento expõem interesse com o papel da linguagem e da 

comunicação do modo visual em interface com o ensino de LI. Essa estreita familiaridade gera 

contribuições para formular novas concepções de letramentos, voltadas para as práticas sociais, em 

que suas formas são realinhadas pela necessidade de adequar os diferentes objetivos do ensino de 

LI para os diferentes propósitos comunicacionais do mundo que nos cercam. O letramento visual 

é resultado de um trabalho de interpretação, face aos elementos compostos pelas imagens/textos 

multimodais; o letramento crítico problematiza os aspectos sociais, políticos, históricos e culturais 

dos extratos sócio-semióticos impresso pelas imagens. Assim, o letramento visual e o letramento 
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crítico não são remotos e passam a desempenhar mais significados quando são trabalhados 

coadunados. Por isso – letramento visual crítico.  

O termo “letramento visual crítico” advém de Silva (2015) com influência de Newfield 

(2011) que discute o letramento a partir dos elementos visuais que também apresentasse uma 

perspectiva críticas, com ênfase pela a opção conceitual de letramento visual crítico e não 

letramento crítico visual como Costa (2011) tanto enfatiza. O letramento visual crítico mobiliza 

insumos significativos para o ensino de leitura e de produção de textos justamente pela natureza 

do seu processo24 que engaja um conjunto de elementos visuais25 que estão postos pelos modos e 

recursos semióticos. É nesse processo complexo que se dá lucidez para compreender as percepções 

dadas, as intencionalidades implementadas e os efeitos dos sentidos produzidos pelos textos. 

Nesse caso, o letramento visual crítico é importante, porque, segundo Callow (2008), os 

textos não são compostos somente por palavras, e isso manifesta outras práticas de linguagem para 

os costumes da cultura letrada ocidental (CALLOW, 2013). Para Ribeiro (2018), a paisagem 

comunicacional em que vivemos se amplifica, e isso deve ao fato de dispor linguagens advindas 

de modalidades diferentes. Todas essas questões provocam de nós manejar modulações cada vez 

mais diferenciadas para lidarmos com outras agências de letramentos especializadas.  

Na paisagem comunicacional, ilustramos em particular as imagens, uma vez que “as 

imagens também são textos, podem ser lidas e interpretadas, solicitam algumas sistematizações e 

provocam processos semióticos” (RIBEIRO, 2018, 71). Isso significa que as imagens passam a 

dizer mais que antes, bem como elas também desdizem, assim como se contradizem e, até mesmo, 

em muitos casos, ressaltam o que as palavras não alcançam dizer. Por esse pensamento, “quando 

se diz e se defende a leitura de imagem, quer-se também dizer que a imagem carrega lá suas 

complexidades e seus segredos” (RIBEIRO, 2018, p. 67). Isso abre nossos olhos para ver a imagem 

com outros olhos, o que se possa considerar que suas linguagens sintáticas e semânticas comportam 

significados diferentes, como resultado, seus moldes de aprendizagem também são distintos.  

Por assim dizer, Callow (2012, p. 78) assinala a importância que a aprendizagem por meio 

da imagem deve perpassar as questões descritivas e estéticas, bem como as questões políticas, 

sociais, culturais e históricas. Na oportunidade, o autor cogita um quadro que esclarece a forma de 

                                                         
24 Esse processo foi mais detalhado quando falamos da Gramática do Design Visual - GDV e do modelo Show me. 
25 Quando falamos elementos visuais além de imagens também estamos nos referindo para a apalavra escrita, pois, ela 

também é visualizável. Para assegurar essa fala, seguimos o pensamento de Ribeiro (2018, p. 67), visto que a autora 

enfatiza que “uma palavra escrita tem o elemento substancial de uma imagem. Uma palavra é vista, mas dizem que ela 

e mais lida. Já tentou olhar e não ler uma palavra?”. 
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engajar os alunos no processo de aprendizagem “com” a imagem e “sobre” a imagem para gerar a 

orquestração de significados, o que aqui é entendido como letramento visual crítico (quadro 2).  

 

Quadro 2 - Aprender com e sobre a imagem 
Aprender “com” a imagem Aprender “sobre” a imagem 

 Fotos para falar sobre as experiências subjetivas; 

 Imagens para instruir e explicar atividades aos 

alunos; 

 Ler livros que contenham ilustrações; 

 Ver e manipular imagens com o auxílio de lousa 

interativas; 

 Criar filmes e interações digitais; 

 Pôsteres, cartazes e cartões para dar auxilio ao aluno 

nas rotinas e tarefas diárias; 

 Imagens como estímulo para a produção e 

reprodução de escrita e de desenho; 

 Uso de vídeos do youtube para apresentar ideias, 

conceitos etc. 

 Analisar textos visuais para extrair informações 

dos símbolos, cores etc; 

 Modelar como extrair informações de textos 

fatuais e fotos; 

 Discutir a relação entre texto e imagem; 

 Analisar as expressões dos personagens impresso 

nas imagens; 

 Utilizar as imagens como ajuda para as narrativas; 

 Assistir um filme e fazer descrições e reflexões 

sobre os elementos informantes; 

 Aprender técnicas fílmicas para produzir pequenos 

vídeos; 

 Desconstruir as imagens em relação com o filme 

para escrever uma produção crítica; 

Adaptado de Callow (2012) 

 

Levando em consideração o quadro, entendemos que o processo de aprendizagem por meio 

da imagem deve ser dado, tanto no ponto de vista de sua descrição, como também de sua reflexão, 

ofertado por meio de uma metalinguagem especializada. Isso significa que “decorre a importância 

[...] de aprender a palavra, aprender a ler, [como também] aprender a imagem, aprender a ver, 

aprender que se trata de textos multimodais” (RIBEIRO, 2018, p. 68). Daí a necessidade de os 

professores voltarem-se para outras agências de letramentos que ultrapassam o sistema alfabético 

para formar aprendizes mais lúcido diante da diversidade de textos que integram diferentes 

linguagens e semioses. É o caso do letramento visual crítico. 

Para mais, precisamos deixar claro que o modo visual da linguagem sempre fez parte da 

mensagem posta. Logo, o letramento visual crítico também sempre existiu. O que realmente 

aconteceu é que como o letramento é resultado histórico, naturalmente, seus funcionamentos e 

ideias subjacentes são sempre evolutivas perante as necessidades sociais (RIBEIRO, 2018). Assim, 

creditamos que nos voltemos para esse letramento pela precisão de lidarmos com uma tessitura 

mais lógica para o processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da produção de textos 

multimodais/visuais em contextos formais educacionais e também institucionais. 

Outro sim, o letramento visual nos faz enxergar os letramentos, que estão como explosão e 

que cada um deles exigem de nós habilidades outras (SILVA, 2015). Na lacuna, podemos assegurar 
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que não há denotação para exclusão ou sobreposição do letramento verbal tradicionalmente 

enfatizado no ensino nas escolas públicas em detrimento do letramento visual crítico. Pelo 

contrário, defendemos a tese do letramento visual crítico pela sua importância e, por isso, somos 

convictos que esse pode fomentar, complementar, suplementar e potencializar as possibilidades 

para o ensino e para a construção da aprendizagem na escola pública frente a diversidade linguística 

que estampam as práticas de linguagem e de comunicação nas relações de interações sociais. 

Dadas essas considerações, na próxima seção, apresentamos uma discussão sobre as 

propostas para os processos de ensino e de aprendizagem, cuja metalinguagens podem ser 

desenvolvidas para as atividades de leitura e a produção dos recursos semióticos visuais, aplicado 

aos diferentes gêneros multimodais, no nosso caso particular as imagens, para o desenvolvimento 

do letramento visual crítico em ambientes educacionais formais.  

 

2.3 CAMINHOS PARA O ENSINO DA LEITURA E DA PRODUÇÃO DE TEXTOS EM 

LÍNGUA INGLESA 

 

Nessa seção, refletiremos acerca dos caminhos que melhor direcionam o processo de ensino 

e de aprendizagem da leitura e da produção de imagens, incluindo as concepções teóricas, 

pedagógicas e práticas para o ensino que levem os alunos a discutir e interagir com os modos e 

recursos semióticos dos textos para despertar o letramento visual crítico que tanto grifamos. 

Nossa discussão parte da Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006), em suas metafunções representacional, interativa e composicional. Os autores 

chamam a atenção para o termo “gramática”, que apesar de dar ideia de um conjunto de regras 

estáticas, pode imprimir outros sentidos, uma vez que é posto diante da noção das raízes que estão 

adentradas no solo fértil das semióticas sociais.  

Destacamos também o modelo Show me frameworks de Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 

2012, 2013) em suas dimensões afetiva, composicional e crítica. O modelo Show me frameworks 

também é de grande referência para o ensino, dado que além de didatizar a GDV, também oferece 

meios que podem auxiliar os professores de língua a terem práticas pedagógicas mais exitosas nas 

atividades de leitura, de produção crítica de imagens com os alunos. 

Esses dois modelos, a GDV e o Show me, têm-se constituído como ponto de partida para 

estudos teóricos e práticos acerca da linguagem e da comunicação visual, aplicadas para o ensino 
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e a aprendizagem em sala de aula de línguas. Assim, na próxima seção, valemo-nos das discussões 

calcadas, primeiro no modelo dos autores Kress e van Leeuwen (1996, 2006), e segundo no modelo 

do autor Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013). 

 

2.3.1 A Gramática do Design Visual  

 

Os trabalhos que dialogam a respeito da criação de uma metalinguagem que representa os 

modos e recursos semióticos visuais já foram motivos de estudos de teóricos ao longo dos anos. 

Todavia, foi a partir Kress e van Leeuwen, por meio da obra Reading Images: the grammar 

of visual design, nas edições de 1996 e 2006, que culminou um dos principais estudos da atualidade 

acerca da leitura visual para além de regras denotativas e conotativas, formalmente dadas as 

imagens. O diferencial da obra é que ela sinaliza o entendimento de que o sistema semiótico visual 

também fornece meios para analisar e interpretar toda a arquitetura das imagens, dos gráficos, dos 

diagramas, dos mapas, das tabelas, ou de qualquer texto que remeta para comunicação visual.  

Kress e van Leeuwen (1996, 2006) deixam claro que seus estudos sobre a GDV foram 

fundamentados a partir dos pressupostos teóricos da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de 

Halliday (1994), pois, assim como a linguagem do código verbal observa suas regularidades por 

metafunções da língua (ideacional, interpessoal e textual), a linguagem do código visual também 

pode ser normatizada em metafunções visuais (representacional, a interacional e composicional). 

Podemos dizer que as metafunções visuais idealizam uma “sintaxe” e “semântica” própria 

para as imagens, capazes de informar e descrever combinações como um todo coerente para o 

sistema comunicacional complexo que configura os elementos postos pelas imagens.  

Dada essa breve contextualização, próxima seção, apresentamos as metafunções propostas 

por Kress e van Leeuwen (1996, 2006) para melhor expor como podemos sistematizar e extrair 

significados das estruturas visuais dos textos. 

 

2.3.1.1 Metafunção representacional 

 

De acordo com Kress e van Leeuwen (1996, 2006), a metafunção representacional são 

agenciamentos funcionais lógicos que constroem a natureza dos acontecimentos, dos objetos, dos 

participantes e das situações que os abarcam. Consequentemente, em termos representacional, as 

imagens podem ser denominadas como narrativas e conceituais.  
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Na metafunção representacional narrativa (figura 4), toda a dinâmica comunicacional pode 

ser desencadeada por meio de vetores; setas ilusórias que levam nossos olhos a determinados 

pontos da imagem ou que ligam os participantes com os objetos representados. Os autores ainda 

comparam os vetores com os verbos da linguagem verbal, que sempre estão a designar ação e 

interação. 

Assim, para a representação narrativa, os participantes estão expostos pelas imagens e 

podem ser definidos como interativos (participantes da ação comunicativa) e representados 

(participantes motivo da ação comunicativa). Por outro lado, os participantes no processo da ação 

comunicativa podem ser dispostos como ator (aquele que executa a ação) e meta (aquele que sofre 

a ação). No que se refere aos participantes que estão no processo de reação comunicativa, podem 

ser acentuados como reator (aquele que observa) e fenômeno (aquele que é observado). Logo, as 

estruturas do processo narrativo podem ser representadas pela ordem verbal (que indica fala) e 

mental (que indica o pensamento). Nesse processo, os participantes são ligados por balões 

comunicativos, tradicionalmente característicos dos gibis. 

 

Figura 4 - Metafunção representacional (estrutura narrativa) de acordo com a GDV 

 

Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

Na metafunção representacional conceitual (figura 5), todas as imagens não são 

apresentadas como narrativas, mas vistas como uma espécie de taxionomias entre todos os 
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participantes envolvidos na imagem. Vale salientar que eles podem vir implicitamente (sem 

legendas) ou explicitamente (com legendas) (KRESS; VAN LEEUWEN,1996, 2006). Além do 

mais, na propriedade da metafunção representacional conceitual, os autores afirmam que as 

imagens decorrem de três processos distintos, sendo eles: analíticos, classificacionais e simbólicos.  

No processo analítico, não há presença de vetores e o elo analítica que há entre os 

participantes se dá em termos do todo e da parte. O todo é o portador (carriers) e a parte é o 

atributos (possessive atributes). Aqui, geralmente, os participantes que se referem ao todo se 

sobrepõem na referência daquele que se trata da parte do todo. 

No processo classificacional, os participantes se relacionam em forma sistemática, 

exercendo um papel subordinado (apresenta dependência de classificação sobre o outro) em 

relação ao participante superordenado (apresenta a ordenação conjunta sobre outro). Essa 

subordinação e superordenação, advém de temas, objetos, grupos ou categorias em comuns que 

estão dispostas pelas imagens (KRESS; VAN LEEUWEN,1996, 2006).  

No processo simbólicos, trata-se daquilo que designa o que o participante significa ou é 

(KRESS; VAN LEEUWEN,1996, 2006). Notamos o participante atributivo (“o portador” que tem 

seu significado ou identidade revelada nas relações) e o participante sugestivo (“o atributo 

simbólico” que tem seu significado e identidade revelada em si). Assim, as expressões, as 

saliências, os gestos, as informações e inclusão ou exclusão de aspectos dada para toda a atmosfera 

das imagens também podem estar associadas aos valores simbólicos. 

 

Figura 5 - Metafunção representacional (estrutura conceitual) de acordo com a GDV 

 
Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006). 

 

 

METAFUNÇÃO 
REPRESENTACIONAL

Analítico

Portador

Atributos

Classificacional

Subordinado

Superordenado 

Simbólico

Atributivos

Sujestivos 



61 

 

2.3.1.2 Metafunção interativa 

 

De acordo com Kress e van Leeuwen (1996, 2006), a metafunção interativa é indicada pelas 

relações interacionais que perpassa por quem escreve, quem lê, que ouve, quem olha e quem é visto 

na imagem. Trata-se da interação promovida pelos participantes interno e externa à imagem. Os 

participantes, nesse jogo de interação, podem ser pessoas reais, em contextos sociais reais, que 

mobilizam o que pode ser dito a mensagem, como deve ser dito a mensagem e como precisa ser 

interpretado a mensagem. O vínculo entre os participantes denota certo encandeamento de 

aproximação ou de afastamento que, por sua vez, também são retratados por meio de vetores 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). De modo geral, a interação entre participantes é 

decorrente do apontamento de quatro dimensões; o contato, a distância social, a perspectiva e a 

multimodalidade. No entanto, no campo deste estudo, resgataremos três dimensões da metafunção 

interativa, que são as dimensões de contato, de distância social e se perspectiva (figura 6).  

Kress e van Leeuwen (1996, 2006) relata que o contato entre os participantes no processo 

interativo pode ser dado pelo o olhar.  Por esse lado, observamos que o contato com o olhar pode 

ser estabelecido como demanda (olhar do participante direto com o leitor) e oferta (olhar do 

participante não está direto com o leitor). 

No que compete o distanciamento social, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) assegura que 

pode ser representado por uma pano fechado – close shot (distanciamento próximo, contém bem 

mais detalhado do participante, o que designa mais intimidade); um plano médio – medium shot 

(distanciamento intermediário, perde um pouco do detalhamento do participante, o que geralmente 

remete para relações e efeitos sociais); e aberto – long shot (distanciamento longo, perde quase 

todo o detalhamento do participante, o que exprime impessoalidade).  

Quanto a perspectiva, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) enfatiza que esse alude em 

proposição objetiva (representa o participante como ele realmente é na realidade) e subjetiva 

(representa o participante como ele é visto na “realidade” simbólica). A posição objetiva é utilizada 

para representar diagramas, mapas e tabelas e a posição subjetiva é utilizada para representar 

pessoas.  

Ressaltamos que a perspectiva também pode remeter a angulação da imagem. Nesse 

sentido, há três ângulos, sendo eles: o ângulo frontal ou olhos nos olhos (que pode ocasionar um 

envolvimento maior entre os participante); o ângulo oblíquo ou de perfil (que pode assinalar um 
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distanciamento maior entre os participante); e o ângulo vertical de cima para baixo e vice versa 

(que pode definir uma maior relações de poder entre o participante):  

 

Figura 6 - Metafunção Interativa de acordo com a GDV 

 
Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

2.3.1.3 Metafunção composicional 

 

Kress e van Leeuwen (1996, 2006) refletem acerca da metafunção composicional, fazendo 

alusão para a integração conjunta dos arranjos das metafunções representacional e interativa, em 

função de buscar configurações lógicas de suas relações para criar uma estrutura comum, frente 

aos elementos visuais em termos de composição. Nisso, a metafunção composicional tem como 

condição mobilizar, organizar, posicionar, combinar e harmonizar os elementos visuais como um 

todo coerente. A integração dos significados pode ser extraída de acordo com o valor da 

informação, da saliência e do enquadramento (figura 7).  

Kress e van Leeuwen (1996, 2006), remete a posição em que os elementos da imagem estão 

localizados, o que vem marcar valores de informações específicas. Assim, temos o valor da 

informação dado (elementos posicionados à esquerda e que contém informações familiar para o 

leitor) e o valor da informação novo (elementos posicionados à direita e que contém informações 

novas para o leitor). Também temos o valor da informação ideal (elemento posicionado na parte 

superior e que tem proposição de fazer um apelo emotivo do que pode ser) e o valor da informação 

real (elementos posicionados na parte inferior e que tem a conotação de mostra a realidade do que 

realmente é). Uma terceira combinação, que por sinal são bastante incomuns, se referem ao valor 
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da informação do centro (elementos posicionados ao centro, no núcleo da informação) e da margem 

(elementos posicionados nas laterais, sendo subordinado aos elementos postos no centro). 

Para Kress e van Leeuwen (1996, 2006), a saliência presa pelo valor de informação dado 

aos elementos visuais posta a imagem, chamando atenção (seja pela cor, tamanho, contraste, enfim, 

de tudo aqui que está impresso na imagem) ou não do observador. Esses diferentes níveis de 

saliência vão depender da posição de seus elementos, que por hora, pode ter um valor máximo (que 

remete a um maior grau de atenção do observador) e ter um valor mínimo (que remete a um menor 

grau de atenção do observador). 

Por fim, o enquadramento, conforme Kress e van Leeuwen (1996, 2006), indica conexão 

(não há presença de estruturas visuais) e desconexão (há presença de estruturas visuais). A conexão 

e desconexão entre os elementos visuais pode ser dado por meio de estruturas impressas pelas 

linhas explícitas/implícitas presentes nas cores, nos contrastes e nos plano de fundo. Quanto mais 

forte for a estrutura de um elemento mais ele é apresentado separado da informação e quanto mais 

fracos for a estrutura de um elemento mais ele é apresentado junto da informação:  

 

Figura 7 - Metafunção composicional de acordo com a GDV 

 
Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

Neste caso, a GDV em suas três metafunções salientadas são importantes e tem sido uma 

grande referência para o ensino de línguas, especialmente, no que cabe o ensino por meio do modo 

visual da linguagem. Por outro lado, a tradução que fazemos remete para um encadeamento que 

mostra uma abordagem que apenas adapta o que foi estabelecido pela gramática da língua à 

gramatica visual. Mesmo com o caráter social revelado na sua conjuntura, ainda prevalece a ênfase 
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somente dos aspectos descritivos e estéticos das imagens, sem que haja nenhum levantamento mais 

aprofundado para tratar das questões didáticas e metodológicas para o ensino de forma crítica. 

De fato, para preencher essa lacuna, trazemos como exemplo os estudos de Callow (1999, 

2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013) para complementar a GDV, já que em seus entornos serve 

para subsidiar mais profundamente sobre as bases didáticas e metodológicas para um trabalho que 

conduz o ensino por descrição e também por reflexão crítica. O autor parte do princípio de que 

qualquer prática de ensino de leitura e de produção de texto de imagens envolve razões pragmáticas 

e, de igual forma, razões de proporções maiores a qual devem ser vistas no seio das questões 

sociais, culturais, políticas, históricas e ideológicas.   

No subtópico a seguir o modelo Show me de Callow (1999, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013), 

tendo em conta que esse pode auxiliar, significativamente, a prática de ensino de leitura e produção 

de textos em face das funções estéticas, ilustrativas e ideológicos, revelando o que pode estar por 

trás de cada representação, de cada preferência, de cada composição e de cada arranjo para gerar o 

desenvolvimento do letramento visual crítico em que os alunos carecem ser agentes.  

 

2.3.2 Modelo mostre-me (Show me framework) 

 

O modelo Show me foi criado pelo australiano Jon Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2010, 

2012, 2013), fundamentado a partir da GDV de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), para sinalizar 

uma proposta de ensino autêntico que venha criar metalinguagens para as imagens nos ambientes 

de aprendizagem. Estamos convictos de que toda a proposta de Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 

2010, 2012, 2013) gira em torno de uma lógica para o ensino, em que os sentidos produzidos pelos 

modos e recursos visuais impressos nas imagens advém dos efeitos distribuídos por três dimensões 

distintas, sendo elas: a afetiva, a composicional e a crítica (Figura 8). 

Callow (2008) chama a atenção que o modelo Show me ordena uma série de fundamentos, 

técnicas e tarefas especificas, como por exemplo: a) proporcionar experiências de aprendizagem 

autênticas com a linguagem; b) avaliar é para além de somativa, mas contínua e formativa; c) 

valorizar o pensamento do aluno dando; d) trabalhar com material mais próximo possível da 

realidade do aluno e) engrandecer as dimensões afetiva, composicional e crítica diante do ensino 

do texto visuais; f) incluir as respostas dadas pelos alunos aos textos visualizados e discutidos; g) 
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proporcionar atividades que focam na fala e na compreensão dos estudantes que compõe a 

visualidade da imagem; h) envolver estudantes usando a metalinguagem como forma de avaliação. 

 

Figura 8 - Três dimensões do modelo Show me. 

 
Adaptado de Callow (2005) 

 

 

De modo geral, os fundamentos, as técnicas e as tarefas são princípios específicos que devem 

ser seguidos pelos professores no processo de ensino das atividades, buscando a aprendizagem 

mais autêntica para o aluno. Por isso, a avaliação é mais formativa e crítica. Nesse caso, deve ser 

considerada as discussões e as interações dos alunos, diante das habilidades e das compreensões 

despertadas diante das amostragens trabalhadas (o que faz necessário ter tempo para olhar, analisar 

e refletir sobre os textos visuais e/ou multimodais). Além do mais, precisamos deixar claro que os 

materiais utilizados devem advir de livros com ilustrações, livros informativos, textos eletrônicos, 

textos que os alunos criam (imagens, desenhos, pinturas, fotografias, paisagens, entre outros) bem 

como, o uso de metalinguagens específicas para o trabalhar com todos esses materiais.  

Todos esses fundamentos de Callow (2008) são indicados por uma proposta com um conjunto 

de procedimentos e de atividades para serem exploradas no processo de ensino, o que ele chama 

de Show me framework (roteiro mostre-me). Esse roteiro é capaz de engajar os alunos em um 

ambiente educacional rico para a prática da leitura, da interpretação e da produção imagem, que, 

de tal modo, são provenientes de conjuntos e de procedimentos postos em suas três dimensões.  
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Desse modo, esclarecemos que para as descrições das três dimensões do modelo show me 

framework evidenciados nas subseções abaixo, utilizamos parte da tese de Silva (2016), já que a 

autora traduz todos os procedimentos reportado por Callow (2008).  

 

2.3.2.1 Dimensão afetiva 

 

Essa dimensão indica o envolvimento do leitor em seu status de afeto lançado quando 

interage na exploração da imagem (CALLOW, 2008). No caso, são exaltados engajamentos e 

interpretações quanto as percepções, emoções, gostos, desejos e subjetividades desveladas pelas 

características, expressões e gestos que balizam a imagem. Silva (2016, p. 84) argumenta que 

“ninguém passa por uma imagem livre de qualquer sensação”. Quando nos deparamos com 

imagem, externamos sentimentos de amor, alegria, compaixão, raiva, tristeza, escárnio, revolta, 

curiosidade entre outros que são remotos de memórias e experiências passadas e futuras.  

Em outras palavras, entendemos que há um “envolvimento pessoal de interpretação em que 

o leitor traz sua própria experiência e preferência estética para uma imagem”.26 (CALLOW, 2013, 

p. 618). Todas as expressões de contentamento e incontentamento no exercício da leitura da 

imagem são vestígios de um engajamento da dimensão afetiva. O quadro a seguir exemplifica a 

aplicação do modelo Show me a partir da dimensão afetiva (quadro 3). 

 

Quadro 3 - Show me framework: dimensão afetiva (CALLOW, 2008) 
Características 

visuais para 

analisar – 

metalinguagem a 

ser utilizada; 

 

Afirmações ou 

questões de análise 

sugeridas; 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível k-2) 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível 3-4) 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível 5-6) 

Observe o 

engajamento 

(positivo ou 

negativo) com o 

texto. 

 

Antes de ler 

Diga-me, a partir da 

capa sobre o que 

deve ser esse livro; 

Localiza imagens 

favoritas em livros 

ou narrativas de 

multimídias; 

Justifica a imagem 

favorita de um livro 

ou website da 

preferência; 

Identifica aspectos 

de imagem 

particulares que 

estão atraindo;  

Depois de ler 

                                                         
26 Involves personal interpretation, where viewers bring their own experiences and aesthetic preferences to an image. 
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Indicadores gerais 

podem incluir: 

 

- Olhar para 

imagem enquanto 

ler; 

- Comentar a 

imagem; 

- Usar comentários 

afetivos positivos 

ou negativos e 

expressões; 

- Voltar o olhar 

para imagens 

específicas; 

- Mostrar prazer 

em ler ou 

visualizar; 

Você poderia me 

mostrar uma 

imagem que você 

realmente gosta? 

Por quê? 

 
Você poderia me 

mostrar que imagem 

que vocês realmente 

não gosta? Por quê? 

Discuta personagens 

favoritos, 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; 

Adaptado de Callow (2008) e traduzido por Silva (2016) 

 

2.3.2.2 Dimensão composicional 

 

Essa dimensão considera como as imagens são compostas. Presumimos, então, que a 

dimensão em questão é a que mais se aproxima das metafunções da GDV e que mais se apresentam 

dentro do modelo instituído por Callow (2008). Aqui entendemos que o autor também teve a 

preocupação de incluir em seu modelo a exploração dos elementos que delineiam os padrões 

estruturais da imagem. A partir disso, para que haja a harmonização de todos os arranjos postos 

pela imagem, se faz necessário invocar o uso de uma espécie de metalinguagem próprias do texto 

visual que retratam “conceitos como ações, símbolos, enquadramento, ângulos, olhar, cor, layout, 

saliência, linhas e vetores”27 (CALLOW 2013, p. 618). 

Por esse olhar, a dimensão denota um diálogo sobre concepções que abarcam os elementos 

estilísticos e artísticos – o design – traduzindo a composição dada para a imagem. Nesse diálogo, 

precisam ser considerados três fatores cruciais para entender os elementos na estrutura da imagem, 

que são: os acontecimentos (sociais), as reações dos participantes (contextuais) e a própria 

organização das páginas (estrutural). O quadro a seguir exemplifica a aplicação do modelo Show 

me a partir da dimensão composicional (quadro 4). 

 

 

                                                         
27 Concepts such as actions, symbols, shot length, angles, gaze, color, layout, salience, lines, and vectors. 
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Quadro 4 - Show me framework: dimensão composicional (CALLOW, 2008) 
Características visuais 

para analisar – 

metalinguagem a ser 

utilizada; 

Afirmações ou 

questões de 

análise sugeridas; 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível k-2) 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível 3-4) 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível 5-6) 

O que está acontecendo? 

Escolha uma página 

específica em que 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).  

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?  

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).  

Explicações em 

texto visuais, 

usando 

metalinguagem.  

Nota uso de 

simbolismos e 

conceitos (ex.: 

ícones religiosos, 

temas ambientais, 

referências 

culturais.  

 

Explica como 

textos visuais 

podem ter ações e 

conceitos 

representados.  

Como você reage a pessoas ou outros participantes nessa imagem? 

Escolha uma página com 

um personagem que tem 

uma certa distância, uso 

de ângulos ou o uso de 

cores.  

 

Indicadores gerais e 

metalinguagem pode 

incluir os seguintes: 

  

- Descreve a distância 

usada, o ângulo e o olhar 

dos personagens; 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  

 

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?  

 

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 

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 

em relação ao 

observador;  

 

Aponta simples 

formas na imagem 

quando perguntado  

Descreve simples 

cores na imagem  

 

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;  

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 

podem ser 

associadas com 

sentimentos ou 

conceitos em uma 

imagem;  
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usou esses 

elementos nessa 

página?  

 

Eles fazem você se 

sentir de um jeito 

em específico?  

Como a 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 

imagem mostra 

isso?  

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 

característica 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.  

Adaptado de Callow (2008) e traduzido por Silva (2016) 

 

2.3.2.3 Dimensão crítica 

 

Essa dimensão é responsável pela relevância de abordar na prática da leitura uma reflexão 

crítica para a imagem, sendo que seus paradigmas advêm, necessariamente, de concepções teóricas 

vinculadas aos discursos pós-estruturalista, pós-moderna, pós-colonial, da análise do discurso 
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crítico, da teoria antirracistas, da teoria feminista, Queer etc (LOPES, 2006, 2015). Assim, a 

“avaliação e o entendimento dos aspectos socioculturais, que variam dependendo do texto e do 

contexto de aprendizagem”.28 (CALLOW, 2013, p. 618). Esse dizer reside a capacidade de ler, 

interpretar e, acima de tudo, problematizar os discursos privilegiados, os discursos 

desprivilegiados, as vozes exaltadas, as vozes caladas, os diálogos que concordam, os diálogos que 

discordam, os dizeres de democratização, os dizerem de manipulação. Tudo aquilo que retrata os 

fatores sociais, culturais, políticos, históricos e ideológicos a qual as imagens podem sinalizar em 

suas representações semióticas nas relações sociais com os sujeitos.  

Tudo isso, para Anstey e Bull (2006) e Silva (2016), se torna a dimensão mais desafiadora 

para serem exploradas em sala de aula.  Mostramos, no quadro a seguir exemplificação para a 

aplicação do modelo Show me a partir da dimensão crítica (quadro 5). 

 

Quadro 5 - Show me framework: dimensão crítica (CALLOW, 2008) 
Características visuais 

para analisar – 

metalinguagem a ser 

utilizada; 

Afirmações ou 

questões de 

análise sugeridas; 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível k-2) 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível 3-4) 

Indicadores de 

desempenho; 

(Nível 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 eles fizeram  

 

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?  

 

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 

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.  

  

                                                         
28 The assessment of sociocritical understandings will vary depending on the text and learning situation. 
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Você pode mostrar 

um personagem 

que não parece 

importante?  

 

Por que você acha 

que o ilustrador fez 

o personagem 

parecer desse jeito? 

usar estereótipos 

para mostrar bons e 

maus personagens.  

 

Adaptado de Callow (2008) e traduzido por Silva (2016) 

 

A GDV de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e o modelo Show me de Callow (2008) nos 

chama muita atenção, pois ambas trazem contribuições pertinentes para o ensino da leitura e da 

produção de texto, especialmente de imagens, em sala de aula, por meio de seus entrecruzamentos 

de modos e recursos semióticos.  

Nesse caso, vemos que o trabalho com a imagem não é uma tarefa simples. Nossa 

interpretação é que a leitura e produção de imagem é tão complexo quanto a leitura e a produção 

de texto escrito, exigindo de nós maior cuidado e destreza diante dos procedimentos, técnicas, 

habilidade, ou do passo a passo dos caminhos, na condução dos fundamentos que regem o trabalho 

com a imagem. Por isso, a nossa atenção aqui levantada para a conscientização teórica-

metodológica multimodais para o ensino, almeja uma prática mais coerente e mais significativa 

para as práticas de leitura e de escrita de imagem em sala de aula do contexto da escola pública. 

Dadas essas considerações, comunicamos que, no próximo capítulo, serão colocados os 

caminhos metodológicos percorridos para a realização desta dissertação. Por isso, no decorrer da 

longa trajetória que foi cursada, destacamos e descrevemos algumas definições, opções, escolhas 

e alternativas que melhor se enquadrava com toda a demandado deste estudo. 

 

3 DELINEANDO O PERCUSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, explicitamos a metodologia adotada para consecução do trabalho. No 

primeiro momento caracterizamos as bases teórico-metodológicas que compreendem a natureza 

dos caminhos aqui percorridos. No segundo momento, apresentamos a pesquisa em termos da 

coleção de livros, dos critérios para a seleção da coleção livros, de descrição da coleção de livros, 

de delimitação do corpus, de procedimentos de seleção dos dados, dos critérios de análises, dos 

procedimentos de analises e, por fim, apontamos o quadro norteador da pesquisa. 
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3.2 CARACTERIZANDO A PESQUISA 

 

Essa pesquisa se enquadra dentro do universo complexo da linguagem e da comunicação 

pós-moderna em compromisso com o ensino de LI. A partir daí este trabalho se insere dentro dos 

estudos humanos e sociais, disseminando um novo olhar sobre a língua, a linguagem, o ensino, a 

aprendizagem e a forma como essas geram construções de conhecimentos na realidade social.    

Assim, o estudo se insere no contexto de pesquisas que se enquadram nos critérios 

multifacetados de investigação qualitativa, fugindo a contramão de vias que seguem totalmente a 

direção das representatividades numéricas e estatísticas. Por esse lado, a abordagem qualitativa 

ocupa um lugar privilegiado para estudar a diversidade de fenômenos que envolvem seres 

humanos, objetos e contextos em sua inserção com o meio social. Os significados aqui lançados 

são socialmente construídos e não significados dados (YIN, 2016).  

Nesse caso, a relevância da pesquisa de abordagem qualitativa se dá por ser um campo rico 

e pressupõe uma complexidade nas relações hermenêuticas com diferentes pessoas, pontos de 

vistas e concepções de mundo que englobam todo o objeto de estudo explorado. Por esse ângulo, 

abordagem qualitativa dialoga com as múltiplas possibilidades de interpretações empíricas a 

respeito das representatividades com o que se apresenta a realidade da pesquisa.  

Dentre a diversidade de tipos de pesquisas, cuja abordagem se enquadra nas 

particularidades da abordagem qualitativa, o nosso trabalho caracteriza-se como emergentes das 

fontes de papeis impressos, pelo fato do universo do estudo está voltado para o LD de LI. Estamos 

falando do caso do tipo de pesquisa bibliográfica, de modo que é:  

 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, 

revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 

monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo 

de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o 

assunto da pesquisa. [...] Na pesquisa bibliográfica, é importante que o 

pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis 

incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 54). 

 

 

Tendo em vista os objetivos lançados, a pesquisa se denomina descritiva, de forma que esse 

tipo de pesquisa, geralmente, objetiva “a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). Inúmeros 
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trabalhos fazem estudos que podem ser classificados dessa forma e “uma de suas características 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados” (GIL, 2008, p. 

28). Ademais, tendo em vista as análises, a pesquisa se denomina como interpretativista, pois de 

acordo com Lopes (1994), a pesquisa interpretativista é recente para o território do ensino e da LA, 

o que implica pensar e agir sobre as subjetividades, os pontos de vistas e as visões de mundo 

(sociais, históricos, ideológicos) dos sujeitos nas diferentes relações de construção de sentidos a 

serem produzidos em determinado contexto onde perpetua o fazer científico. Assim,   

 

se, por um lado, a incorporação de métodos interpretativos é uma decorrência 

esperada numa área de pesquisa que se preocupa com a descoberta da realidade 

social, por outro, ao contrário das ciências descritivas do social, (...) tem o 

compromissos com a utilidade social da pesquisa, ou seja, propõe-se a contribuir 

para resolver problemas da vida social (KLEIMAN, 1998, p. 61). 
 

Vale dizer que as intepretações passam pelo crivo mais crítico e mais ético aos dados 

gerados. Nossa intenção não é apenas interpretar, mas contextualizar nossas interpretações com a 

heterogeneidade do meio social para, então, mostrar caminhos que sinalizam pensamentos mais 

justos, mais igualitários e mais democráticos diante a pluralidade de pessoas, de contextos, de 

culturas, de linguagens, de ideologias e de cresças que caracteriza o cenário do meio social vigente. 

 

3.3.1 A coleção de livros 

 

Realizamos esta pesquisa a partir das concepções de ensino promovido pela coleção de LD 

de LI Time to share do EF dos anos finais (figura 9).  

 

Figura 9 - Coleção de livro didático Time to share para o ensino fundamental. 
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A coleção de LD escolhida para este estudo é da autoria de Gisele Aga (coordenadora) e 

Vicente Matínez (editor responsável). Os autores têm formação e experiência na área de ensino de 

língua inglesa e em produção de materiais didáticos para o ensino de língua inglesa. Gisele Aga 

tem formação em letras pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e Vicente Matínez tem 

formação em tradução/interprete pela Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 

Salientamos que a coleção LD de LI foi aprovada pelo PNLD em 2015, publicada em sua 

primeira edição pela editora Saraiva, no mesmo ano, em São Paulo, sob código 0143P17092. 

Salientamos que o conjunto dos livros são compostos por quatro unidades, direcionados para o 6º, 

o 7º, o 8º e o 9º do EF dos anos finais. Cada livro segue padrões, onde incorporam oito unidades, 

divididas em quatro partes, apresentadas com seções e com subseções, com temáticas e com 

conteúdos diversos.  

Lembramos que os autores da coleção de LD de LI entende que os livros são muito mais 

do que um suporte pedagógico que auxilia a prática de ensino do professor. Eles têm esse ponto de 

vista porque há questões teórica, didáticas, metodológicas e práticas, que, de certa forma, podem 

servir como uma espécie de inputs para a formação continuada do professor de inglês. 

Endossamos que a coleção de livro Time to share adentram aos diferentes contextos das 

escolas públicas brasileiras. É curioso ressaltar, que, em muitas realidades, esse é o único material 

utilizado para as aulas de LI, o que recai uma importância para esse suporte que muito contribui 

para as práticas de ensino, quando são executadas de forma conscientes.  

Os alunos que utilizam a coleção de livros Time to share abrangem faixas etárias que variam 

entre os 10 aos 14 anos. É oportuno recordar que é nessa fase que muitos vivem suas primeiras 

experiências comunicativas com a LI, o que incide um maior cuidado para que o universo do livro 

esteja de acordo com as condições cognitivas, sociais, culturais e contextuais dos alunos.   

A partir dessa visão, o LD Time to share se compromete em propor experiências linguísticas 

que leve em consideração as diferentes práticas de linguagem em situações que são marcadas pelo 

contexto social. Nesse sentido, para as atividades de linguagens, sempre são apontadas por uma 

grande variedade de gêneros discursivos, orais, escritos, verbo-visuais, que refletem a diversidade 

de textos que circulam socialmente. Do mesmo modo, as práticas de ler, falar, escutar e escrever 

são realizadas com propósitos comunicativos significativos, o que reflete a diversidade do contexto 

social, linguístico, cultural que cercam a língua alvo que se aprende. 
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3.3.2 Os critérios para seleção da coleção de livros 
 

 

A seleção da coleção de LD de LI do EF que compõe o corpus da pesquisa resultou dos 

livros que foram adotados e são utilizados nas escolas públicas que ofertasse o EF (anos finais) do 

município de Tenente Ananias, situado no estado do Rio Grande do Norte. De modo geral, 

constatamos que são seis escolas, todas situadas na zona urbana da cidade. Dessas, duas são de 

instâncias administrativas municipais e três são de instâncias administrativas estaduais (quadro 6). 

 

Quadro 6 - Escolas e livro didático de inglês do ensino fundamental adotado 
Escola Localização Admiração Livro Sobre do livros 

 
 

Acadêmico Mauro 

Abrantes 

 

Urbana 

 

Estadual 

 

Time to Share 

Autores: Gisele Aga e 

Vicente Matínez; Editora 

Saraiva; Ano 2015 
 
 

Demócrito de 

Souza 

 

Urbana 

 

Estadual 

 

Time to Share 

Autores: Gisele Aga e 

Vicente Matínez; Editora 

Saraiva; Ano 2015 

 

Vicência Raquel 

 

Urbana 

 

Estadual 

 

Time to Share 

Autores: Gisele Aga e 

Vicente Matínez; Editora 

Saraiva; Ano 2015 
 

Francisca Mª do 

Nascimento 

 

Urbana 

 

Municipal 

 

Time to Share 

Autores: Gisele Aga e 

Vicente Matínez; Editora 

Saraiva; Ano 2015 

 

Ana Regina Alves 

 

 

Urbana 

 

Municipal 

 

Time to Share 

Autores: Gisele Aga e 

Vicente Matínez; Editora 

Saraiva; Ano 2015 

Fonte: próprio autor. 

 

3.3.3 A descrição da coleção de livros 

 

A coleção de LD, no primeiro momento, traz uma breve apresentação em que os autores 

fazem um convite incentivando e motivando jovens a refletir sobre vivenciar novas possibilidades. 

Aga e Matínez (2015) discutem a favor do pensamento de experimentar mudanças diante da escola, 

da comunidade e da própria aprendizagem. Para eles, são nas mudanças que se encontra a esperança 

para a evolução e revolução da aprendizagem, para compreender e cuidar do mundo à sua maneira.  

A coleção LD é sempre muito enfática quando trata de seus objetivos. Interpretamos que o 

foco para o ensino se dá por meio das quatros habilidades da língua - ler, escrever, ouvir e falar - 

dando ênfase principalmente para as habilidades orais e escritas, miradas, sobretudo, para as 

práticas sociais. Por essa razão, um dos seus pontos fortes é a integração da produção e da 

compreensão escrito e oral, a partir dos temas diversificados que foram apresentados para cada 
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unidade. Outro aspecto que merece ser registrado é o trabalho com manifestações estéticas de 

diferentes comunidades nacionais e internacionais, o que favorecem para a oportunidade de 

estimular o prazer e o gosto pelas produções artísticas das mais diversas naturezas. 

A coleção de LD de LI dá a oportunidade de as pessoas vivenciarem práticas comunicativas 

e linguísticas por meio das atividades com textos autênticos e expressões artísticas (músicas, 

tirinhas, fotografias, pinturas, grafites etc). Todas as atividades são elencadas por temas atuais e 

assuntos polêmicos, contextualizados com a realidade que caracteriza a diversidade da comunidade 

escolar. A apresentação é sempre seguida por painel que esquematiza o LD como uma espécie de 

mapa, em que é possível visualizar informações e explicações dos autores a respeito da organização 

das unidades em suas diferentes seções, como: apresentação, reading comprehension 

(compreensão da leitura), focus on vocabular (foco no vocabulário), language in use (linguagem 

em uso), listening comprehension (compreensão auditiva), speaking (fala), writing (escrita), self-

evoluation (auto-evolução) (quadro 7). 

 

Quadro 7 - Informações da organização das unidades e seções do LD de LI 
 

 

Apresentação 

Refere-se à apresentação das atividades e objetiva ativar o conhecimento 

prévio do aluno sobre os assuntos tratados por meio de fotos, imagens e 

manifestações artísticas, permitindo ao estudante refletir sobre o tema antes de 

iniciar as atividades mais específicas;  

 

 

Reading comprehension 

Indica a leitura de textos autênticos, de diferentes gêneros, com temas 

importante, trazendo atividades variadas, preparando o aluno para lidar com o 

uso da língua em situações reais e concretas de comunicação. A seção é 

dividida em três subseções para melhor guiar o processo do ensino da leitura, 

sendo elas: before reading, reading, after reading; 

 

Focus on vocabulary 

O vocabulário apresentado nas atividades são trabalhadas de forma 

contextualizadas com os temas da unidades. Para mais, nessa seção há 

subseção denominada It’s yout turn, que tem que propõe a fornecer um 

contexto mais lúdico e comunicativo para que o estudante possa reutilizar o 

vocabulário que aprendeu; 

 

 

Language in use 

Refere-se aos aspectos linguísticos da unidade, levando o aluno a refletir sobre 

o uso contextualizado por meio de diferentes atividades. Além disso, nessa 

seção também há uma subseção chamada Hands on, que tem sugere fornecer 

um contexto mais lúdico e comunicativo para a prática dos aspectos 

linguísticos aprendidos na unidade; 

 

 

Listening comprehension 

Seção que, por meio de textos orais de diferentes gêneros, busca englobar 

amostra de uma variedade linguística para gerar compreensão dos diferentes 

sentidos que o texto pode apresentar e não somente a localização de 

informações. Vale lembrar que aqui a seção é dividida em três subseções para 

melhor guiar o processo do ensino da escuta, sendo elas: before listening, 

listening, after listening; 

 

Speaking 

Refere-se a explorar o uso de aspectos linguísticos de forma contextualizadas 

quanto a temática trabalhado na unidade, levando a utilizar o que foi aprendido 

em sala de aula em outros contextos e em situações comunicativas; 
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Writing 

Parte que explora as produções escritas quanto ao gênero e tema trabalhados 

em um processo de planejamento, produção, avaliação e reescrita. Vale avisar 

que aqui a seção é dividida em três subseções para melhor guiar o processo do 

ensino da escrita, sendo elas: before wrinting, wrinting, after wrinting; 

 

Self-evoluation 

Última seção, que dá a oportunidade de uma espécie de alto-avaliação da 

aprendizagem, dando a oportunidade situações de observações da 

aprendizagem diante dos avanços, dos limites, das dificuldades, dos objetivos 

traçados no início da unidade; 

Adaptado de Aga e Matínez (2015) 

 

A coleção de LD apresentam, além das seções das unidades, apêndices com informações 

diversas, como: further practice (mais prática), projects (projeto), language reference and glossary 

(referência de linguagem e glossário), áudio scripts (escritura de áudio), list of irregular verbs (lista 

de verbos irregulares). Os apêndices dispõem de atividades extras para suplementar os conteúdos 

e gerar contribuições, além dos previstos nas unidades, para a construção da aprendizagem de 

forma mais autônoma. Vale notar que esses também fornecem dicas de materiais, de leitura, de 

filmes, de sites e de atividades para o professor adaptar com o que está sendo proposto para o 

ensino. Chamamos atenção para esses apêndices, pois é uma forma de propor a potencialização da 

prática do professor e a prática dos estudantes, que podem fazer atividades extras, seja em forma 

de lição de casa ou em forma instrumento de avaliação (quadro 8). 

  

Quadro 8 - Informações da organização dos apêndices do LD de LI 
 

 

 

Further Practice 

Em cada duas unidades encontra-se a seção Futher Practice que vem 

contribuir para a aprendizagem do estudante para além do que é previsto nas 

unidades, oferecendo a ele mais oportunidade de compreender textos diversos 

(orais e escritos) sobre os temas abordados e, também, de rever outros aspectos 

linguísticos estudados na unidade, porém utilizados em outros contextos. Para 

o professor, está seção visa fornecer mais atividades que ele possa utilizar em 

diversas situações: tanto para os estudantes com mais dificuldades, que precisa 

aumentar a prática, quanto para os estudantes mais rápidos em sala de aula que 

podem fazer uma atividade a mais, como também em forma de lição de casa, 

ou, ainda, como instrumento de avaliação; 

 

 

Projects 

Cada volume conta com dois projetos que podem ser implementados pelo 

professor. Propondo produções mais amplas do que as encontradas nas 

unidades, os projetos organizam-se a partir de eixos temáticos e visam à 

discussão ampla sobre um tema, levando o estudante à produção de pôsteres, 

quizzes, gráficos, entre outros. Essas produções sistematizam um trabalho 

conjunto, podendo envolver um trabalho interdisciplinar mais abrangente; 

 

 

Language Reference e Glossary 

No final do livro, os apêndices contribuem para a aprendizagem dos aspectos 

linguísticos relacionados à gramática, como language reference ou ao léxico, 

como o glossary. O language reference procura apresentar uma síntese dos 

aspectos linguísticos trabalhados nos livros como um todo, a partir dos 

elementos trabalhados nas unidades. Já o glossary procura resgatar o 

vocabulário presente em cada unidade. 
 

 

Audio Scripts 
No final de cada volume, uma transcrição dos áudios é fornecida aos 

estudantes e professores, com o intuito de ajudar o ensino, seja na realização 
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das atividades, quando indicado, seja posteriormente, para consulta. A ideia é 

que os estudantes sejam expostos primeiramente aos textos orais de forma 

como foram concebidos, sem transcrição, para que possam estar preparados 

para compreender os diferentes textos orais que encontrarão. Porém, algumas 

atividades, o recursos à transcrição pode auxiliar os estudantes e o professor a 

identificar aspectos linguísticos específicos, dificilmente reconhecidos apenas 

na versão oral; 

 

List of irregular verbs 

Nos volumes do 8º e 9º anos, são apresentadas listas de verbos irregulares, 

para auxiliar o estudante em sua aprendizagem das diferentes formas verbais 

em inglês.  

Adaptado de Aga e Matínez (2015) 

 

Citamos também o guia didático, que é composto unicamente pelo livro direcionado para o 

professor. Neste, é possível destacar as fundamentações teórico-metodológicas que embasam as 

concepções de ensino para os livros. O guia didático é configurado por um texto empírico dividido 

em dez capítulos, que faz reflexões mais profundas de concepção teórica, concepção de ensino, 

concepção de aprendizagem, habilidades comunicativas, habilidades linguísticas, dentre outras 

temáticas para o ensino de inglês. O guia didático ainda traz questões, sugestões, informações, que 

possam contemplar a prática de ensino do professor em seu dia a dia na escola, bem como salienta 

informações a respeito de competências, de seu papel na formação do professor, de questões para 

avaliação, dentre outras referências e sugestões de leituras indicadas.  

 

3.3.4 A delimitação do corpus 

 

O corpus dessa pesquisa consiste, em primeira instância, na seleção dos livros do 6º e do 9º 

ano da coleção de livros Time to share, mais especificamente, a versão do professor. A escolha 

desses volumes se justifica pelo fato de que ambos são de níveis diferenciados, sendo um deles 

voltado para o público iniciante, no caso, alunos do 6° ano que, por sua vez, estabelecem seu 

primeiro contato com a LI, enquanto que o LD do 9° ano destina-se para o público do último ano 

do ensino fundamental que, por conseguinte, irá ingressar no ensino médio. 

Dos livros selecionados, focamos na seção do guia didático do professor para coletar as 

amostragens e discussões teórico-metodológicas que embasam os livros, com foco nas 

informações, nas ideias e nos conceitos gerais revelados para os pressupostos da abordagem da 

multimodalidade, dos multiletramentos e do letramento visual crítico. A seção do guia didático do 

professor foi escolhida por dialogar com os objetivos de investigação, que, por sua vez, remete 

para às questões relacionadas à concepção de linguagem e de ensino propostas pela pesquisa. 
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Focamos também nas seções de “reading comprehension” e “writing” (leitura e escrita) de 

onde coletamos as amostragens das atividades de leitura e de produção textos, com ênfase nas 

imagens, e, desse modo, compomos o corpus. As seções supracitadas foram escolhidas por se 

adequarem aos objetivos de investigação, tendo em vista que englobam as abordagens, as 

metodologias, as orientações, as técnicas e outros desdobramentos que são indicadas para o ensino 

da leitura e para a produção de textos e para o engajamento diante do letramento visual crítico. 

No que tange ao tratamento dado ao guia didático do professor, realizamos um apanhado 

geral das discussões teórico-metodológicas que embasam o ensino promovido pela coleção de LD 

de LI. Desse modo, distribuímos em 3 categorias respectivas à temática da multimodalidade, dos 

multiletramentos e do letramento visual crítico.  

No primeiro quadro, referente às concepções de multimodalidade, temos a seleção de 4 

citações que fazem menção à abordagem que considera os diferentes modos e recursos semióticos 

de representação. No segundo quadro, ligado às concepções de multiletramentos, elegemos 6 

citações que fazem alusão a visão de letramentos em termos de multiplicidade linguística e cultural. 

No terceiro quadro, indicado às concepções de letramento visual crítico, escolhemos 3 citações que 

fazem associação ao letramento específico para o modo visual da linguagem (quadro 9). 

 

Quadro 9 - Resumo geral das categorias inerentes as concepções teórico-metodológicos 
Guia didático do professor – 6º e 9º Ano 

Concepções teóricas Número de quadros Número de citações 

Multimodalidade; 1 3 

Multiletramentos; 1 6 

Letramento visual crítico; 1 3 

TOTAL:  3 12 

 

As concepções teórico-metodológicas do guia didático do professor contêm 13 citações, 

distribuídas em 3 categorias, a multimodalidade, os multiletramentos e o letramento visual crítico.  

No que compete o livro do 6º ano, como o índice de imagem é maior, selecionamos 16 

atividades de leitura e 8 de produção de texto, totalizando, 24 atividades (quadro 10).  
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Quadro 10 - Resumo de atividades de leitura e de produção de textos 
Time to share – 6º ano 

Unidade Atividade de leitura Atividade de produção de texto 
 
 

1 
Ormiston Bushfild Academy 

Birth certificate; 

 
 

Profilene; 
 

 

2 
A mão; 

Message conversation; 

 
 

Message; 
 
 

3 
A família; 

Overview; 

 
 

Note; 
 
 

4 
A Escolas! 

Comic strips; 

 

Cartoon; 

 
 

5 
O grafite; 

Flyer; 

 

Flyer; 

 
 

6 
A Criança com gato; 

Facts lifes; 

 
 

Fact lifes; 
 
 

7 
Vertumnus; 

Nutrition label; 

 
 

Recipe; 
 
 

8 
Football; 

News; 

 
 

News; 

Total 16 8 

24 Atividades 

 

No que diz respeito o livro do 9º ano, como o índice de imagem é menor, selecionamos 14 

atividades, sendo 11 de leitura e 3 de produção de texto (quadro 11). 

 

Quadro 11 - Resumo de atividades de leitura e de produção de textos 
Time to share – 9º Ano 

Unidade Atividade de leitura Atividade de produção de texto 

1 Diana Nyad Biography; Biografy 

2 Melancolia; 
 

- 

3 Carybe; - 

4 Três músicos; - 
 
 

5 
Fim da violência contra mulher; 

Campaign; 

 

Comment; 

 

 

6 
Ocean Sole; 

Comic strip; 

 

 

Comic strip 

 

7 Várias brincadeiras; 

Letter; 

 
 

- 

8 Cambuquira; - 
 

Total 
 

11 3 

14 Atividades 

 

As atividades do livro do 6º ano adicionadas às atividades do livro do 9º ano resultam um 

total de 27 atividades de leitura e 11 atividades de produção de texto. Todas essas fazem parte da 

composição do nosso corpus de análise (quadro 12). 
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Quadro 12 - Resumo geral de atividades de leitura e de produção de textos 
Time to share – 6º e 9º Ano 

Livros Atividade de leitura Atividade de produção de texto 
6º ano 16 8 
9º ano 11 

 

3 
Total 27 11 

38 Atividades 

 

Dadas essas considerações, o corpus do nosso estudo é composto por 12 citações do guia 

didático do professor somando-se a 38 propostas de atividades de leitura e de produção de texto. 

Tudo foi descrito e interpretado com o intuito de compreender a relação do ensino promovido pelo 

LD com as epistemologias da multimodalidade, dos multiletramentos e do letramento visual crítico. 

 

3.3.5 Os procedimentos de seleção do corpus 

 

Para a coleta dos dados, foi necessário fazer uma sistematização respaldados por um 

planejamento que conduziu os procedimentos utilizados, conforme demarcamos a seguir:  

(i) uma primeira leitura de todo a coleção de LD de LI tendo o intuito de explorar o material 

e ter consciência geral de todo seu universo. Essa primeira leitura teve como função a consciência 

do plano geral de ensino promovido pelos livros. Por isso, antes de selecionar todo o corpus, foi 

primordial entender a conjuntura da coleção, em termos de fundamentações teórica-metodológicas, 

de concepções de ensino-aprendizagem, de propostas de atividades de leitura-escrita, dos ritmos 

que envolvem livro-escola-professor-aluno, dos princípios avaliativos-autoavaliativos e etc; 

 (ii) descrições em fichas das concepções teórico-metodológicos expressos na seção do guia 

didático do professor do LD de LI do 6º e do 9º do EF. Essas descrições informam sobre os 

fundamentos da abordagem da multimodalidade, multiletramentos e do letramento visual crítico 

no ensino. Na ocasião, evidenciamos, por exemplo, para os conceitos, as convicções, as 

compreensões, as visões, as aplicações, entre outros desdobramentos que informam sobre a 

concepção de ensino promovido pela da coleção de livros. 

(iii) seleção das propostas de atividades de leitura e produção de textos que são postos pelos 

LD de LI do 6º e do 9º ano do EF. Essa seleção revela sobre a potencialidade e os limites das 

atividades para o letramento visual crítico no ensino. Na ocasião, evidenciamos, por exemplo, para 

as abordagens, as orientações, os direcionamentos, as sugestões, as dicas e outros desdobramentos 

que revelam sobre a concepção de ensino para imagem promovido pela da coleção de livros. 
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3.3.6 Os critérios de análise 

 

Dando continuidade para a exposição do processo de análise dos dados, elucidamos que 

esse segue o enfoque qualitativo e foram consideradas todas as teorias discutidas no referencial 

teórico deste trabalho. Para sistematizar a análise do corpus, estabelecemos dois planos para os 

procedimentos de critérios de análises para melhor organizar as questões e objetivos a serem 

interpretados junto com os dados levantados: 

(i) As concepções de multimodalidade, de multiletramentos e de letramento visual crítico 

nos referenciais teórico-metodológicos do guia didático do professor do LD de LI do EF Time do 

Share – Para responder à nossa primeira questão e assim identificar o que as abordagens de ensino 

informam sobre as epistemologias atuais, tomamos como ponto de partida interpretar as 

concepções teórico-metodológicas (os conceitos, as convicções, as compreensões, as visões, as 

aplicações etc.) que são informadas na seção do guia didático do professor. As análises se dão 

especialmente com base na abordagem da multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 

2006; JEWITT, 2008, 2009; BEZEMER; KRESS, 2015), da pedagogia dos multiletramentos 

(NEW LONDON GROUP 1996; COPE; KALANTZIS, 2000) e do letramento visual crítico 

(CALLOW, 1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013; SILVA, 2016).  

O objetivo desse critério volta-se para interpretar as bases teórico-metodológicas 

apresentadas pelo guia didático do professor, com o intuito de entender as informações subjacentes 

às concepções de ensino que compreenda toda a complexidade de ensinar a linguagem, tendo em 

vista formar alunos aptos a serem designers do futuro social, principalmente quando se trata 

produção e compreensão de representações visuais.  

(ii) A concepção de letramento visual crítico nas abordagens de ensino das atividades de 

leitura e de escrita do LD de LI do EF Time to share – Para responder a nossa segunda questão e 

assim conseguir identificar o que as concepções das propostas de atividade de leitura e de produção 

de textos (as abordagens, as orientações, os direcionamentos, as sugestões, as dicas etc) revelam 

sobre o letramento visual crítico tomamos como ponto de partida interpretar as atividades que 

compõe a seção reading comprehension e writing (leitura e escrita), com foco na imagem. As 

análises se dão principalmente com base nos postulados da GDV (KRESS; VAN LEEUWEN, 

1996, 2006) e no modelo Show me framework (CALLOW, 2008; SILVA, 2016).  
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O objetivo desse critério volta-se para interpretar as propostas de leitura e de produção dos 

textos, para entender as concepções para o ensino direcionado para a imagem, de forma a ter 

respostas dos letramentos que são sinalizados e o que eles revelam sobre o letramento visual crítico. 

 

3.3.7 Os procedimentos de análises 

 

Sentimos a necessidade ainda de explicar os procedimentos metodológicos de como ocorreu 

o desenvolvimento das análises. Nesse ciclo, destacamos que as seleções, as descrições e as 

interpretações dos dados obtidos foram distribuídas em duas etapas, a qual, esboçamos a seguir:  

(i) na primeira etapa, que compete às concepções teórico-metodológicas no guia didático 

do professor da coleção de LD de LI do 6º e do 9º do EF, foram feitas interpretações qualitativas 

dos quadros que contêm as descrições das informações da abordagem da multimodalidade, da 

pedagogia dos multiletramentos e do letramento visual crítico para o ensino. Nesse sentido, as 

análises foram distribuídas em três blocos, respectivos a abordagem da multimodalidade (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 1996, 2006; JEWITT, 2008, 2009; BEZEMER; KRESS, 2015), a pedagogia 

dos multiletramentos (NEW LONDON GROUP 1996; COPE; KALANTZIS, 2000) e ao 

letramento visual crítico (CALLOW, 1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013; SILVA, 2016). 

 (ii) na segunda etapa, que compete as propostas de atividades de leitura e de produção de 

texto do LD de LI do 6º e do 9º do EF, foram feitas interpretações qualitativas das propostas de 

atividades que revelam os agenciamentos do letramento visual crítico para o ensino. As análises 

foram distribuídas em dois blocos, um voltado para o livro do 6º ano e o outro voltado para o livro 

do 9º ano. Todas as interpretações foram feitas à luz da Gramática do Design Visual (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006) e do modelo Show me framework (CALLOW, 2008; SILVA, 2016). 
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3.3.8 O quadro norteador da pesquisa 

 

Quadro 13 - Quadro norteador da pesquisa 
Questão geral Objetivo geral 

Que relação há entre a abordagem da multimodalidade e 

do letramento visual crítico quanto a concepção de 

ensino que perpassa as atividades de leitura e de 

produção de textos e o guia didático do professor do 

livro didático de língua inglesa Time to share? 

Investigar a relação entre a abordagem da 

multimodalidade e do letramento visual crítico quanto a 

concepção de ensino promovido pelo livro didático 

Time do Share, considerando, as atividades de leitura e 

de produção de textos e o guia didático do professor; 

Desdobramentos 

Questões 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Categorias de 

análises 

 

 

Bases teóricas 
Procedimentos de 

análises 

 

 

De que forma as 

discussões teórico-

metodológicas no 

guia didático do 

professor do livro 

Time to share 

informam sobre a 

abordagem da 

multimodalidade, a 

pedagogia dos 

multiletramentos e o 

letramento visual 

crítico? 

 

 

Identificar como a 

concepção da 

abordagem da 

multimodalidade, da 

pedagogia dos 

multiletramentos e 

do letramento visual 

crítico são 

informadas no guia 

didático do 

professor da coleção 

de livro didático 

Time to share 

 

 

 

 

 

 

As concepções de 

multimodalidade, 

de 

multiletramentos 

e de letramento 

visual crítico. 

Multimodalidade 

(KRESS; VAN 

LEEUWEN, 1996, 

2006; JEWITT, 

2008, 2009; 

BEZEMER; 

KRESS, 2015); 

pedagogia dos 

multiletramentos 

(NEW LONDON 

GROUP 1996; 

COPE; 

KALANTZIS, 

2000); e letramento 

visual crítico 

(CALLOW, 1999, 

2005, 2006, 2008, 

2012, 2013; SILVA, 

2016); 

Interpretação 

qualitativa das 

representações que 

baseiam as concepções 

teórico-metodológicas 

apresentadas para o 

ensino da coleção de 

LD de LI. Nesse caso, 

os conceitos, as 

convicções, as 

compreensões, as 

visões, as aplicações, 

entre outros 

desdobramento que 

informam sobre a 

multimodalidade, os 

multiletramentos e o 

letramento visual 

crítico foram 

considerados para a 

análise. 

 

 

 

 

 

O que pode ser 

revelado sobre o 

letramento visual 

crítico nas propostas 

de atividades de 

leitura e de produção 

de texto do livro 

Time to share? 

 

 

 

 

 

 

Verificar o que as 

propostas de ensino 

de atividade de 

leitura e produção 

dos textos do livro 

didático Time to 

share podem revelar 

sobre o letramento 

visual crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A concepção de 

letramento visual 

crítico;  

 

 

 

 

 

As metafunções da 

GDV (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 

1996, 2006) e as 

dimensões do 

modelo Show me 

(CALLOW, 2008; 

SILVA, 2016); 

Interpretação 

qualitativa das 

propostas de leitura e de 

produção dos textos, 

com ênfase nas 

imagens, que são 

apresentadas pela 

coleção de LD de LI. 

Nesse caso, as 

abordagens, as 

orientações, os 

direcionamentos, as 

sugestões, as dicas e 

outros desdobramentos 

que revelam sobre a 

concepção de ensino 

que revelam sobre o 

letramento visual 

crítico foram 

considerados para a 

análise. 

Fonte: próprio autor. 
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Tendo caracterizado o presente estudo, que faz um diálogo com as questões de pesquisa em 

ensino vinculado com os pressupostos da LA, que apresenta critérios qualitativos para análise dos 

dados coletados, bem como, que situa todos os procedimentos metodológicos, desde a seleção até 

às análises, passamos agora para o capítulo de análise e discussão dos resultados. 
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4 O LETRAMENTO VISUAL CRÍTICO NA COLEÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO TIME TO 

SHARE 

  

Neste capítulo, seguem as análises do corpus da pesquisa. Procuramos responder as 

questões que embasam a nossa pesquisa no sentido de entender à concepção de ensino que é 

promovido pelo LD de LI do EF Time to share. Por isso, deixamos claro que as nossas análises 

partiram das descrições e das interpretações das concepções teórico-metodológicas da seção do 

guia didático do professor; e das descrições e das interpretações das propostas de atividades de 

leitura e de produção de texto do livro didático. 

Ao longo dessa análise, direcionamos nosso diálogo a partir das bases que respaldam a 

abordagem da multimodalidade de Kress e van Leeuwen, (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009), 

Bezemer e Kress (2015); da pedagogia dos multiletramentos de New London Group (1996) e Cope 

e Kalantzis (2000); e do letramento visual crítico de Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013), 

traduzido por Silva (2016). Além desses, também nos fundamentamos na GDV de Kress e van 

Leeuwen, (1996, 2006) e no modelo Show me de Callow (2008) e Silva (2016).  

Desse modo, o capítulo está organizado em seções e subseções que está obedecendo à 

respectiva sequência, a qual destacamos a seguir:  Quanto à concepção de ensino no guia didático 

do professor do livro didático de língua inglesa; Descrevendo a abordagem de ensino do guia 

didático do professor; Interpretando a abordagem de ensino do guia didático do professor; Quanto 

às propostas de atividade de leitura e de produção de textos do livro didático de língua inglesa; 

Time to share do 6º ano: descrevendo e interpretando as possibilidades e os limites para o 

letramento visual crítico; Time to share do 9º ano: descrevendo e interpretando as possibilidades e 

os limites para o letramento visual crítico.  

 

4.1 QUANTO À CONCEPÇÃO DE ENSINO NO GUIA DIDÁTICO DO PROFESSOR DO 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Nessa parte das análises, é nosso objetivo responder o primeiro questionamento de 

pesquisa, relacionado as concepções teórico-metodológicas dadas para o ensino na seção do guia 

didático do professor do LD de LI: de que forma as discussões teórico-metodológicas no guia 
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didático do professor do livro Time to share informam sobre a concepção da abordagem da 

multimodalidade, da pedagogia dos multiletramentos e do letramento visual crítico?  

Privilegiamos o universo do ensino através da coleção de livro Time to share acerca das 

informações relacionadas com as epistemologias que dialogam com os postulados da abordagem 

da multimodalidade, Kress e van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009), Bezemer e Kress 

(2015); da pedagogia dos multiletramentos, New London Group (1996), Cope e Kalantzis (2000); 

e do letramento visual crítico Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013), Silva (2016). 

As análises foram direcionadas e organizadas em duas seções. Na primeira parte, 

apresentamos a descrição da natureza do ensino de LI, representado pelo guia didático do professor. 

Na segunda parte, interpretamos qualitativamente as informações reveladas que indicam as 

concepções de ensino, respaldadas pela diversidade de modos e recursos sócio-semióticos. Tudo 

isso vem ordenar trabalhos especializados com a abordagem da multimodalidade, dos 

multiletramentos e do letramento visual crítico. 

 

4.1.1 Descrevendo a abordagem de ensino do guia didático do professor 
 

A primeira parte volta-se para as descrições do guia didático do professor traçados por Aga 

e Martínez (2015). O livro traz uma organização clara, precisa, coerente e funcional quanto às 

concepções teórico-metodológicas dadas para a linguagem e para o ensino. Para melhor mostrar 

toda a natureza que circunscrevem seus fundamentos, utilizaremos citações dos próprios autores, 

para informar, com exatidão, seus entendimentos. 

Logo no início da apresentação, os autores exibem o objetivo principal da coleção de livros: 

“contribuir para formação integral do estudante, por meio da língua inglesa, preparando-o para o 

exercício da cidadania e para a compreensão da diversidade social, cultural e linguística que 

caracteriza a sociedade contemporânea” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 179). Assim, dar-se-á 

entender que o livro pretende formar alunos aptos para atuar como agente pensante numa sociedade 

de atributos plurais, como designers do futuro social. 

Aga e Martínez (2015) baseiam suas discussões teórico-metodológicas da linguagem 

fundamentada pela perspectiva sócio-interacional (VOLOVHÍNOV, 2010; BAKHTIN, 1997), 

alicerçando-se nas propostas didáticas para o ensino-aprendizagem, por meio de gêneros 

textuais/discursivos da Escola de Genebra (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; DOLZ; GAGNON; 
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DECÂNDIO, 2010), sobretudo, em sua decorrência para o ensino de línguas no Brasil (ABREU-

TARDELLI; CRISTOVÃO, 2009; NASCIMENTO, 2014). Ainda mais, as questões de 

Letramentos(s) (STREET, 2010) são elencadas em noção dos textos multimodais (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006).  

A visão de linguagem sócio-interacional, defendida por Aga e Martínez (2015), está ligada 

ao pensamento de que o ensino de “língua deveria partir das formas concretas e dos tipos de 

interação verbal ligados às condições concretas em que se realiza; passar pelas formas das distintas 

enunciações [...] em ligação com a interação verbal; e terminar pelos estudos das formas da língua” 

(AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). Em tese, tudo indica que o trabalho com a língua-linguagem 

se dá por um horizonte amplo, em que os elementos linguísticos são sempre apresentados em 

situações concretas de uso da língua e o ensino é sempre posterior à reflexão sobre sua presença 

nas práticas sociais e eventos comunicativos. 

Desse modo, o ensino-aprendizagem de gêneros textuais/discursivos gerenciada por Aga e 

Martínez (2015) pretende “guiar os estudantes na leitura e na produção de textos, orais ou escritos, 

pertencentes a gêneros textuais/discursivos presentes na vida cotidiana, visando a seu uso para agir 

nas práticas sociais de referência” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 179). No centro das questões que 

envolve a leitura e a produção, os textos são representados como um fenômeno profundamente 

vinculado à vida social. Assim, a atividade de leitura é posta como um trabalho que exige 

manifestações linguareiras ancoradas a um contexto social, linkados por um período histórico, uma 

condição política e uma determinada cultura.  

Isso quer dizer que o ensino de inglês deve partir da construção do sentido do texto para 

situar os estudantes com as múltiplas formas de comunicação e para criar possibilidades de 

interação social. Trata-se de colocar os alunos em situações reais de uso da língua inglesa, 

proporcionando experiências diversas, sejam sociais, culturais, através de diferentes gêneros 

textuais/discursivos orais e escritos. 

Desse modo, o ensino de língua inglesa deve partir da produção de textos de diferentes 

gêneros discursivos/textuais, preparando o aluno para “construir um conhecimento intuitivo das 

regras e das propriedades dos gêneros” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). Trata-se de “produzir 

apropriadamente textos pertencentes aos gêneros com os quais tivemos mais contato durante a 

vida” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). No ensino de língua inglesa, “é preciso ensinar os 

estudantes a produzir diversos gêneros necessários para atuar na sociedade, tanto os mais 
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cotidianos, quanto os menos cotidianos” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). Possivelmente, a 

intenção dos autores desses livros consiste em preparar os alunos para compreender a dinâmica que 

englobam as regras quanto à função, ao estilo e ao conteúdo temático no processo de produção de 

texto. Assim, o processo da leitura e da escrita não deve ser visto como atividade estanque, de 

estrutura rigorosa, mas concebido como uma prática colaborativa, intensa e fluida, que exige 

planejamento e organização nas ações sociais e culturais em forma de linguagem.  

Quanto à visão multimodalidade, apresentado por Aga e Martínez (2015), há o 

reconhecimento de que a linguagem é “realizada por inúmeros sistemas semióticos, dentre eles a 

língua, mas também outros sistemas não necessariamente verbais, caracterizados por imagens 

(fixas ou em movimento), variados tipos de sons, gestos etc” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). 

A preocupação para outras linguagens, além do modo verbal, é mais uma forma em que a coleção 

de livros pretende colaborar com o ensino, logo que alude a ideia de novas modulações e novos 

propiciamentos para a leitura e a produção de texto que, por ora, faz instalar o reposicionamento 

da forma como as pessoas se relacionam com os textos, bem como com as difusões, com as 

circulações e com as publicações. 

Quanto à visão de letramentos apresentados no guia didático do professor, notamos que a 

intenção é “trabalhar a construção de sentidos possibilitada pela compreensão de textos verbais e 

visuais” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). Os autores compreendem que a percepção empregada 

para as propriedades dos letramentos (no plural), adentra que a “a compreensão e a produção de 

textos devem envolver também a multiplicidade da linguagem que caracteriza a comunicação 

humana contemporânea, fortemente multimodal” (AGA E MARTÍNEZ, 2015, p. 182). Os 

letramentos, apresentados pelo guia didático do professor refletem novas possibilidades para o 

ensino e para a construção do conhecimento, tendo em mente que o acesso à comunicação, à 

informação e ao agenciamento social são promovidos pelo caráter multimodal da linguagem. Sobre 

o letramento nesse manual, é preciso colocar que 

 

a produção de sentidos mais transparentes quanto os mais dificilmente 

depreendidos, preparando os estudantes para se tornarem mais críticos [...] 

primeiramente a compreensão geral do texto e, em seguida, procuram trabalhar de 

maneira específica aspectos que contribuem para a compreensão detalhada de 

alguns elementos essenciais para a construção de sentidos” (AGA; MARTÍNEZ, 

2015, p. 182). 
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 Inegavelmente, a concepção de letramentos não advém somente de um simples uso para 

agenciamentos específicos, mas de um processo que envolve desde o encadeamento de codificação 

e decodificação até a contextualização mais complexas, como as questões ideológicas, políticas, 

sociais, históricas e culturais dos textos. O letramento presente no livro didático é entendido como 

um fator que leva a pensarmos na educação linguística pelo viés dos multiletramentos.  

Explicitados esses argumentos, partimos agora para descrição quanto às habilidades 

comunicativas elencadas pela coleção de livros. De modo geral, são consideradas as habilidades 

comunicativas nas suas quatro dimensões (reading, writing, speaking e listening) para o ensino de 

LI. Nessa direção, Aga e Martínez (2015, p. 182) informam que “o trabalho com as habilidades 

comunicativas enfoca, sobretudo, a compreensão e produção de textos orais e escritos, 

considerando também suas dimensões multimodais”. Justapondo-se a esse aspecto, a coleção de 

livros indica que “as habilidades comunicativas são trabalhadas como de fato aparecem nas práticas 

sociais, ou seja, integrada entre si e, muitas vezes, integradas também com a presença de textos 

visuais e a combinação de vários sistemas semióticos” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 182).  

Nosso foco está voltado para a compreensão e a produção de textos, tendo em mente as 

análises, que são sinalizadas para as questões de leitura e de escrita. A escrita, nessa coleção de 

LD, está embasada “na visão sócio-interacional da linguagem [...] e, também, com o que é proposto 

nos PCN (BRASIL, 1998)” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 183). Nosso entendimento é de que os 

sentidos produzidos pelos textos devem ser compreendidos por um processo de produção e de 

reprodução, como parte de um contexto em que foi produzido; em seguida, avançam para os modos 

de organização textual (o que inclui os aspectos multimodais que o caracterizam), depois, chegam 

aos aspectos linguísticos que o compõe, para, por fim, retornar ao contexto.  

De fato, “a compreensão se situa entre o leitor e o autor do texto como sujeitos sociais 

inseridos em um determinado momento histórico e um determinado local” AGA; MARTÍNEZ, 

2015, p. 183). Isso envolve a compreensão do texto e abarca a negociação de significados entre os 

diferentes sujeitos (universais e individuais) e os diferentes contextos (locais e globais). Portanto, 

a mobilização dos significados (divergências, crenças, valores, entre outros) são moldados diante 

da interação social pelo qual ocorre a troca de significados no processo da leitura e da construção 

social dos sentidos do texto. 

Na produção escrita, a proposta abraçada pela coleção de livros “tem por objetivo 

primordial a produção de textos pertencentes a diversos gêneros textuais e, para tanto, está sempre 
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vinculado a uma situação de uso social da língua” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 185). A coleção 

de livros nos retoma uma compreensão relevante: o ensino da produção de texto deve considerar 

sempre sobre o que escrevemos, para quem estamos escrevendo, por que estamos escrevendo e 

onde e quando estamos escrevendo.  

No momento, as atividades de produção de textos partem sempre “do contexto no qual o 

texto é produzido (quem escreve, do ponto de vista físico e social; para quem; com qual objetivo; 

quando e onde é produzido e será vinculado) e procuram motivar a produção de textos pertencentes 

a diversos gêneros textuais já trabalhados” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 185). Cremos que flui o 

pensamento de que a escrita é vista como um processo que demanda tempo para o planejamento e 

para o levantamento de conhecimento, no que diz respeito à temática sugerida, adequação para a 

situação do uso da língua, reflexões para os aspectos organizacionais e linguísticos característicos 

do gênero, releitura do texto como o todo e correção do que deve ser reescrito. 

Nesse sentido, os conteúdos expostos para o ensino das habilidades linguísticas, de um 

passado não muito distante, em que tinham os valores universais antes inquestionáveis, para a 

coleção de livros, são rompidos. Isso pode ser percebido perante a noção dada para os temas 

abordados, que acompanha a lógica da diversidade. A exemplo, os temas trazem à tona discussões 

sobre “sustentabilidade, o papel da mulher na sociedade, a diversidade cultural e social, as questões 

de gênero e étnico-raciais, a valorização da cultura brasileira, entre outros” (AGA; MARTÍNEZ, 

2015, p. 179). Assim, a preocupação de Aga e Martínez (2015) é trazer discussões que girassem 

em torno de matérias que abrangessem desde questões que se mostram mais como “livres” até 

questões que se mostram mais como “tabus”.  

O trabalho com as habilidades comunicativas segue toda a compreensão adotada ao longo 

dos livros para as prioridades oral e escrita, abrangendo a multimodalidade da linguagem, pois “a 

língua em uso e a construção de sentidos é possibilitada pela junção de aspectos contextuais, 

verbais e visuais”. (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 187). Pensamos que é por esse olhar que os 

autores entendem que as habilidades da compreensão e da produção devem se basear no espaço da 

escola (contextuais), nas atividades de modulações linguísticas (verbal) e nas modulações não 

linguísticas (visual). 

Por meio do trabalho com a compreensão e a produção de texto que considere as múltiplas 

linguagens e que considere múltiplos contextos, Aga e Martínez (2015, p. 187) acreditam que os 
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“estudantes estarão melhor preparados para atuar no mundo contemporâneo, permeados por novas 

formas de uso da linguagem verbal e visual na compreensão e produção de textos multimodais”.   

Nesse contexto, a coleção de livros didáticos que embasam esta pesquisa, em particular, o 

modo visual, nos lembra as modulações especializadas da “linguagem visual também auxilia os 

estudantes a compreenderem os textos em inglês, antecipando seu conteúdo [...] para que o 

estudante possa, aos poucos, ir compreendendo trechos mais longos em inglês”. (AGA; 

MARTÍNEZ, 2015, p. 187). A linguagem é oferecida no sentido de promover um tipo de 

inteligibilidade para o aluno para lidar com as relações com os textos trabalhados em sala de aula. 

Dadas todas essas considerações, no próximo tópico interpretamos todas as descrições 

teórico-metodológicas apresentadas pelo guia didático do professor do LD de LI para o ensino, e 

de acordo com as epistemologias que são adotados por este estudo, almejamos responder a questão 

lançada para atingir o objetivo que foi pensado para esta parte da pesquisa. 

 

4.1.2 Interpretando a abordagem de ensino do guia didático do professor 

 
 

Nesta parte do nosso trabalho, optamos por situar nossas interpretações em ciclos de 

discussões que giram em torno de temas como multimodalidade, multiletramentos, letramento 

visual crítico. Acreditamos que para isso carece recorrer das teorizações apresentadas no segundo 

capítulo para dar auxílio para toda a compreensão dos dizeres levantados.  

Conforme fomos fazendo as nossas interpretações em torno do guia didático do professor, 

nas brechas que encontramos, dialogamos com os paradigmas que defendemos, que abarca 

concepção de linguagem e de ensino de línguas, voltados para os aspectos que reconheçam a 

importância de ensinar por uma abordagem sócio-semióticos, onde coloca os signos visuais da 

linguagem com centrais. 

 

4.1.2.1 A multimodalidade  

 

As discussões tratadas no guia didático do professor do LD assumem um mosaico de 

epistemologias em cima de pontos interessantes para o ensino de línguas. Com vimos nas 

descrições anteriores, temos a convicção que a coleção de livros aponta traços que demarcam uma 

concepção de linguagem e de ensino de leitura e de produção de textos embasado, 

proeminentemente, no sócio-interacionismo, focando nas modulações verbais dos diferentes 
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gêneros textuais/discursivos orais e escritos. Mesmo assim, temos a convicção de que há pontos 

importantes que precisam ser explicitadas, pois são posicionamentos relevantes que somam com a 

construção de que a concepção de linguagem é concebida pela pluralidade, justamente porque seus 

ensaios revelaram ideias para a multimodalidade. Por isso, julgamos ser aceitável retomarmos e 

demarcarmos 3 pontos no quadro 14 com os respectivos dizeres que fazem relação com a 

abordagem da multimodalidade expressados por Aga e Martínez (2015) descritos no guia didático 

do professor do LD de LI:  

 

Quadro 14 - A multimodalidade no guia didático do professor 
 

Ponto 1 

“estamos tomando a linguagem como característica do ser humano [...] realizada por inúmeros 

sistemas semióticos, dentre eles a língua, mas também outros sistemas não necessariamente 

verbais, caracterizados por imagens (fixas ou em movimento), variados tipos de sons, gestos, etc”. 

(AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). 
 

 

Ponto 2 
“o trabalho com as habilidades comunicativas enfoca, sobretudo, a compreensão e produção de 

textos orais e escritos, considerando também suas dimensões multimodais”. (AGA; MARTÍNEZ, 

2015, p. 182). 
 

 

Ponto 3 
“a compreensão e a produção de textos devem envolver também a multiplicidade da linguagem 

que caracteriza a comunicação humana contemporânea, fortemente multimodal”. (AGA; 

MARTÍNEZ, 2015, p. 182). 

 

Como podemos ver no quadro, não devemos negar nossas hesitações diante do 

reconhecimento de que a linguagem é revelada para a multimodalidade. Esse entendimento nos 

conduz a uma reflexão acerca da concepção da multiplicidade linguística que é explorada no guia 

didático do professor.  

O ponto 1 merece destaque, pois a concepção de linguagem retratada no guia didático do 

professor preza pelos sistemas semióticos verbais e, além desses, também consente que a 

linguagem é caracterizada por outros sistemas semióticos não necessariamente verbais. É o caso 

dos sistemas semióticos visuais, entre outros. Sob a ótica da multiplicidade de sistemas semióticos 

que determina a linguagem e a comunicação do ser humano, entendemos que existe uma relação 

com as epistemologias da expansão da linguagem e do ensino de línguas proferidos por Kress e 

van Leeuwen (1996, 2006). Quando consideramos outros sistemas semióticos, além do verbal, 

percebemos que esses devem ser explorados nos espaços escolares, dentro de uma perspectiva 

ampla, abordada sob a ótica da multimodalidade.  

Segundo os pensamentos de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008) e Bezemer 

e Kress (2015), a linguagem deve ser entendida e trabalhada por meio de uma abordagem que 
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envolve uma gama de signos sócios-semióticos verbais e não verbais, dentro de um jogo de 

orquestração de modos e de recursos no processo que molda todo o sentido a ser produzido.  

Os pontos 2 está voltada para as habilidades comunicativas, em especial a leitura e a escrita, 

o que nos faz ver que é onde multimodalidade recebe mais influências. Chamamos atenção para o 

cuidado com a compreensão e a produção de textos, exploradas o mais próximo possível nas 

práticas comunicativas na sociedade. Então, já que a linguagem está ordenando sistematizações 

mais amplas, mais sofisticadas e mais difíceis, isso significa que requer outras agências para a 

leitura e para a produção nas práticas sociais em que nos envolvem. Retomamos a fala de Kress e 

van Leeuwen (1996, 2006), para endossar que a linguagem é expressada na leitura, na escrita, ou 

em qualquer outra forma de produção de significados por meio de outras modulações além das 

linguísticas. Assim, reafirmamos que esse é o caráter central da multimodalidade, por ser uma 

abordagem que oferece um novo tratamento para linguagem e para o ensino por um lado mais 

aberto e mais descentralizado quanto às fórmulas isoladas que são apresentadas para o sistema 

verbal da linguagem. 

Por outro lado, ainda que haja o reconhecimento de explorar a compreensão e a produção 

de texto em seus aspectos multimodal, o ponto 2 ainda denota a ênfase do ensino para as 

modalidades verbais (orais e escritas). Salientamos que, apesar de considerar as dimensões 

multimodais da linguagem, enxergamos esse dizer por outras lentes, numa acepção que coloca 

linguagem não verbal subordinada à linguagem verbal. Para Kress e van Leeuwen (1996, 2006), 

Jewitt (2008, 2009) e Bezemer e Kress (2015), a linguagem é vista em termos “multi” por designar 

a multiplicidade linguística que estampa a paisagem comunicacional contemporânea. Tal 

pensamento nega o exercício de colocar uma modulação da linguagem em sobreposição a outra, 

porque o modo verbal, que tanto enfatizado no guia didático do professor, é somente uma das partes 

que representam as linguagens expressas nos textos.  

Não adianta colocar a modulação verbal como centro e considerar as demais modulações 

não verbais para dizer que está explorando a linguagem e a comunicação como multimodal. 

Acreditamos que, para tal fato, exige uma reflexão teórica e prática mais profunda para explorar as 

linguagens verbais e visuais de forma integrada para resgatar as diferentes modulações e os vários 

propiciamentos, de forma que permita a conscientização com o trabalho sócios-semiótico, o que 

comporta alto grau de complexidade.   
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Assim, ao questionar o privilégio da modalidade verbal no ensino, não nos coloca como 

anti-tradicionalista quanto à educação linguística. Pelo contrário, só mostra a nossa preocupação e 

cuidado com o ensino para as habilidades comunicativas de leitura e de produção para a palavra, 

para a imagem, para os gestos, para todas as formas que venham representar a linguagem nos 

diversos textos que estão expostos nos vários contextos de comunicação do mundo a fora.  

O pensamento que domina o ponto 3, em que há argumentação para preparar o aluno para 

lidar com a compreensão e produção de textos multimodais, só ressalta o nosso diálogo proferido 

em favor do ensino que ultrapassem as fronteiras do sistema verbal. A coleção de livro, assim como 

nós, reconhece a importância da linguagem multimodal a nossa volta, fato que releva que não 

devemos ficar neutros a ela, mas, ao contrário, faz refletir a necessidade de incluir as múltiplas 

linguagens e as semioses no processo de ensino de línguas. Isso acontece, porque há o intuito de 

ampliar o poder semiótico do aluno para leva-lo a alcançar as camadas mais profundas da leitura e 

da produção dos textos que circulam nos contextos sociais contemporâneo.  

Nesse sentido, o livro em estudo é pensado com base na teoria que concebe a linguagem 

como de natureza social, numa abordagem sócio-interacionista, externado por meio de gêneros 

textuais/discursivos orais e escritos. Por esse lado, entendemos a necessidade de reconhecer o 

mundo plurilíngue dos distantes e distintos signos sócios-semióticos e a abordagem da 

multimodalidade para o desenrolar das habilidades de compreensão e produção de texto. Mas, por 

outro lado, parece claro que o modo verbal da linguagem ainda é colocado como principal diante 

dos demais modos para o ensino na coleção de LD de LI.  

Para fechar nossa interpretação, fazemos uma questão para refletirmos sobre as 

considerações em relação à multimodalidade na abordagem de ensino do guia didático do 

professor: quem pode ler e produz textos com mais proficiência? São aqueles que usam apenas 

palavras ou aqueles que usam diferentes modos e recursos semióticos de forma integrada? 

 

4.1.2.2 Os multiletramentos 

 

No centro deste ciclo de discussão, refletimos sobre as manifestações teórico-

metodológicas dadas no LD de LI no que se refere ao ensino que preza pela pedagogia da 

multimodalidade e da multiculturalidade. Na tentativa de abranger esses dois termos, com prefixo 

“multi”, que designa a multiplicidade linguística dos textos e a multiplicidade cultural da sociedade 
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globalizada, analisaremos como os letramentos são apresentados e como as discussões em seus 

arredores podem também revelar o caráter do prefixo “multi”. Ou seja, do termo dos 

multiletramentos.   

Salientamos que em nenhum momento nos dizeres teórico-metodológicos expressos na 

coleção de livros, o termo “multiletramentos” aparece. Mesmo assim, chamamos atenção para as 

falas descritas na seção anterior que foram distribuídas em pontos que mostram convicções, 

somando com a construção do entendimento para os multiletramentos, porque seus ensinamentos 

revelaram uma perspectiva de formação do aluno voltada para a pluralidade dos signos sócios-

semióticos da linguagem e para a pluralidade das culturas que estão presentes em nossa sociedade.  

Com esse olhar, para melhor nortear nossas discussões, foi necessário demarcar as falas em 

6 pontos, que, por sua vez, estão distribuídas no quadro 15, justamente por fazerem alusão as 

concepções centrais que caracterizam os multiletramentos apresentados por Aga e Martínez (2015):   

 

Quadro 15 - Os multiletramentos no guia didático do professor 
 

Ponto 1 

“o objetivo principal é voltado para contribuir para formação integral do estudante, por meio da 

língua inglesa, preparando-o para o exercício da cidadania e para a compreensão da diversidade 

social, cultural e linguística que caracteriza a sociedade contemporânea” (AGA; MARTÍNEZ, 

2015, p. 179).  
 

 

Ponto 2 
“a opção teórica-metodológica implica guiar os estudantes na leitura e na produção de textos, 

orais ou escritos, pertencentes a gêneros textuais/discursivos presentes na vida cotidiana, visando a seu 

uso para agir nas práticas sociais de referência” (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 179). 

 

Ponto 3 

“quando se trata de uma língua estrangeira, é preciso ensinar os estudantes diversos gêneros para 

atuar na sociedade, tanto os mais cotidianos, quanto os menos cotidianos. É dessa forma que 

podemos contribuir para o(s) letramento(s) dos estudantes nas mais variadas práticas sociais 
(AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). 

 

Ponto 4 
“um dos objetivos constantes e mais geral é o de trabalhar a construção de sentidos possibilitada 

pela compreensão de textos verbais e visuais (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 181). 
 

 

Ponto 5 
“Ressaltamos a importância de trabalhar tanto os sentidos mais transparentes quanto os mais 

dificilmente depreendidos, preparando os estudantes para se tornarem mais críticos” (AGA; 

MARTÍNEZ, 2015, p. 182). 
 

 

Ponto 6 
“A coleção inspira-se em alguns aspectos de Street (2010) sobre as questões do(s) letramento(s) 

em noção abordadas por Kress e van Leeuwen (2006) sobre os textos multimodais” (AGA; 

MARTÍNEZ, 2015, p. 179).  

 

Nossa atenção se volta para o ponto 1, em que propõe a formação do aluno em todas as 

dimensões. Esse pensamento condiz com o que está expresso no livro New London Group (1996), 

bem como com o que defendem Cope e Kalantzis (2000), o ensino na contemporaneidade deve ser 

ressignificado para a diversidade (linguística e cultural), porque é por meio da diferença que ocorre 

um certo tipo de aprendizado com outro, em consequência, sobre o outro, promove a formação 

cidadã e a ordem social.  
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Cremos que é fundamental lembrar de uma passagem do New London Group (1996), no 

que se trata as diferenças, pois, quando as diferenças são ativamente reconhecidas e negociadas são 

fatores favoráveis para que as pessoas tenham a chance de expandir os repertórios culturais e 

linguísticos, dando acesso a maiores possibilidades para a construção de conhecimnetos sociais. 

Nessa ocasião, destacamos que existe uma intenção de formar o aluno numa acepção mais 

humanizadora. Parece que os autores do livro enxergam a necessidade de lidar com o diferente, 

como o exótico e com o estranho, de modo que ultrapasse a fronteira da escola e da temporalidade 

estabelecida para educar um aprendiz, para que seja agente ativo ao longo de suas experiências na 

sociedade de caráter heterogenia. Queremos dizer que, o aluno deve ter uma formação além da 

linguística, da condição da língua como um sistema isolado. Isso pode ser traduzido quando se 

assume a tomada de decisão preparando o aluno para interagir e comunicar dentro de uma 

sociedade de atributos plurais, para desbravar os significados que abarcam os contextos sociais 

desiguais, as culturais diferentes, as pessoas heterogêneas e as linguagens diversas.  

Os pontos 2 e 3 denotam a preocupação teórica e prática para os agenciamentos dos 

letramentos no ensino para as atividades de leitura e de escrita de gêneros variados que que fazem 

parte do dia a dia nas interações sociais. Essas ideias se voltam para os estudiosos que teorizam 

sobre as agências dos letramentos, para serem exploradas numa perspectiva de abordagem 

sociocultural, tendo como ponto de partida as práticas sociais. Assim, é relevante reconhecer a 

necessidade de constituir o ensino apropriado para um contexto de fatores, cada vez mais, críticos 

e híbridos, que por ora, foram impostos pela multiplicidade local e conectividade global (COPE; 

KALANTZIS, 2000). Em outras palavras, é compreender os letramentos em sua abrangência 

(oposta a visão tradicional de explorar os significados das habilidades cognitivas e psicológicas), 

suplementada por uma natureza de repertórios mais potentes e mais responsáveis quanto aos 

significados extraídos dos diferentes campos sociais, culturais, políticos, institucionais, 

econômicas, morais e históricas que são postos nos contextos locais e globais.  

Outro fator interessante que revela sobre os multiletramentos pode ser percebido no ponto 

4, pois considera o sentido além do texto, da modalidade verbal, muito presente no ensino de língua 

monolítica, singular e estável. Em oposição a essa visão, ao trazer questões para explorar o texto 

visual, a concepção de ensino para os multiletramentos é sinalizada, porque há a preocupação para 

trabalhar outros modos de representação da linguagem conforme a situação e a cultura do grupo 

social em questão. Compartilhamos esse pensamento juntamente com New London Group (1996) 
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e Cope e Kalantzis (2000), uma vez que a pedagogia dos multiletramentos foca nos diferentes 

modos de representação para extrair os sentidos numa perspectiva vastíssima, o que exige a 

integração do letramento verbal, do letramento visual, do letramento crítico, do letramento social, 

ou dos multiletramentos. Nessa situação, os multiletramentos demanda diferentes tipos de 

pedagogias, em que a língua e os outros modos e recursos sócios-semióticos são configurados 

igualmente como representações dinâmicas que mobilizam significados com os quais as linguagens 

são conduzidas.  

No ponto 5, observamos a importância de trabalhar os sentidos do texto de forma mais 

profunda, voltados para a formação do estudante numa postura mais crítica, destacando o caráter 

complexo dos letramentos. Parece-nos claro que o letramento incorpora uma roupagem mais densa 

do que a alfabetização, o que remetendo o reconhecimento de que que as facetas dos textos e do 

ensino não têm nada de neutro, de improvisado ou de espontâneo.  

Via de regra, as novas normas do sentido crítico para os multiletramentos são potentes por 

serem mobilizados conhecimento plurais, em que são ressaltadas pelas subjetividades alheias que 

se fazem presentes nas escolas. Nesse caso, a escola não pode transformar o mundo por um ensino 

que defenda padrões universais para todos. Mas, o ensino voltado para a perspectiva dos 

multiletramentos, pode criar novos valores universais que atenda toda a diversidade linguística e 

cultural, para confrontar as contingências, as práticas sociais e tudo que venha homogeneizar o que 

não é de natureza homogênea. Nessa atmosfera de multiletramentos, os alunos devem pensar e agir, 

de forma crítica, ante as diferenças que perpassam os diversos contextos, tendo em mente a 

transformações dos paradigmas dos padrões que são impostos.  

Não podemos ser anversos às diferenças, logo que são elas que nos unem, que nos integram, 

que nos constituem. Nesse olhar, compreendemos que discutir essas temáticas não só são 

importantes como são fundamentais para favorecer para o aumento do poder de reflexão do aluno 

para se engajar e se engajar com o outro nos discursos de forma a refletir e a agir junto aos valores 

de tolerância e de solidariedade. Esse pensamento existe na intenção de formar alunos mais 

humanos e mais cidadãos, destinados para atuar na vida em sociedade, por um viés mais justo e 

igualitário. O que queremos dizer é que a formação para a criticidade linguística e cultural só 

ressalta a relevância e a preocupação de ampliação dos repertórios dos alunos, para que eles sejam 

aptos a adentrarem ativamente na criação, formação, negociação e transformação dos significados 

que são solicitados nas práticas sociais. 
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Dadas essas considerações, não nos resta dúvidas de que o livro é planejado com base nos 

letramentos como práticas sociais. No entanto, no contexto de pluralidade linguística mencionado 

no guia didático do professor, vemos que a noção dos letramentos foi referenciada por Street 

(2010)29, para esboçar o entendimento que é atribuído para a noção de textos multimodais de Kress 

e van Leeuwen (2006). Porém, nossos estudos apontam que, em nenhum momento, as literaturas 

do New London Group (1996) e de Cope e Kalantzis (2000) se fizeram presentes nas análises 

realizadas pelo livro.  

Frisamos que, ao citar outros autores que segue uma literatura oposta aos estudiosos que 

fizeram emergir os multiletramentos, é o caso de New London Group (1996) e Cope e Kalantzis 

(2000), nos faz inferir uma certa hierarquia que constituem o ensino das habilidades a serem 

trabalhadas e das competências a serem desenvolvidas. A compreensão que temos é que o livro 

tem a preocupação de explorar os letramentos diante da multiplicidade de semioses por um trabalho 

respaldado em blocos, como o letramento verbal, o letramento visual, o letramento crítico, o 

letramento digital, o letramento social, daí por diante; e não os diferentes letramentos integrados 

em forma de multiletramentos. 

Para fechar nossas interpretações, fazemos uma última reflexão com vista a complementar a 

nossa argumentação em relação ao ensino abordado pelo guia didático do professor, trazendo uma 

questão fundamentada em New London Group (1996) que nos parece ser central nos debates que 

envolve a educação e o ensino de línguas na atual situação em que nos encontramos: o que constitui, 

de fato, o ensino apropriado para os letramentos em um contexto de fatores cada vez mais críticos 

de diversidade linguística e de diversidade cultural? 

 

4.1.2.3 O letramento visual crítico 

 

 No núcleo deste debate, ajuizamos as nossas interpretações para as manifestações teórico-

metodológicas do LD de LI do EF postas para o ensino que preza pela linguagem visual. Para tal, 

ao considerar a linguagem visual no ensino, fazemos emergir, instalar e alterar as modulações do 

                                                         
29 Reconhecemos que o estudo sobre os letramentos, numa concepção oposta a alfabetização, com viés que sinaliza 

para a prática social, começou a ser desenvolvida por volta dos anos 80 pelo autor Street (1984), onde muito contribuiu 

com reflexões de notória importância, várias delas abordadas no livro intitulado Literacy in theory and practice, 

distinguindo o termo letramento e alfabetização, diante de modelos designados como autônomo e ideológico. 

Precisamos deixar claro, com base em Mattos (2011), que o modelo de letramento autônomo remete aos princípios de 

natureza técnica, cognitiva, neutras e independentes ao contexto social, enquanto o letramento ideológico argumenta 

a favor da linguagem em termos de prática social. 
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sistema escrito, de forma que possibilita a novas agências dos letramentos. É o aspecto do 

letramento visual crítico que objetivamos investigar nas interpretações do guia didático do 

professor da coleção de LD de LI. 

Notamos que o texto teórico-metodológico pouco informa sobre o modo visual da 

linguagem para o ensino, mas, mesmo com esse pensamento, sinalizaremos falas que foram 

descritos na seção anterior, que são indícios que informam os entendimento dado para o ensino de 

LI que frisa ultrapassa as fronteiras da linguagem do modo verbal expressos na coleção de LD. Por 

esse pensar, para melhor nortear nossas discussões, confirmamos que foi necessário demarcar 3 

pontos, distribuídos no quadro 16, justamente por fazerem alusão às concepções centrais que 

caracterizam o modo visual da linguagem e o letramento visual crítico apresentados por Aga e 

Martínez (2015):  

 

Quadro 16 - O letramento visual crítico no guia didático do professor 
 

Ponto 1 
“a construção de sentidos é possibilitada pela junção de aspectos contextuais, verbais e visuais” 

(AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 187). 
 

 

Ponto 2 
“estudantes estarão melhor preparados para aturar no mundo contemporâneo, permeados por 

novas formas de uso da linguagem verbal e visual na compreensão e produção de textos 

multimodais”. (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 187). 
 

 

Ponto 3 
 “a linguagem visual também auxilia os estudantes a compreenderem os textos em inglês, 

antecipando seu conteúdo [...] para que o estudante possa, aos poucos, ir compreendendo trechos mais 

longos em inglês”. (AGA; MARTÍNEZ, 2015, p. 187). 

 

Um dos fatores fundamentais que compõe o ensino para os multiletramentos é o fato de ele 

ser voltado de um fazer para a vida em sociedade e isso não é diferente com os muitos outros 

letramentos. Nesse caso, os multiletramentos foram desagregados, pois recorremos às particulares 

do letramento visual crítico (CALLOW, 1999, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013; SILVA, 2016) para 

abarcar o ensino para a linguagem visual que é representada pelas imagens, fotografias, cartuns, 

desenhos, mapas, até mesmo a palavra escrita na coleção de LD de LI. 

É preciso lembrar que não faz muito tempo, lemos e ouvimos falar com mais frequência 

sobre inserção da linguagem visual nas práticas comunicativas da cultura ocidental, assim como 

parte da cultura da linguagem escrita. Então, o papel crescente da linguagem visual na cultura 

contemporânea, em certo ponto, fez intensificar esforços para criar epistemologias educacionais e 

comunicacionais para descrevê-las e ensiná-las.  

Com esse pensamento, citamos a fala do ponto 1 e 2, justamente por trazer considerações 

que mostram o cuidado de preparar o aluno para as habilidades comunicativas de compreensão 
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escrita e de produção de texto diante da linguagem verbal e da linguagem visual no ensino de LI. 

Ao levar em conta a construção do sentido dos aspectos verbais e visuais dos textos multimodais, 

é preciso notar a seriedade com que os modos e os recursos semióticos são postos nas atividades 

na coleção de LD de LI. Inquestionavelmente, tudo isso indica o cuidado para aprender a ler as 

percepções, os propósitos e os efeitos de sentidos das diferentes modulações do texto e aprender a 

produzir no cenário mais complexo no qual são processados várias formas de linguagem além dos 

gêneros e textos escritos.  

Todavia, faz-se oportuno fazermos algumas reflexões no que compete o ponto 3, quando 

afirma que a linguagem visual auxilia o estudante. Ao tocar nessa questão, estamos trazendo em 

jogo o ensino do modo verbal versus modo visual. O que nos chamou atenção foi o tratamento um 

tanto neutro das discussões a respeito do modo visual da linguagem. Caberia mostrar aqui que a 

sequência em que a leitura é apresentada (a imagem vem primeiro para introduzir o texto escrito) 

denota que a didática em torno da imagem é muito mais superficial do que a didática em torno da 

escrita. Nesse caso, se a linguagem visual desempenha sempre o papel de pretexto para o ensino 

da linguagem verbal, essa postura pode apresentar como ainda insuficiente para o desenvolvimento 

do letramento visual crítico no ensino de LI. 

Nossa visão se sustenta em Callow (1999, 2005, 2006), pois, assim como ele, temos a 

preocupação quando as noções equivocadas que colocam a linguagem verbal e a linguagem visual 

como antagônicas. Além disso, acrescentamos esse dizer quanto às noções que mistificam que a 

linguagem visual como mero aparato ornamental. Nesse sentido, a separação ou exaltação de uma 

modalidade e seus propiciamentos (verbal) sobre outra modalidade e seus propiciamentos (visual) 

no processo de ensino é um tanto ilusório. 

Por assim dizer, de acordo com algumas das literaturas expostas neste trabalho, a linguagem 

visual tem muito mais a oferecer do que simplesmente auxiliar o aluno na compreensão do texto 

em LI. Adicionamos ainda que a própria linguagem visual já é um texto rico de segredos e de 

complexidades, de forma que o modo visual da linguagem precisa ser explorado no ensino, assim 

como se faz com a linguagem verbal, mesmo que sua dinâmica, sua sintaxe, sua gramática e sua 

semântica sejam diferentes. Tudo isso coloca a linguagem visual de textos imagéticos similar à 

linguagem verbal de textos orais e escritos, o que exige de nós um trabalho semiótico mais 

profundo, mais intenso, mais complexo.  
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Ainda precisamos deixar claro, agora nos apoiando em Silva (2016), que a linguagem visual 

tem o poder de oferecer acesso a ideias de forma imediata, de atribuir sentimento, de acessar design 

sofisticados, de provocar ideologias, de proporcionar experiências, de promover ascensão de 

conceitos, opiniões, convicções entre outros elementos. Ou melhor, isso significa que a linguagem 

visual tem o mesmo poder do texto que são respaldados pela linguagem verbal, embora em 

proporções ou intensidades diferentes. 

A educação linguística na pós-modernidade deve adentrar as múltiplas formas que 

perpassam a linguagem, como ponto de partida para entender que, ao separar o modo verbal da 

linguagem do modo visual da linguagem é um tanto ultrapassado. Afinal, uma palavra e uma 

imagem podem existir em seus significados próprios, que por ocasião, ressaltam convergências ou 

divergências30.  

Nesse sentido, é preciso considerar um ensino que possibilite ao aluno a aprender não 

somente pela palavra, mas também a imagem. Aprender que são linguagens de modalidades 

diferentes e que ambas carregam importância para os letramentos como práticas sociais. Por essa 

razão, devermos aprender a manejar as linguagens possíveis para termos o domínio das ordens 

técnicas e especializadas das suas modalidades, das suas semioses, das suas particularidades para 

podermos orquestrar significados verbais e visuais com mais acurária nas práticas da leitura e da 

produção dos textos.  

Diante disso, temos a certeza que o livro é desenhado com base na teoria que concebe a 

linguagem da modalidade verbal por meio de gêneros textuais/discursivos orais e escritos 

considerando as dimensões visuais. Assim, mesmo o livro reconhecendo, de forma parcial, os 

signos sócio-semióticos visuais para o desenrolar das habilidades de compreensão e produção 

escrita, fica explicito que o modo verbal da linguagem é colocado como central diante dos demais 

modos para o ensino na coleção de LD de LI.  

Por fim, elucidamos uma questão fundamentada em Ribeiro (2018) que nos parece ser 

central nos debate que envolve a educação e o ensino de línguas para o modo visual: já que a 

linguagem visual está vastamente na nossa paisagem comunicacional, então, por que não 

                                                         
30 Ribeiro (2018, p. 67) ainda dá exemplo que “uma imagem pode completar o que faltou a uma palavra dizer; uma 

palavra pode ajudar a explicar e a entender uma imagem; uma palavra pode desdizer uma imagem, que pode funcionar 

de maneira irônica, por exemplo; uma imagem pode repetir uma informação dada por uma palavra; ou pode contrariar 

em muito uma palavra; ou a palavra contrariar a imagem. Hegemonia de quem?” 



103 

 

ampliamos o poder semiótico do aluno na orquestração de significados para os signos visuais no 

processo de ensino de leitura e de produção de textos? 

Dadas essas considerações, antes de partirmos para a segunda seção de análises, equivalente 

as propostas de atividades de leitura e de produção de textos, trazemos o quadro 17 para mostrar 

alguns dos apanhados principais que foram informados sobre as epistemologias atuais para o ensino 

de LI (é o caso da abordagem da multimodalidade, dos multiletramentos e do letramento visual 

crítico) nas concepções teórico-metodológicas que respaldam o guia didático do professor da 

coleção de livros Time to share.  

 

Quadro 17 – Concepções teórico-metodológicas da multimodalidade, os multiletramentos e ao 

letramento visual crítico que são informados na coleção de livro didático Time to share 

 
 

4.2 QUANTO ÁS PROPOSTAS DE ATIVIDADE DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE 

TEXTOS DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA  

 

Nessa parte das análises, é nosso objetivo responder o segundo questionamento de pesquisa, 

relacionada às propostas de atividades de leitura e de produção de textos que são apresentados 

pelos autores do LD de LI Time to share:  o que pode ser revelado sobre o letramento visual crítico 

nas propostas de atividades de leitura e de produção de texto do livro Time to share?  

- O livro apresenta fundamentos
epistemológicos variados, amplamente
reconheidos no seara do ensino de
língua inglesa;

- O livro traz um concepção teórico-
metodológica relevante, atuais e
objetiva;

- O livro reconhece a multimodalidade
dos textos, o que faz uma alusão para
as outras linguagens que integram a
comunicação contemporânea;

- O livro objetiva formar alunos
críticos, para o exercício da cidadania,
frende a diversidade linguística e
cultural;

- O livro prioriza epistemologias de
ensino do modo verbal da linguagem
diante os demais modos e recursos
sócio-semióticos;

- O livro aborda os letramentos
limitados para as aprticularidades das
habilidades orais e escritos;

- O livro promovo uma visão neutra ou
neutralizadora quanto ao modo visual
da linguagem;

- O livro não apresenta referência
teórico-metodológicas específicas para
o ensino do modo visual da linguagem
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As interpretações qualitativas de todo o universo das atividades estão baseadas nas imagens, 

compreendendo o seu potencial para o ensino, que capacite, de forma reflexiva, a leitura e a 

produção de texto em LI, a partir dos modos e dos recursos imagéticos para o desenvolvimento do 

letramento visual crítico. Em função disso, de modo particular, Consideramos todos os postulados 

da GDV de Kress e van Leeuwen, (1996, 2006) e do modelo Show me de Callow (2008) para as 

análises, sob a tradução de Silva (2016).  

As análises estão organizadas em duas seções, que são: a primeira seção, apresentamos as 

descrições e as interpretações dos dados coletados no livro do 6º ano; e a segunda seção, 

apresentamos as descrições e as interpretações das atividades de leitura e de escrita selecionadas 

do livro do 9º ano.  

 

4.2.1 Time to share do 6º ano: descrevendo e interpretando as possibilidades e os limites para 

o letramento visual crítico  

 

Para esta parte do trabalho, analisamos a versão do livro do professor, por isso retomaremos 

as abordagens, as metodologias, as técnicas, as instruções, as dicas e tudo aquilo que possa ser 

indicados pelos autores dos livros para as propostas de atividades de leitura e produção de textos. 

Nesse caso, as atividades e as orientações que são sinalizadas para a linguagem visual estão no 

centro das nossas atenções e interesses, justamente para podermos interpretar quais os letramentos 

que são solicitados para os alunos e o que eles podem revelar, em termos de potenciais e de limites, 

para o letramento visual crítico:  

 

Volume: Unidade: Páginas: 

I (6º ano) I - Hi! What’s your name?                     9 a 23 

 

Logo no início da unidade 1, descrita como Hi! What’s your name? (Oi! Qual é o seu 

nome?), há uma imagem (figura 10). Percebemos que a imagem abre a seção, tomando quase toda 

a página, chamando atenção pela densidade, recortes, texturas, colagens e explosão de cores. A 

imagem está representando quatro alunos com expressões amigáveis, que são relativos aos 

participantes do projeto artístico que foi realizado em uma turma do 9º ano da Ormiston Bushfield 

Academy (Academia de Ormiston Bushfield), no Reino Unido, na Inglaterra, no ano de 2014: 
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Figura 10 - Reading Comprehension, p. 07 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 1. 

 

Na página seguinte, os autores mostram quatro pontos sobre a imagem (figura 11) para os 

professores explorarem em sala de aula. O ponto 1 e o ponto 2 contêm informações do projeto, 

como por exemplo, a criação, a temática, o contexto que foi criada, as pessoas que estão envolvidas, 

bem como as interpretações pessoais que podem estar vinculadas. O ponto 3 e o ponto 4 foram os 

que nos chamaram mais atenção, pois contêm questionamentos que refletem os sentidos que podem 

ser atribuídos para a imagem diante todos os fatores visualizáveis.  

Percebemos que o ponto 3 está mais preocupado para a construção dos significados afetivos 

atribuídos ao primeiro contato da leitura da imagem, que, de modo amplo, pode representar o gosto 

particular do aluno que se depara com a imagem. O ponto 4 está mais voltado para a construção 

dos significados das diferentes organizações presentes na imagem, que, de modo mais particular, 

pode representar as diferentes influências que atravessam a formação da identidade do aluno.  
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Figura 11 - Reading Comprehension, p. 08 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 1. 

 

É preciso lembrar que cada recurso semiótico na figura 10 e cada questionamento na figura 

11 não estão ali por acaso. O ponto chave para construção de significado está em motivar o aluno 

a pensar sobre a imagem e arrancar os sentidos mais subjetivos de cada elemento representado, 

para que haja a contextualização com o que caracteriza a formação do eu particular e do eu social, 

ou seja, os significados atribuído para a formação da identidade pessoal e social do aluno.  

Assim, essa abordagem dialoga com o modelo Show me (CALLOW, 2008), mais 

diretamente as questões que se referem às dimensões afetiva e crítica. Para lembrar, a primeira 

dimensão, a afetiva, promove meios para que o aluno se engaje afetivamente com a imagem, 

extraindo os significados positivos ou negativos. Já a segunda dimensão, a crítica, promove meios 

para que o aluno se engaje criticamente com a imagem, retirando os significados relacionados as 

questões que englobam as diferentes identidades sociais.  

Julgamos que essas reflexões lançadas são importantes, pois abordam a imagem por um 

ponto de vista em que ver o texto imagético como autêntico de significados. Nesse caso, ao fazer 

essa opção, vemos que os autores se apoiam numa visão de linguagem mais ampla, 

independentemente dos modos e dos recursos semióticos que são presentes no texto.  

Mesmo com as pertinências postas pelos autores do livro, parece-nos que a intenção da 

atividade é posta como um tipo de pré-leitura, para ativar o conhecimento de mundo do aluno e 

levá-lo a compreender os assuntos que estão por vir na unidade. Nessa lógica, presumimos que a 

função para as imagens nessa atividade é de simplesmente introduzir ou de facilitar os conteúdos. 
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Atividade de leitura 1 – seção: Reading Comprehension: 

  

Na primeira atividade de leitura temos a imagem de um documento que se refere à certidão 

de nascimento (figura 12). A certidão de nascimento é o primeiro documento que uma pessoa deve 

ter para garantir o registro da origem, da existência e dos direitos fundamentais como cidadão 

social. Em seu corpo, é possível identificar informações comuns e básicas a respeito dos assentos 

referentes ao nascimento das pessoas. 

 

Figura 12 - Reading Comprehension, p. 10. 

    
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 1. 

 

É notório que às linguagens e as semioses empregadas na composição do documento 

engloba mais de um modo de representação (layout, símbolos, cores, textura, marca no papel, 

formatação do parágrafo, contornos, cores das letras, entre outros). No lhe que diz respeito, temos 

a convicção que esses interferem, inteiramente, na leitura da mensagem a ser comunicada.  

No entanto, destacamos que, embora o código escrito seja a forma de representação 

predominante utilizada na composição da imagem, a demanda de leitura, por parte dos alunos, pode 



108 

 

ser realizada como uma representação visual, tendo em mente que a leitura gráfica do documento 

pode ser colocada como de primeira instância para que haja a comunicação satisfatoriamente 

(DESCARDECI, 2002). Todavia, essa forma de leitura da imagem não foi colocada por parte dos 

autores do livro para que fosse explorada. 

Fazemos essa afirmação pelo fato de que os autores instruem a construção do sentido do 

texto por meio de três questões (figura 13) que fazem os alunos se direcionarem para o código 

verbal. Por exemplo, há questão que pede para listar transparent words (palavras transparentes), 

aquelas que têm semelhanças com as palavras em português; identificar nomes universais e 

específicos que estão sempre expostos nos documentos, como a referência da pessoa diante do 

nome, da origem, do gênero, da data de nascimento, dos pais etc.; comparar informações de 

documentos diferentes, é o caso da certidão de nascimento e da identidade pessoal. 

 

Figura 13 - Reading Comprehension, p. 11. 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 1. 
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Em geral, essas questões possibilitam ao aluno preencher, identificar, comparar, listar e 

responder as informações com o código escrito. A postura dos questionamentos, baseando-nos em 

Descardeci (2002), remete para a limitação da leitura, tendo em vista o não há aproveitamento das 

composições multimodais presentes no documento. Nesse sentido, aconselhamos que a atividade 

de leitura deveria se voltar para a formalidade empregada em cada escolha dos modos e dos 

recursos semióticos visuais que compõe as imagens dos documentos em relação com o contexto 

em que o texto é solicitado e com a função comunicativa que é empregado pelo documento.  

Com esse olhar, compreendemos que o texto apresentado pelos autores do livro tem o 

potencial para o engajamento dos alunos com a linguagem visual. No entanto, a atividade de leitura 

foi limitada à exploração de informações que remetem aos vocabulários e as informações do texto. 

Nesse caso, inferimos que a imagem serve apenas de suporte para o texto escrito. Em outras 

palavras, as atividades de leitura apresentadas pelos autores do livro demandam uma atenção maior 

para os códigos escritos e exclui os códigos visuais, o que possibilita o letramento verbal e limita 

o letramento visual crítico no ensino. 

 

Atividade de escrita 1 – seção: Writing: 

 

Na primeira atividade temos uma sugestão para a produção de texto do gênero perfil pessoal 

(figura 14). A atividade está distribuída por quatro pontos que orientam o processo para os alunos 

de uma forma consciente com os princípios fundamentais que são exigidos para o gênero 

trabalhado. Dessa forma, há orientações para os alunos trabalharem em duplas para produzir um 

perfil pessoal (onde eles tem total liberdade para escolher a pessoa com a qual desejar realizar a 

produção de texto, que pode ser o professor da escola, um funcionário, um colega de classe, um 

amigo pessoal, uma pessoa da família, uma pessoa do bairro, enfim, qualquer pessoa desde que 

seja próxima dos alunos). Com as duplas formadas, os alunos são informados de que precisam 

conseguir informações pessoais e gerais que caracterizam a pessoa para escrever um rascunho do 

perfil. Após isso, o texto deve ser apresentado ao professor para que seja dado o parecer, e, por 

último, deve-se partir para a efetivação da produção do texto.  

Lembramos que, além dessas orientações, foi possível observar que os autores dos livros 

dirigem-se também aos professores, por meio de letras de tamanho menor e de cor vermelha que 

estão descritas acima da atividade para salientar que os alunos podem ser instruídos a utilizar alguns 

recursos visuais, como fotografias, desenhos e ilustrações que caracterizam o perfil dos 
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personagens para expor no texto. Esse direcionamento, segundo os autores do livro, foi dado com 

o intuito de tornar o texto mais visualmente atraente e aproximar os leitores de forma mais dinâmica 

acerca das pessoas que estão por trás do perfil descrito. 

 

Figura 14 - Writing, p. 23. 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade1. 

 

Felizmente, nessa proposta de atividade, é possível explorar a produção para o modo verbal 

e para o modo visual, pois, como foi orientado para o professor, o aluno deve utilizar imagem (que 

geralmente é colocada ao lado das informações pessoais que descreve a pessoa do perfil) para 

compor o texto. No entanto, infelizmente, não foi dado nenhum direcionamento mais aprofundado 

que explicitasse como as composições das imagens deviam ser empregadas e como os alunos 

querem representar os personagens do perfil para esse gênero específico que devem produzir. 

Olha professor, para preencher essa lacuna para a produção de texto do perfil pessoal, seria 

possível levar os alunos a explorarem a potencialidade da imagem a ser utilizado na composição 

do texto em termos das influências e das escolhas das representações que são imprimidas na 

imagem, tendo como base, a GDV (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). Por exemplo, os 

significados interativos precisariam ser explicitados para exprimir a relação entre o contato, a 

distância social e a perspectiva, para gerar um intercâmbio mais efetivo daquele que está sendo 

representado na imagem com aquele que está lendo a imagem. 

O contato pode ser indicado por vetores. Logo, quando se olha diretamente para a pessoa 

da imagem, há um contato demanda, caso contrário, quando não se olha diretamente para a pessoa 

da imagem, há um contato de oferta. Com esse pensamento, inferimos que a atividade careceria 

suscitar algumas indagações, tais como: esse tipo de atividade deveria nortear os alunos para as 

opções em que houvesse interações entre imagem e leitor? Ou, instigar a percepção dos alunos para 
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as opções nas quais existem contato de demanda, bem como para as opções que tivesse contato de 

oferta? (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). 

A distância social entre personagem e leitor pode ser apontado por três planos, tendo como 

exemplo: o plano fechado, que tem a imagem aproximada, permitindo intimidade com o leitor; o 

plano médio, que tem a imagem por inteiro, o que dá uma função social com o leitor; e o plano 

aberto, que tem a imagem afastada, que dá uma certa impessoalidade com leitor. Com esse 

pensamento, inferimos que a atividade deveria suscitar algumas indagações, tais como: seria 

adequado conscientizar os alunos para as escolhas e para os interesses das representações que se 

pretende externar diante da distância social? Seria conveniente guiar os alunos para as opções de 

distância social que aproxima o leitor da imagem? Seria apropriado dirigir os alunos para as opções 

de distância social que afasta o leitor da imagem? 

As perspectivas podem ser objetivas e subjetivas entre os participantes, sendo que, a 

primeira é a frontal (em que há maior envolvimento) ou oblíquo (quando há maior alheamento) e 

a segunda é vertical (havendo um maior poder de superioridade ou inferioridade entre os 

participantes). Com esse viés, abordamos que a atividade precisaria refletir as seguintes 

interrogações: seria adequado orientar os alunos para as alternativas e para as utilidades dos 

sentidos das representações que se almeja exprimir pela perspectiva? Seria proveitoso conduzir os 

alunos para as opções de status que designa igualdade? Seria conveniente conduzir os alunos para 

as opções de status que designa superioridade? Seria oportuno conduzir os alunos para as opções 

de status que designa inferioridade? 

Além desses, sugerimos ainda fazer os alunos pensarem sobre como costumam escolher 

suas fotos do perfil: Quais os critérios que utilizam para escolher suas fotos do perfil? Como gostam 

de ser vistos? Como preferem ser vistos? Quais representações querem passar quando usam suas 

fotos do perfil? 

Vemos inúmeras possibilidade de explorar a foto do perfil, mas, não percebemos essas 

informações por parte do LD de LI. Então, recai sobre o professor a responsabilidade de trabalhar 

com a imagem (ou não) no processo do ensino da produção de texto. Entretanto, mesmo que o 

professor opte por trabalhar com a imagem, é preciso recorrer a metalinguagens específicas, 

embora de forma mais adequada ao nível dos aluno. No caso, se o professor não tiver conhecimento 

mais aprofundado das abordagens, das metodologias, das técnicas, de tudo aquilo que 

circunscrevem as representações do modo visual da linguagem no processo de ensino da leitura e 
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da produção de textos, infelizmente, o valor comunicativo da imagem será ignorado. Como 

consequência, ficará uma lacuna na forma como o aluno utiliza e comunica por meio da imagem. 

O que queremos dizer é que a atividade permite o letramento verbal, no entanto, não permite o 

letramento visual crítico. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

I 6º ano II - I’m from Bogotá  24 a 39 

 

No início da unidade 2, descrita como I’m from Bogotá (Eu sou de Bogotá), há uma imagem 

(figura 15) que toma quase toda a página e chama a atenção por ser um monumento artístico 

arquitetônico de traços modernos. A imagem acompanha linguagem verbal, com tamanho, com cor 

e com tipografia diferenciada, que, por sua vez, é respectiva ao título que introduz a unidade. 

 

Figura 15 - Reading Comprehension, p. 24 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 2. 
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Há uma referência abaixo que informa que a obra esculpida foi projetada por Oscar 

Niemeyer, um famoso arquiteto que residiu no Rio de Janeiro, Brasil, considerado um dos mais 

renomados da contemporaneidade, responsável por produzir inúmeros projetos construídos no 

contexto brasileiro e no mundo afora. Além disso, é também informado na legenda que a escultura 

da imagem está localizada no Memorial da América Latina, situado no estado de São Paulo, na 

região do sudeste do Brasil. Direta ou indiretamente, o espaço é mais reconhecido por ser 

um monumento de integração que faz refletir a cultura, a política, a econômica e o espaço social 

do povo latino-americano. Vale salientar uma curiosidade, é que a obra arquitetônica tem 

simplesmente o formato de uma mão e, por ocasião obvia, foi batizado como o nome “Mão”.   

É explícito que seus contornos apresentam ser um tanto minimalista, com traços retos e 

precisos, em que a maior parte é coberta por uma cor neutra, aparentemente parecendo ser a cor 

cinza naturalmente do concreto. No centro da mão, há um traço que lembra o mapa da América do 

Sul, que ganha destaque por estar tingido pela cor vermelha, em um tom mais quente e mais 

vibrante. Por esse lado, os traços desse mapa representam os povos que constituem os diferentes 

países da América Latina. 

Na página seguinte, o livro traz 4 quatro pontos sobre a imagem (figura 16) para os 

professores explorarem em sala de aula. O ponto 1 é uma espécie de biografia resumida que contém 

informações gerais do criador da obra (o nome do autor, a nacionalidade do autor, os projetos do 

autor, entre outros) e o ponto 2 é uma espécie de designação que contém informações gerais da 

obra (o nome da obra, o local, as curiosidades, entre outros). O ponto 3 e o ponto 4 são mais 

atraentes para o escopo do nosso estudo, logo que há questionamentos que refletem os sentidos que 

podem ser atribuídos para a imagem. Ao voltamos para essas questões, vemos que o ponto 3 está 

mais preocupado para a identificação do desenho formado pela cor vermelha (que remete ao mapa 

da América Central); o ponto 4 está mais voltado para a relação do desenho com os significados 

que podem ser exprimidos (o espaço do museu que divulga a cultura e a arte do povo da América 

Latina).  

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento
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Figura 16 - Reading Comprehension, p. 25 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 2. 

 

Para além disso, quanto a cor vermelha, os autores poderiam explorar ainda alguns pontos 

mais técnicos, provocando uma discussão a partir de elementos como a escolha da cor, do tom, do 

brilho, da saturação, do contraste, da matriz, da nitidez, da temperatura, daí por diante. Ainda mais, 

enfatizamos que outras questões poderiam exploradas, a exemplo: como essa imagem está 

mostrando um assunto, um emoção, ou uma conceito, ou um ponto de vista? Como a imagem 

mostra isso? Que significado a cor vermelha pode representar? Que representação se pode fazer da 

cor vermelha com o mapa da América Latina? Que representação se pode fazer da cor vermelha 

com povo da América Latina? Por que o território e o povo da América Latina foram representados 

com a cor vermelha? Que estória a imagem conta?  

Nessa ordem, o sentido para o desenho (mapa) e para a cor vermelha (povos) poderia chegar 

ao simbolismo que demarca o sangue híbrido que percorre as veias dos povos da América Latina, 

que, apesar de serem povos de países de terceira geração, apresentam repertórios vastos, ricos e 

diversos quando às histórias, às culturas, aos costumes, às lutas e ás linguagens que os assinalam. 

Características que dialogam com as representações relacionadas às exposições do museu. 

Já afirmava Kress e van Leeuwen (1996, 2006) que os papeis das imagens são múltiplos, 

diversos e complexos, que, dependendo do seu público, do seu contexto e do seu propósito, são 

possíveis de muitas interpretações. Isso quer dizer que a leitura não deve ser dada por um ponto de 

vista quase aleatório. Pelo contrário, a leitura deve apresentar caminhos que faça o aluno interpretar 

os elementos que compõem a imagem, do porquê dos elementos utilizados e das relações 

contextuais/culturais que foram solicitadas para a interpretação da imagem. 
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Atividade de leitura 2 – seção: Reading Comprehension: 

 

Na primeira atividade de leitura da segunda unidade do LD de LI, temos a imagem de um 

texto que concebe uma forma de comunicação atual, promovido por meio do aplicativo, no celular 

(figura 17). Na sua composição é evidente o modo verbal da linguagem (palavras), o modo visual 

da linguagem (emoticons) e outros (o layout, a cor, a formatação do parágrafo, a tipografia, o 

desenho da interface etc). Todas essas linguagens intervêm na mensagem a ser comunicada.  

 

Figura 17 - Reading Comprehension, p. 26 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 2. 

 

A escrita abordada na imagem retrata o diálogo que fazemos comumente por meio do 

aplicativo whatsapp no nosso dia a dia. Vale salientar que esse aparato, além de oferecer o serviço 

de mensagem, também é possível fazer chamada de voz, chamadas de vídeos, ligações, 

compartilhamento de fotos, compartilhamentos de documentos, compartilhamento de vídeos, entre 

outros arquivos, quando sempre conectado à internet. Assim, esse aplicativo torna a comunicação 

mais direta, instantânea e fluída.  
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Por esse lado, Ribeiro (2016, 2018) já explicava que a própria natureza da comunicação do 

aplicativo altera a forma de como interagimos com o texto, por um lado além do modo verbal da 

linguagem, em que a ocasião proporciona a possibilidade da leitura e da construção do sentido para 

a linguagem do modo visual, como os emoticons, emogis, gifs, icons e figurinhas (mais usados).  

Identificamos um trecho descrito acima do texto (com fonte diferente, com tamanho 

reduzido e com a cor vermelha) que mostra a preocupação particular por parte dos autores dos 

livros de mostrar para o professor a forma em que o aplicativo transforma a maneira de lidar com 

as linguagens verbais e visuais na comunicação.  

Embora haja essa conscientização, vemos que ainda parece ser insuficiente para engajar os 

alunos com o letramento visual crítico, porque as questões da atividade (figura 18) estão indicadas 

para a interpretação da conversa entre os personagens; ou interpretação da frase que determina a 

reação dos personagens; ou para identificação de informações verbais específicas; ou para 

identificação de informações verbais verdadeiras. Resumindo, as questões estão voltadas para a 

interpretação do código escrito que está impresso no texto. 

 

Figura 18 - Reading Comprehension, p. 27 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 2. 
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Caro professor, confessamos que a temática abordada na unidade seria uma ótima 

oportunidade de explorar na atividade, além do que foi discutido e foi trabalhado, a construção dos 

significados do modo visual da linguagem utilizadas por meio dos emoticons, emogis, gifs, icons e 

figurinhas em relação com o texto verbal. Acrescentamos dizendo, agora sustentados por Ribeiro 

(2018), que poderia, ainda, entrar nesse campo das discussões sobre as contribuições, os prejuízos 

e os contextos em que a mensagem de texto do celular pode ser explorado, no compasso que segue 

o ponto de vista da adequação de quando usar linguagem em momentos mais informais e de quando 

usar linguagem em momentos mais formais, de quando comunicar com palavras, de quando 

comunicar com imagem, de quando comunicar com palavras e imagens, daí por diante.  

As pessoas estão sendo influenciadas a lerem mais e um dos grandes fatores para tal fato é 

motivado pelas mídias digitais. Então, essas questões não nos parecem estar desalinhadas com os 

registros que vemos acontecer nas circulações social dos textos e nas experiências das práticas 

comunicativas que são vivenciadas diariamente com a leitura de signos verbal-visuais.  

Na oportunidade, ressaltamos a fala de Bamford (2003) no que compete à linguagem visual 

que é empregada na atualidade. A autora é bastante enfática ao informar que as imagens estão ao 

nosso redor, que as imagens nos cercam, que para todos os cantos que olhamos vemos imagens. 

Isso significa que a passagem da comunicação está mais visual. No campo educacional, é a partir 

daí que surge a importância de ensinar também a leitura e a interpretação da imagem que estão 

presentes nos textos, pois “entender uma imagem é uma necessidade vital de enriquecimento de 

vida31” (BAMFORD, 2003). Com isso, inferimos que a atividade apresentada não proporciona o 

enriquecimento do letramento visual crítico no ensino da leitura, pois está limitada para a 

exploração das informações que remetem às palavras.  

 

Atividade de escrita 2 – seção: Writing: 

 

Na atividade de produção de texto os autores propõem como sugestão produzir um diálogo 

intermediado via whatsapp (figura 19). A proposta de atividade tem instruções indicando que o 

trabalho precisa acontecer em dupla e os assuntos devem partir de temas mais próximos da 

realidade dos participantes. Após a escrita do diálogo, é informado que os alunos devem transcrever 

                                                         
31 Understanding pictures is a vital life enriching necessity. 
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no caderno, para depois, apresentar para o professor. Quando tudo estiver pronto, carecem refletir 

sobre as intenções para aquela situação em específico em que foi construído o diálogo.  

 

Figura 19 - Reading Comprehension, p. 39 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 2. 

 

 

Podemos observar algumas orientações dadas para o professor, posicionada acima da 

imagem e descrito em vermelho, que a proposta precisa levar para os alunos a reconhecerem os 

assuntos principais dos diálogos relacionando-os com o contexto real em que as mensagens foram 

solicitadas; que a proposta deve trazer para os alunos a debaterem a respeito de assuntos que 

explanem medidas e situações específicas de quando se deve conversar por aplicativo de texto e de 

quando se deve conversar pessoalmente; que a proposta necessita considerar para os alunos a 

produção das especificidades do uso da linguagem na situação em que atravessa todo o universo 

do aparelho de celular (uso de linguagem não verbal e uso de abreviatura de palavras), entre outros 

conjuntos de condição exigidos para a posição comunicacional que é posta.  

Assim, essa ideia amplia muito as fronteiras para trabalhar a produção de texto multimodal, 

o que consideramos importante. Contudo, não dá para “camuflar” a produção de texto quando as 

atenções estão voltadas para o código escrito. Quando se fala em produção de diálogo, via 

aplicativos, há muito mais o que se pensar e se fazer, com outras semioses e modulações dentro 

dela. Para o nosso entendimento, é preciso fazer o aluno ter o acesso a diferentes representações de 

linguagens, assim como é sugerido pela proposta de escrita. Mas, faz-se necessário desenvolver no 

aluno a capacidade de trabalhar, de forma consciente, as palavras e as imagens que integram o 

texto. Poderíamos, ainda, fazer o aluno refletir sobre quando se deve usar a linguagem formal e/ou 

informal; com quem deve usar a linguagem formal e/ou informal; e, em que ponto, em que situação 
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e em que contexto é permitido usar abreviações, emoticons, emogis, gifs, icons e as figurinhas na 

produção de um texto. 

Trazemos Bezemer e Kress (2010) para respaldar que o ensino da produção de texto dirigido 

unicamente para o código verbal não é mais suficiente para paisagem comunicacional que integram 

muitas outras linguagens além da palavra. Essa fala só endossa o reconhecimento do ensino para a 

produção de texto por um ponto de vista menos centralizado e menos hierárquico, ou melhor, mais 

aberto para a utilização de palavras e de imagens numa relação conjunta. 

Nada obstante, mesmo que a atividade permita a utilização de linguagens visuais, não 

percebemos nenhuma relação participativa de linguagens processo da produção do texto. Nessa 

condição, os alunos perdem a oportunidade de ter experiências mais autênticas e mais engajadoras 

na produção de texto que integra a modalidade verbal e a modalidade visual, ocasião que restringe 

o agenciamento do letramento visual crítico. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

I 6º ano III - This is my family 40 a 55 

  

Logo no início da unidade 3, batizada como This is my Family (Esta é minha família), há 

uma imagem (figura 20) que abre a seção. É nítido que a imagem chama a nossa atenção por conter 

uma simplicidade nos traços e ao mesmo tempo por trazer uma densidade nas cores no conjunto de 

elementos que as constituem.  

A imagem traz homens, mulheres, crianças, animais, brinquedos e ferramentas, todos de 

origem simples, o que mais parece ser uma família humilde do contexto da zona rural. Nos chama 

a atenção as expressões negativas nas faces dos personagens, designando emoções como de 

insatisfação, de tristeza, de melancolia, de angústia e de cansaço, ou seja, pessoas esgotadas, sem 

qualquer tipo de esperança, de perspectiva e de sonhos.  

Identificamos que a obra artística é um quadro produzido por Tarsila de Amaral, pintado 

em 1925 e intitulado como “A família”.  A autora é natural de São Paulo e é considerada uma das 

figuras mais influentes do movimento modernista que adentrou no contexto social brasileiro. Em 

grande parte, suas obras ganham destaque por serem inspiradas por temas simples que apresentam 

a vida do cotidiano de povos de diferentes partes do país.  
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Figura 20 - Reading Compr6ehensiom, p. 40 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 3. 

 

Na página seguinte, os autores mostram 6 pontos que trazem informações e indagações para 

a imagem (figura 21). Esses pontos auxiliam os professores no momento em que abordam 

conhecimentos acerca do que está sendo trabalhado, com a finalidade de ajudar os alunos a 

interpretar a imagem.  

 

Figura 21 - Reading Comprehension, p. 41 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 3. 
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Presta atenção professor, para ampliar essas questões, é possível fazer algumas 

observações, embasado em Callow (2008), para reforçar as metalinguagens na leitura e na 

construção dos sentidos, quanto o conjunto de fatores que estão expressados nas representações da 

obra de arte. Nesse sentido, para potencializar a leitura, os autores poderiam questionar sobre: Você 

pode me dizer quais ações estão acontecendo? Que estória a imagem conta? Me fale sobre o 

ambiente onde a estória está acontecendo? Essa imagem está mostrando uma questão, um anseio, 

ou uma opinião? Como a imagem mostra isso? Estamos a uma distância próxima, média ou longa 

dos personagens na imagem? Estamos olhando ao nível do olhar do participante, de baixo para 

cima ou de cima para baixo nessa imagem? Você pode me mostrar um personagem cujo olhar está 

diretamente para o leitor? Como essas coisas fazem você se sentir em relação a personagem? Por 

que você acha que o ilustrador usou esses elementos em particular nessa página? Eles fazem você 

se sentir de alguma maneira específica? Há alguma parte da imagem que realmente atrai sua 

atenção. Quando você olha essa imagem, para qual parte você olha primeiro? Por que você olha 

para esse lugar específico? Para onde você olha depois? Trace, com seu dedo, o caminho que seus 

olhos fazem na imagem. Nesse percurso, há alguma linha forte de movimento que seus olhos 

seguem?  

Acreditamos que esses tipos de questionamentos induzem para uma reflexão mais profunda 

e uma postura mais engajada na atividade da leitura com a imagem, o que segue um viés totalmente 

oposto de uma vertente mais tradicionalista. Vale lembrar que essas indagações são apenas uma 

parte de muitos outros exemplos de questões que são dadas para a dimensão composicional em que 

modelo Show me de Callow (2008) aborda. Isso deveria ser salientado no ensino para proporcionar 

caminhos que levem à leitura da imagem para atingir o letramento visual crítico.  

 

Atividade de leitura 3 – seção: Reading Comprehension: 

 

Na primeira atividade de leitura da unidade 3 temos um texto (figura 22), que faz um resumo 

geral do livro “The blind side” (O ponto escuro ou o ponto cego). O livro foi produzido pelo escritor 

Michael Lewis, que faz uma narração da história de vida de um grande jogador de futebol 

americano, Michael Oher. O texto vem acompanhada de uma imagem, relativo à capa de um livro.  
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Figura 22 - Reading Comprehension, p. 42 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 3. 

 

O texto verbal e o texto não verbal estão carregados de significados. Mesmo que as 

modulações de ambos tenham sintaxes e semânticas opostas, eles, de forma integrada, apresentam 

canais que contribuem para a construção dos sentidos das representações. O modo verbal assume 

maior parte das linguagens empregada no texto. O modo visual, ao mesmo tempo, também tem seu 

espaço, o que nos faz acreditar que é possível atribuir sentidos de igual forma ao que está descrito.  

Entretanto, ao se deparar com a atividade de leitura (figura 23), observamos que o centro 

de todas as questões se voltam para ler as informações do código escrito, seja o que está vinculado 

com a capa do livro, ou o que está ligado com tradução de palavras, ou, ainda, com o que está 

relacionado com informações presentes no texto. Isto é, todas as questões de interpretação giram 

em torno do texto verbal, o que exclui a oportunidade de levar os alunos a ler igualmente as 

representações que compõe a imagem do livro. 

Senhor professor, avisamos que além das questões que trazem à tona a interpretação do 

texto por meio do código escrito, seria interessante trazer perguntas para a atividade que se volta à 

interpretação do código imagético, para, com isso, gerar a ampliação dos letramentos dos alunos. 

Nesse sentido, sugerimos que a leitura da capa do livro poderia ser feita com base na metafunção 

composicional da GDV de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), por meio de perguntas, tais como 

como: o que o fundo preto da capa do livro pode representar? Qual a relação do fundo preto com 

o título? Qual é o tamanho do personagem? Qual é a posição do personagem? Qual é a postura do 
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personagem? Que relação podemos fazer com fundo preto com as características do personagem? 

Quais significados podem ser atribuídos para todas essas representações?  

 

Figura 23 - Reading Comprehension, p. 43 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 3. 

 

Com base nessas questões, em relação ao plano de fundo preto, poderíamos dizer que ele 

indica o futuro impreciso de um jovem negro, órfã e sem abrigo; em relação ao personagem, 

retratado na parte inferior da imagem, de tamanho pequena, de postura ereta e de uniforme 

vermelho, poderíamos dizer que ele não se importa com os julgamentos das pessoas, com as 

condições de vida e com os paradigmas sociais (por isso de costas), estando disposto a enfrentar 

todos os problemas, todos os desafios, todas as limitações, por meio do seu talento (a habilidade 

com o esporte), para mudar os rumos da sua vida.  
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Não é à toa que Callow (2006) cita que um dos pontos centrais para explorar a leitura da 

imagem é na utilização e na reflexão de metalinguagens específicas que inclui compreensão 

gramatical, contextual e cultural. Isso quer dizer que o processo da leitura de uma imagem envolve 

posturas responsivas quando da interpretação das intencionalidades, desejos e propósitos. Fato que 

não conseguimos ver na proposta de atividade apresentado pelos autores do livro. 

 

Atividade de escrita 3 – seção: Writing: 

 

A primeira atividade de escrita da unidade apresenta um bilhete (figura 24). Antes mesmo 

de ler o código escrito, dar-se a entender que a composição representada pelo layout simples, pelas 

cores que mesclam tons de rosa e de amarelo, pelas letras grandes e imprecisas e pelo ângulo 

declinado, podem remeter para uma criança. A partir daí, vemos que essa impressão se concretiza 

quando interpretamos que o texto foi escrito por Michelle Rochan, uma menina de oito anos de 

idade.  

 

Figura 24 - Writing, p. 53 

 
Fonte: Time to sharem, 6º ano, unidade 3. 

 

Em geral, o conteúdo do texto traz um interesse bem particular da menina que se dirigiu ao 

ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, para fazer um pedido, que seria interferir 

diretamente nos ataques que a Rússia estava fazendo contra o Polo Norte, lugar onde o famoso 

Santo Claus (no Brasil sendo mais conhecido como o Papai Noel) residia.  

Nesse caso, acreditamos que a pequena menina, em sua inocência e em sua ingenuidade, 

temia pela segurança e pela vida do velho de barba branca (figura que simbolicamente encanta das 
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noites de Natal), fato que a motivou a escrever uma carta (que mais parece um apelo) para o 

presidente John Kennedy, de forma que o comovesse para tentar impedir os ataques que 

aterrorizavam aquela região. 

Com base no bilhete, existe uma proposta de atividade de produção de texto simpática 

(figura 25), onde os autores do livro sugere que os alunos façam um outro bilhete, em que devem 

apresentar soluções, no sentido de atender o pedido de Michelle de combater os atentados da Rússia 

contra o polo Norte. 

 

Figura 25 - Writing, p. 54 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 3. 

 

Diante das orientações que são dadas para a produção de texto, notamos que as exigências 

deveriam seguir todos os critérios que são característicos ao gênero bilhete (usar remetente, 

destinatário, data etc). Além disso, os alunos também poderiam ter a preocupação em mostrar 

argumentos plausíveis para responder o pedido da criança, bem como necessitariam utilizar uma 

linguagem que fosse acessível para uma pessoa de oito anos de idade. Após o bilhete pronto, os 

alunos trocariam informações com os outros colegas e com o professor para fazer uma correção 

compartilhada e, posteriormente, socializariam com toda a turma em sala de aula. Após todos esses 

passos, para finalizar a produção do bilhete, os alunos foram orientados a utilizar os modos e 

recursos semióticos visuais para ilustrar e tonar a produção mais visualmente agradável. Assim, 

como a utilização da imagem não ultrapassa a função de tornar o texto mais aprazível, fica somente 

a critério, tanto do professor, como do aluno, explorar e utilizar as linguagens e as semioses visuais, 

sem orientações mais detalhadas. 
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No nosso entendimento, a linguagem visual é empregada como uma opção de tornar o 

bilhete mais visualmente atrativo, mais chamativo, mais lúdico, mais bonito, sem quaisquer 

atributos de significados. Por esse pensar, trazemos duas questões fundamentadas em Callow 

(2012, p. 77) para pensar o uso da imagem no processo de ensino da produção de texto: A imagem 

deve ser apenas considerada como um estímulo decorativo para atrair o estudantes antes que a 

aprendizagem real comece? Ou são significantes tanto como incentivos afetivos quanto objetos de 

estudos próprios?32” 

Mediantes essas questões que refletem o uso da imagem na produção de texto, sugerimos, 

nessa etapa do processo, que caberia trazer caminhos mais coerentes quanto os objetivos e as 

funções das ilustrações a serem empregadas, de forma que houvesse a contextualização com os 

objetivos da proposta para agregar mais significados para as linguagens a ser compostas no bilhete.  

Para tingir essa sugestão senhor professor, de uma forma de motivar o aluno para utilizar 

os modos e os recursos visuais, com uma conotação mais convincente que agrega mais sentidos ao 

bilhete, seria na possibilidade de levantar ideias que gerassem discussões sobre a utilização de 

linguagens visuais na carta: por que fazer ilustração? Para quem fazer? Quais pessoas, animais, 

objetos, símbolos devo representar? Quais cores deve pintar os elementos?; ou no sentido de 

salientar meios que proporcionassem reflexões sobre quais informações devem ser empregadas 

com a linguagem visual na carta: O que posso dizer com a ilustração que não posso dizer com a 

palavra?; ou no sentido de apontar fatores que avaliassem as linguagens verbais e visuais agregadas 

na carta: as ilustrações e as palavras conversam entre si? As ilustrações e as palavras desconversam 

entre si? Como posso melhor informar com ilustrações e com palavras? Ou seja, no sentido de 

atentar, aguçar e fomentar o aluno a utilizar linguagens visual na produção de texto ao invés de 

valer-se de ilustrações de desenhos pequenos com canetas coloridas, apenas. 

Em consequência, quando o aluno é provocado a utilizar modos e recursos visuais na 

produção de textos, acreditamos que está ampliando o seu repertório com a linguagem na produção 

de texto e, em consequência, com os letramentos. Queremos dizer que o aluno estaria mais apto a 

manipular a linguagem verbal e a linguagem visual na produção de texto por um viés mais 

multimodal.  

                                                         
32 Should images just be considered a decorative enticement to attract students before the real learning begins? Or are 

they significant as both affective incentives and objects of study in their own right? 
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No entanto, chegamos ao entendimento de que a proposta de produção de texto apresentada 

pelos autores do livro permite a utilização de desenho. Porém, o emprego dos desenhos segue um 

ponto de vista simplificador, como mero requisito de ilustração. Isso retrata para uma designação 

equivocada e inadequada de que a imagem é posta unicamente como adereço que enfeita, 

ornamenta e arranja o texto.  Em consequência, a proposta ainda não é suficiente para fomentar o 

letramento visual crítico. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

I 6º ano IV - Our school is awesome! 56 a 71 

 

No início da unidade 4, batizada como Our school is awesone! (Nossa escola é 

impressionante), há uma imagem (figura 26) abrindo a seção, que chama atenção por trazer cinco 

fotografias de diferentes escolas públicas de diferentes regiões do mundo. As imagens trazem 

algumas reflexões um tanto relevantes para quem, assim como nós, que se propõe a pensar em 

educação, ver que as representações das fotografias salientam noções semelhantes e diferentes 

quando se toca no assunto de sala de aula. Estamos falando no sentido de que as imagens estejam 

imprimindo salas de aulas de contextos locais de países distintos, a partir particulares de cada uma 

delas, despertam aspectos globais quanto as histórias de lutas provocadas pela educação.   

A primeira imagem é uma sala de aula do ensino médio de uma escola pública da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos, representada pela professora que está em pé, ao lado do quadro, 

e alunos que estão sentados nas carteiras em grupos. A segunda imagem é uma sala de aula do 

ensino fundamental de uma escola pública do Rio de Janeiro, no Brasil, representada pelos alunos 

e pela professora, todos em pé em frente para turma fazendo apresentação de trabalho em libras, 

perceptível pelos sinais que realizam com as mãos. A terceira imagem é uma sala de aula do ensino 

infantil de uma escola pública do Pará, no Brasil (que tem estrutura de madeira típico daquela 

região, principalmente nos lugares perto de rios, que se adequa com as condições e 

imprevisibilidades das cheias dos rios que elevam o nível da água) e está representado por alunos 

que estão sentados, individualmente, em suas carteiras. A quarta imagem é uma sala de aula do 

ensino fundamental de uma escola pública de Ahmedabad, na Índia, representado por poucos 

alunos em um ambiente atípico, até mesmo descontraído, que conectam os espaços físicos e os 

espaços naturais. A quinta imagem é uma ampla sala de aula do ensino médio de uma escola pública 

em São Paulo, no Brasil, representado por alunos sentados em círculos e a professora em pé. 
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Figura 26 - Reading Comprehension, p. 56 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 5. 

 

Na página seguinte, existe um levantamento de informações a respeito dessas imagens por 

meio da apresentação de cinco pontos (figura 27). O primeiro ponto questiona os espaços que são 

retratados nas imagens; o segundo ponto questiona a respeito dos fatores em comum existentes 

entre os espaços retratadas nas imagens; o terceiro ponto é voltado para levantamento de opinião 

do aluno a respeito de elementos específicos em que ele gostaria de ter na sua escola; o quarto 

ponto questiona a visão que o aluno tem da escola do futuro; por último, o quinto ponto questiona 

os aparatos inovadores que podem existir na escola do futuro.  

 

Figura 27 - Reading Comprehension, p. 57 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 5. 

 

Julgamos que todos esses pontos são importantes, uma vez que a atividade conduz o aluno 

a fazer descrições, comparações, pressuposições e localização de informações visualizáveis. Além 
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disso, a atividade contém insumos que leva o professor a fazer indagações para os alunos, 

despertando-os para conhecimentos prévios acerca de assuntos inerentes a conteúdos que irão 

encontrar no decorrer das atividades que estão presentes na unidade do livro.  

Apesar de toda pertinência das questões levantadas, precisamos fazer algumas ponderações, 

principalmente no que compete à função que é atribuída para as fotografias. Pensamos que a forma 

em que os autores conduziram a atividade pode até indicar a exploração do texto visual, porém, 

isso ainda parece não ser suficiente para promover a construção do conhecimento. Presumimos que 

a atividade se emaranha em contradições referentes ao modo visual da linguagem e perde sua 

eficácia quando a proposta é colocada como desprovida de informações contextuais mais profundas 

e mais autênticas das imagens em relação às experiências dos alunos. 

Citamos Callow (2012, p. 74) para ressaltar que “o entendimento do contexto de uma 

imagem é importante em termos de significado e impacto, particularmente, nas configurações 

educacionais33”. Nesse caso, um dos pontos centrais para ensinar a leitura por meio de uma imagem 

está na vinculação dos seus enunciados ao contexto em que foi criado.  

Senhor professor, é preciso se ter em mente que para uma maior eficiência dessa proposta, 

se faz preciso o levantamento de algumas indagações que questionasse os alunos sobre os 

significados que podem ser atribuídos para o contexto da sala de aula em relação as histórias, as 

tradições, as experiências, as crenças e os estereótipos que marcam esse espeço. Por exemplo: quais 

são as representações que fazem identificar que é uma sala de aula? Justifique; Quais são as 

representação que assemelham e que diferenciam essas salas? Justifique; Você acredita que as 

tradições vivenciadas em uma sala de aula no Brasil são iguais às tradições vivenciadas em salas 

de aulas de outros países? Justifique; Você já vivenciou experiências ruins na sala de aula? 

Justifique; Você já vivenciou experiências boas na sala de aula? Justifique; Quais foram os maiores 

desafios que você teve que lidar em uma sala de aula? Justifique; O que o ambiente de uma sala de 

aula pode simbolizar para você? Justifique; O que uma sala de aula pode simbolizar para uma 

sociedade? Justifique.  

Trazemos Kress e van leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2008, 2009) e Bezemer e kress (2015) 

para enfatizar a necessidade de desmitificação das crenças impregnadas de que a imagem sempre 

tem o papel de anteceder os conteúdos escritos; de que a imagem é mais fácil de interpretar; de que 

                                                         
33 Understanding the context of an image is importante in terms of meaning and impact, particularly in educational 

contexto. 
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a imagem só ilustra; de que a imagem é carente de sentidos. O que queremos dizer como isso é que 

não dá para ficar com a visão restrita quando nos remetemos à imagem e sua representatividade no 

processo de ensino. Ensinar a ler uma imagem exige uma postura exigente, difícil e crítica. 

 

Atividade de leitura 4 – seção: Reading Comprehension: 

 

Na primeira atividade de leitura da unidade 4 encontramos duas tirinhas (figura 28), a 

primeira de The Baby Blue Partnership (a parceria do bebê azul) e a segunda de Rhymes With 

Orange (rimas com laranja). Os assuntos de ambas discutem, por um lado cômico, a tradicional 

situação de muitos jovens estudantes que têm dificuldades com a aprendizagem dos assuntos 

educacionais que são apresentados nas escolas.  

 

Figura 28 - Reading Comprehension, p. 60 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 4. 

 

Na primeira tirinha a dificuldade da criança, quantos aos conhecimentos escolares, pode ser 

sinalizada quando responde várias vezes sem êxito as perguntas de uma mulher, o que parece ser a 

sua mãe ou aquela que é responsável por ele, quando estudam em casa.  Na segunda tirinha, a 
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dificuldade do adolescente foi sinalizada quando fala que está na escola no verão34, época em que 

corresponde ao período das férias, porque não obteve o rendimento o mínimo que fosse esperado 

e satisfatório para passar na disciplina de história.  

Como sabemos, as tirinhas são gêneros textuais ricos de signos semióticos verbais e signos 

semióticos não verbais, capazes de informar e de significar com um alto grau de persuasão, o que 

poderia ser uma lacuna ímpar para explorar as representações multimodais do texto. Contudo, a 

atividade de leitura em pauta (figura 29) não permite uma leitura e uma interpretação dos códigos 

visuais, pois privilegiam a interpretação do código verbal.  

 

Figura 29 - Reading Comprehension, p. 61 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 4. 

 

Declaramos isso porque as questões estão voltadas para os seguintes pontos; identificação 

de informação da palavra escrita; interpretação do enunciado do balão que condiz com as respostas 

                                                         
34 Nos sistemas norte-americanos e britânicos, se um aluno não passar na média em qualquer matéria não precisa 

repetir o ano todo, desde que faça aulas especiais que são dadas no verão na chamada summer school. Não são aulas 

de recuperação, e, sim, um curso intensivo de até dois meses de duração. Muitas vezes os alunos aproveitam essa 

oportunidade para fazer mais aulas e revisar conteúdos também. 
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dadas por um dos personagens; transcrição de frase que marca a dúvida de um dos personagens; 

para assinalar alternativas que fazem alusão com as características da tirinha. Posto dessa forma, o 

evento que traz prejuízo para o ensino da linguagem, por não levar o aluno a refletir sobre do texto 

multimodal como um todo.  

As questões apresentadas acima demostram a exclusão dos modos e dos recursos visuais, o 

que remete a uma educação linguística habitual. Trazemos a literatura de New London Group 

(1996) e Cope e Kalantzis (2000) para reforçar a ideia de que o ensino da leitura não deve apenas 

se voltar para o modo descrito no texto, mas deve agarrar os conjuntos de modos e de recursos 

semióticos disponíveis. Se faz preciso repensar esse tipo de atividade em um sentido mais vasto, 

que seja capaz de preparar os alunos a lidarem com a leitura dos textos multimodais.  

Como já dizia Callow (2008), o ensino da leitura de uma imagem não demanda somente 

pedir ao aluno para transcreve-las, transferi-las e traduzi-las para a forma escrita, mas, além disso, 

subtende criar possibilidades para a produção do conhecimento com a imagem (em ocasiões em 

que se usa) e sobre a imagem (em ocasiões em que se retira significados desta). Nossa esperança 

ante a paisagem comunicacional não é a de quem a ela se adapta, mas a de quem nela se insere. 

Para inserir o aluno na paisagem comunicacional consiste em explorar os significados 

embutidos no código escrito e no código imagético para ampliar as possibilidades para os 

agenciamentos dos letramentos. Para tal, sugerimos que o professor deva se fundamentar da fala 

de Callow (2008) para expandir as fronteiras da leitura da tirinha por meio de perguntas que se 

voltam para as interpretações das manifestações dos personagens (Quais são as expressões do 

personagem? É de alegria? É de tristeza? É de seriedade? É de preocupação? É de espanto? É de 

angústia? Que relação há entre a expressões do personagem com o sentido da tirinha? Justifique); 

para os cenários delineados (Quais são os lugares representados? Quais fatores contribuíram para 

você identificar esses espaços? Que relação há dos lugares com o sentido a tirinha? Justifique); 

para os movimentos entre o texto verbal e o texto visual (as palavras e as imagens estão em 

contraponto ou em sinergia? Que relação há entre as linguagens e os sentidod a tirinha? Justifique).  

Já presumia Ribeiro (2018) que a leitura do texto funciona melhor quando a palavra e a 

imagem são integradas. Isto quer dizer que são lidas com base em uma abordagem multimodal. 

Nesse caso, acreditamos que a leitura das informações que são marcadas, das sensações que são 

provocadas, dos efeitos que são empregados e dos sentidos que são sinalizados de todos os 

conjuntos de representações das linguagens da tirinha, podem contribuir, com mais competência, 
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para a orquestração do texto. Todavia, como os caminhos para a leitura da tirinha apresentados são 

mais concatenados com os modos e com os recursos verbais, acarreta para a não leitura multimodal 

das linguagens que se fazem presente no texto. Isso pode gerar consequência positivas para o 

letramento verbal, mas, infelizmente, não afirmamos o mesmo para o letramento visual crítico. 

 

Atividade de escrita 4 – seção: Writing: 

 

A primeira atividade de escrita da unidade apresenta uma produção de texto do gênero 

tirinha (figura 30). A escrita da tirinha é importante e parece ser até simples, mas há especificidades 

que ajudam a compreender os processos para a produção. Por isso, com tentativa de conduzir os 

trabalhos para essa atividade, os autores do livro apresentam uma proposta com indícios para os 

fundamentos básicos que caracterizam o texto, que são: o texto deve ser curto; necessita ter 

finalidade cômica; precisa trazer uma crítica; dispor de linguagem verbal; dispor de linguagem 

visual; relacionar as linguagens verbais e visuais. Para além desses indícios, é mostrada uma ideia 

interessante no que tange aos fatores que compreende a divulgação da escrita produzida pelos 

alunos, no caso, a construção de um livro de tirinhas, com capa e com título, para fazer parte do 

acervo de livros da biblioteca da escola.  

 

Figura 30 - Writing, p. 71 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 4. 
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Todas essas questões são proveitosas para a construção e para a publicação dos textos que 

são trabalhados em sala de aula pelos alunos. Porém, a observação que fazemos a esse tipo de 

atividade recai sobre a condição que é posta para a imagem. Não se trata em guiar os estudantes 

para a possibilidade de utilizar a imagem para salientar uma escrita melhor e uma escrita correta, 

diante dos padrões indicados para a tirinha. A imagem para esse texto tem um valor inquestionável. 

Sendo assim, por ser uma atividade de produção que soma elementos verbais (palavras) com 

elementos visuais (imagem, cor, balões entre outros recursos próprios das histórias de quadrinhos) 

o debate se nutre por um ponto de vista que faça o aluno refletir de quais linguagens utilizar e como 

empregar essas linguagens na composição do texto, em colaboração com os objetivos e com as 

funções comunicativas da proposta. 

Prezado professor, por essa lógica, trazemos a literatura de Callow (2008), pois o autor 

expõe que a produção de texto que emprega palavras e imagens, típico das tirinhas, pode decorrer 

de orientações dinâmicas que levam o aluno a construir texto que dialogam diferentes modos e 

recursos semióticos. As orientações podem ser dadas por meio de pedidos, como: desenhem as 

formas, as diagramações, as colunas e os layouts da tirinha; desenhem as cenas dos eventos que 

querem retratar a tirinha; desenhem personagens com expressões que representam as emoções que 

corresponde a tirinha; usem distância social (fechada, aberta e media),  ângulo (baixo, no nível do 

olhar e alto) e status (visto de cima e visto de baixo) no desenho da tirinha; destaquem pontos 

determinados dos desenhos da tirinha; usem diferentes cores na tirinha; escrevam a história quando 

finalizar os desenhos da  tirinha. Por fim, depois da tirinha pronta, peça que avaliem até onde a 

linguagem verbal comunica; avaliem até onde a linguagem visual comunica; avaliem se as 

linguagens verbais e as linguagens visuais estão orquestradas de forma que interligam toda as 

matrizes de modos e de recursos semióticos como inteiros e coerentes.  

Ademais, endossamos a fala de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) quando eles enfatizam 

que o modo verbal e o modo visual são diferentes, e que não segue um ponto de vista simbólico, 

mas que demanda um trabalho semiótico mais vivo. Isso nos faz perceber que ambas as linguagens 

significam mais quando estão conjugadas em sinergia. O que seria importante que o ensino da 

produção de texto fosse subsidiado por questões, tais as que exemplificamos, que proporcionasse 

ao aluno competências e habilidades necessárias para aprender a produzir diferentes linguagens, 

para ter sempre presente a ideia de produtores que dominam, que operam e que manipulam palavras 

e imagens o mais consciente possível.  
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Não obstante, como não vermos orientações quanto a sua seleção, criação ou utilização os 

modos e os recursos visuais ficam tachados como secundários e, até mesmo, irrelevantes para o 

processo de produção de texto da tirinha. Lembramos que a não abordagem para imagem nessa 

atividade acarreta a não possibilidades para o letramento visual crítico. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

I 6º ano V - Place in town  72 a 87 

 

No início da unidade 5, chamada como Place in town (Lugas na cidade), há imagens (figura 

31). Na verdade, são grafites, popularmente conhecido por ser uma vertente artísticas dos grandes 

centros urbanos. Os grafites são representados em quatro cidade do mundo, com desenhos variados, 

ricos em técnicas, em linhas, em cores, em tons, em contrastes e em criatividade, que traz vida para 

as tonalidades cinzas das cidades grandes. 

 

Figura 31 - Reading Comprehension, p. 72 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 5. 

 

A primeira imagem representa seis meninos em tonéis, um posto ao lado do outro, com 

olhos fechados, com expressões imparciais, com roupas que trazem estampas, listras e cores fortes. 
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A segunda imagem representa um sapo bem descolado e bem colorido no asfalto; o curioso é que 

a “boca do sapo” se encontra com a “boca do bueiro”, dando a impressão de que o desenho está 

sempre com a boca aberta. A terceira imagem representa pessoas e livros na fachada de um prédio; 

o interessante é que a tonalidade azul do prédio com a tonalidade azul do céu e a tonalidade branco 

e cinza dos livros no prédio somando-se à tonalidade branco e cinza dos livros suspensos nos 

postes, remetem a um ambiente real que invade o ambiente pintado, e vice e versa, tornando suas 

representações mais dinâmicas. A quarta imagem representa uma menina usando um vestido 

colorido, regando uma árvore na fachada de uma casa; a surpresa é que se olharmos bem 

perceberemos que a árvore não é pintura, mas se confunde com o desenho. Todas as pinturas têm 

um ponto em comum, voltado para a parte da criatividade dos artista, que conseguiu fazer um 

planejamento que organiza as imagem de acordo com o cenário da produção do grafite, ou melhor, 

os elementos pintados se encaixam com os elementos que são naturais do meio urbano. 

Vale salientar que o grafite é uma manifestação artística que pode representar uma visão 

crítica a cultura popular das periferias dos grandes centros urbanos. Normalmente, o grafite é feito 

em espações públicos, privados ou onde seja possível manifestar as expressões. Por isso, a 

definição do termo, para referir as pinturas que são arranjadas nas paredes. 

Na página seguinte, o livro apresenta cinco pontos sobre a imagem (figura 32), que faz 

recair a nossa atenção, logo que são indicadas sugestões para os professores explorarem em sala de 

aula questões que podem aguçar os conhecimentos dos alunos para a interpretação dos grafites 

quanto os seus objetivos e suas finalidade. Os pontos questionam sobre: os espaços em que foram 

representados os grafites; as imagens que foram representadas pelos grafites; a finalidade e a 

importância desses grafites com os espaços em que foram representados. 

 

 Figura 32 - Reading Comprehension, p. 73 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 5. 
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De modo geral, as imagens apresentadas têm propriedades importantes para potencializar a 

leitura por um ponto de vista mais crítica. Porém esse trabalho não é possibilitado porque os pontos 

estão deslocados para os componentes que estão explícitos para as imagens. Nesse sentido, sem 

orientações que tratem os assuntos implícitos a imagem (sociais, históricos, culturais etc), a 

construção do sentido pode seguir um caminho espontâneo, pouco produtivo e pouco eficaz.  

Atentamo-nos, professor, pois seria mais oportuno problematizar as composições 

imagéticas do grafite por um ângulo de representações artística do contexto popular, advindo, 

comumente, das periferias, o que simboliza a cultura marginalizada. Logo, abordamos Callow 

(2008), porque seria uma ótima ocasião de suscitar concepções para discussões mais profundas que 

questionassem os estereotípicos de valores positivos e valores negativos que operam nos 

personagens e nos contextos dos grafites. Por assim dizer, sugerimos que as discussões deveriam 

emergir sobre a explicação de como os diferentes grupos são visualmente representados e como 

isso afeta a interpretação da imagem; ou sobre a explicação de como a imagem pode se apoiar ou 

se rotular grupos de minorias, de gêneros, de pessoas particulares; ou sobre a explicação do porquê 

que o criador da imagem usou padrões para mostrar bons e maus personagens. Depois, instigar o 

aluno a explicar esses fatores. Com outras palavras, sugerimos que as discussões em torno da 

inclusão e da exclusão de grupos sociais e culturais; de quem está sendo representado como 

poderoso; de quem está sendo representado como importante; de quem está sendo representado 

como fraco; de quem está sendo representado insignificante; enfim, de todas as escolhas que foram 

feitas pelos produtores dos grafites.  

As imagens dos grafites são vivas, são dialógicas, são existenciais, em que o tempo não há 

de sessar. Essas imagens, as que foram selecionadas pelos autores do livro, podem até ser 

neutralizadas, mas não apaga o círculo da memória, da cultural e da identidade que marcam o 

protesto dos povos que não tem suas raízes privilegiadas. As imagens dos grafites são carregadas 

de representações ideológicas que informam e que transformam, não por um sentido de percebido, 

mas por um sentido de inserção da conscientização e da politização. À vista disso, há uma 

necessidade proeminente de fazer o aluno viver na profundidade crítica que atravessa as essências 

das imagens, seja esses da cultura erudita ou da cultura popular.  
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Para Jewitt (2009, p. 15), o modo visual exige uma “novas perspectivas e métodos para 

entender que a linguagem não é uma simples reformulação da comunicação não verbal35”. Mais do 

que isso, para Kress e van Leeuwen (1996, 2006), Callow (2008) e Ribeiro (2018), as 

representações das imagens sempre adentram no campo que fica imerso pelo o não dito, e, dessa 

forma, é sempre mais proveitoso e mais necessário ler suas orquestrações também por uma 

dimensão crítica. Essa proposta de leitura deveria explorar a análise das escolhas feitas pelos 

ilustradores em relação aos intercâmbios ideológicos atribuídos pelos personagens dos grafites para 

emergir a consciência do mundo vivido, almejando a sua problematização e a sua transformação. 

 

Atividade de leitura 5 – seção: Reading Comprehension: 

 

A primeira atividade de leitura da unidade 5 do LD de LI temos um flyer (panfleto) (figura 

33), com a temática que envolve a inauguração de uma livraria. Em tese, informamos que o texto 

é tradicionalmente impresso, com composições que são revestidas pela linguagem escrita e pela 

linguagem visual, contendo como principal objetivo ser um meio de propagação rápida (de mão 

em mão) de ideias, opiniões, informação etc. O curioso do panfleto é que por ser de baixo custo é 

um meio muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco tempo. 

 

Figura 33 - Reading Comprehension, p. 74 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 5. 

                                                         
35 new perspective and methods for understanding language and is not a simple rephrasing of nonverbal 

communication. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
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Ao lado, descrito em vermelho, observamos algumas orientações para o professor explorar 

a leitura do texto, que, de modo geral, lembra se os alunos já ouviram falar em panfletos; o que 

chama mais a atenção ao se depararem com esse gênero; o que os alunos buscam ver primeiro 

quando recebem panfletos; quais são as informações que podem estar presentes neles; qual são os 

interesses daqueles que fazem panfletos; e os aspectos gerais que o compõe. 

Mesmo que o panfleto seja um texto multimodal, por utilizar palavras e imagens, há uma 

certa passividade quanto às medidas que são informadas para as modulações da linguagem visual 

na composição da atividade de leitura (figura 34). Alegamos isso porque é somente na quinta 

questão que a atividade concentra a atenção dos alunos para os aspectos imagéticos, fazendo uma 

simples simbologia que relaciona os conteúdos que são informados no texto, sem atribuição de 

significados para as suas composições como um todo.  

 

   Figura 34 - Reading Comprehension, p. 75 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 5. 

 

Para essa atividade, é necessário repensar não apenas a estrutura das palavras, das frases, 

das orações, mas também na hierarquização da linguagem verbal sobre a linguagem do visual 

empregada no ensino por meio dos autores do livro, já que é explícito a exclusão para as 
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interpretações das outras modulações que não são representados pelo o código escrito. Com esse 

pensar, induzimos que a concepção de leitura estritamente linguística ainda não nos parece ser 

suficiente para tratar das composições visuais do panfleto. 

Resgatamos a fala de Callow (2008) e de Ribeiro (2018) para reforçar o pensamento de 

quando o aluno discute a palavras, a frases, a oração e tudo aquilo que é definido pelo o modo 

verbal na aula de leitura ele está determinado a alcançar somente algumas camadas dos sentidos 

empregados pela linguagem do código escrito do texto. Por isso, trazemos a voz de Jewitt (2008), 

porque a autora esclarece que ensinar a leitura na atualidade deve considerar todas os modos e 

recursos semióticos que são empregados no texto, o que exige uma perspectiva de leitura 

multimodal.  

Senhor professor, acreditamos que as atividades de leitura tratadas no livro deveriam ter um 

planejamento mais cuidadoso quando o assunto é a linguagem visual extensivo também à 

linguagem verbal, ou seja, conduzir as discussões para os aspectos que estão visualizáveis. Nesse 

sentido, a atividade, além de trazer estratégias de leituras dos recursos verbais, poderiam abordar 

pontos da metafunção composicional da GDV de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e, com isso, 

trazer estratégias de leitura para recursos visuais diante dos posicionamentos dos elementos e da 

utilização das cores, das linhas, dos cenários, dos símbolos, dos emblemas, entre outros que possam 

engajar o aluno na leitura multimodal. Fazemos essa ponderação porque o texto não é composto 

por uma modalidade pura (é o exemplo do panfleto que não é genuinamente verbal) e isso nos faz 

compreender que é preciso adentrar na multimodalidade para orquestrar os modos e recursos 

semióticos para arrancar os significados que estão associados nas linguagens empregadas.  

Seguimos essa linha de pensamento, tendo em mente que o texto apresenta uma boa 

oportunidade para explorar o letramento visual crítico. À vista disso, por que não expandir o ensino 

da leitura para as representações não verbais da linguagem? Queremos mostrar que o ensino deve 

ser realizado na perspectiva de desenvolver atividades de leitura que vislumbre suas pertinências, 

ambiências e possibilidades. O que implica dizer que as interpretações dos sentidos devem se dar 

em torno das diferentes modulações e dos diferentes recursos semióticos postos no texto, para fazer 

emergir uma visão de linguagem que colabora para as possibilidades do letramento visual crítico, 

ocasião que não foi almejado para o ensino da leitura posta pelos autores do livro. 
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Atividade de escrita 5 – seção: Writing: 

 

A primeira atividade de escrita da unidade é colocada uma proposta de produção de um 

texto do gênero panfleto (figura 35). A produção do panfleto é importante, pois a sua composição 

engloba linguagens e semioses que nos fazem pensar a escrita em um sentido amplo, sendo uma 

ocasião bastante fértil para explorar a produção de texto na perspectiva da multimodalidade.  

 

Figura 35 - Writing, p. 87 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade. 

 

Os autores conduzem os trabalhos da atividade escrita por meio de sugestões que dão 

indícios para os fundamentos que caracterizam o texto. Eles sugerem que os alunos devem escolher 

um evento para produzir o panfleto (coleta de livros para doação para a biblioteca ou para a 

comunidade; coleta de roupas, de sapatos e de brinquedos para instituições de caridade; promoção 

de festividades na escola etc.), depois escrever um rascunho com informação sobre o evento (nome 

do evento, lugar, data, hora, curiosidades, imagem que represente o que vai acontecer etc.), para, 

por fim, mostrar ao professor para que sejam feitas as adequações necessárias.     

A primeira impressão que temos com relação à proposta de produção de texto do panfleto 

é que o seu processo implica o aluno utilizar palavras, imagens, fontes, formatações, diagramação, 

linhas e layout nada ingênuas. Presumimos que a proposta tem potencial e que favorece para o 

engajamento do aluno para articular linguagens visuais. No entanto, para essa atividade, não 

conseguimos ver direcionamentos, orientações, dicas ou algo que mostrassem caminhos que 
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levasse à utilização da modalidade visual da linguagem com a modalidade verbal da linguagem 

integradamente. Isso significa, direta ou indiretamente, a restrição da natureza multimodal da 

produção do texto e a limitação dos letramento solicitado para os alunos.  

Vale retomar Callow (2013, p. 6) para lembrar que a “as imagens funcionam regularmente 

de acordo com o texto escrito, quer estejam a persuadir, a informar, a entreter ou a decorar.36”. Isso 

expressa que o ensino da produção é mais significante quando a linguagem verbal e visual são 

apresentadas numa dinâmica que combina palavras e imagens com vista a atingir a funções 

comunicativas que são empregadas pelos panfletos.   

Nessa ocasião, precisamos ficar mais atentos, professor, já que nenhuma composição que 

está empregada no texto é desprovida de significados. Por isso, nos questionamos sobre o porquê 

de os autores dos livros simplificarem a produção do panfleto para o modo verbal. Tal 

questionamento aponta para outros desdobramentos, quais sejam, por que não explorar as 

especificidades e as particularidades da palavra e da imagem na produção de texto? Por que não 

ensinar a integração de palavras e de imagens na produção de textos? Por que não ensinar a produzir 

textos multimodais? 

Com base em Callow (2008), a atividade deveria trazer reflexões para as escolhas dos 

modos e dos recursos visuais a serem empregados no panfleto, de forma que levasse o aluno pensar: 

quais imagens se deve utilizar no panfleto? Quais cores se deve empregar? Quais fontes se deve 

usar? Quais os pontos salientes que se deve aplicar para chamar a atenção? Como orquestrar os 

elementos visuais e verbais para que juntos possam designar mais eloquência e mais convicção? 

Nessa perspectiva, enfatizamos que, se o objetivo do ensino é capacitar o letramento visual 

crítico, o livro, por sua vez, não deveria perder a oportunidade de explorar o potencial de cada 

modo que é empregado pelo texto para disseminar a compreensão de como palavra e imagem 

trabalham juntos. É notório que a escrita mudou ao longo da história, e o modo como lidamos e 

como ensinamos também deve mudar, no sentido de acompanhar e se adequar a essa mutação para 

as possibilidades de produção, de reprodução e de disseminação de representações 

comunicacionais (JEWITT, 2012). Sendo assim, a reflexão para uma proposta de produção de texto 

que vise formar um aluno que seja letrado verbalmente e, além disso, criticamente, socialmente, 

midiaticamente, daí por diante. 

                                                         
36 Images regularly work in accord with written text, whether they are persuading, informing, entertaining or 

decorating. 
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Volume: Unidade: Páginas 

I 6º ano VI - Be kind to the innocent 88 a 103 

 

No início da Unidade 6, chamada como Be kind to the innocent (Seja gentil com um 

inocente), há uma imagem (figura 36). Na verdade, é uma obra de arte que traz dois personagens, 

uma menina e um gatinho. A menina está usando um vestido longo, branco e dourado, sentada no 

sofá, acompanhada do gatinho sentado em seu colo. Ambos estão com expressões que remetem a 

paz, a tranquilidade, a felicidade.  

 

Figura 36 - Reading Comprehension, p. 88 

 
 Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 6. 
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O cenário retratado parece ser um cômodo de uma casa, o que mais se aproxima de uma 

sala de estar. As paredes estão revestidas com uma pintura clássica, que remete para flores de cores 

e tons rosados, bege, marrom, vermelho. De momo geral, a pintura foi feita por Pierre-Auguste 

Renoir, intitulada “A menina e o gato”, onde, suas maiores inspirações são retiradas das situações 

convencionais do dia a dia. Como resultado, suas obras, se destacam por trazer efeito imponentes, 

o que o colocava em uma vertente impressionistas. 

Na página seguinte, encontramos cinco pontos sobre a obra de arte (figura 37). Uma trata 

de questões sobre o autor e os demais tratam de questões específicas para a obra. Para a nossa 

interpretação, esses pontos são necessários porque fazem recair a atenção para as descrições dos 

personagens na imagem, para descrições dos elementos, para as descrições das cores e para as 

descrições das expressões dos personagens.  

Acreditamos que esses posicionamentos abordados pelos autores do livro promovem a 

interpretação das pessoas, dos animais e do contexto da imagem, em relação com as expressões, 

bem como com o espaço onde a obra foi pintada. Por esse olhar, o direcionamento para a imagem 

pode favorecer a leitura e a construção dos sentidos das representações que estão expostas. 

 

Figura 37 - Reading Comprehension, p. 89 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 6. 

 

Apesar da coerência da exploração da proposta de atividade colocadas pelos autores, ainda 

acreditamos que há outras questões que precisariam ser mostradas para potencializar ainda mais o 

ensino da leitura e da interpretação ofertado pelo livro. Por esse pensar, caro professor, elucidamos 

a metafunção interativa de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e a dimensão composicional de 

Callow (2008) dado que essas referências possibilitam a interpretação para a organização, para os 

acontecimentos e para as reações dos participantes que estão representados na imagem o os 

significados que podem ser atribuídos a esses elementos. 
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Prestamos atenção, pois, citamos a metafunção interativa da GVD de Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006) que deveria ser explorada para revelar os sentidos para o contato de oferta e de 

demanda (indicados pelo olhar do leitor com a obra), do distanciamento social (indicado pelos 

planos fechado, plano médio e plano aberto) e da saliência objetiva e subjetiva (indicado pelos 

ângulos frontal, oblíquo, vertical e horizontal).  

Para tornar esses aspectos mais pedagogicamente acessíveis para o professor e para o aluno 

no ensino, Callow (2008) converteu esses fatores na dimensão composicional do modelo show me, 

para serem explicitados as questões que endossam a reflexão para imagem. A exemplo dessas 

questões, podemos enfatizar uma parte delas: estamos a uma distância próxima dos personagens 

na imagem? Estamos a uma distância média dos personagens na imagem? Estamos a uma distância 

longa dos personagens na imagem? Estamos olhando ao nível do olhar dos personagens na 

imagem? Estamos olhando ao nível de baixo dos personagens na imagem? Estamos olhando ao 

nível de cima dos personagens na imagem? Você pode me mostrar um personagem cujo olhar está 

diretamente para o leitor? Você pode me mostrar um personagem cujo olhar não está diretamente 

para o leitor? Como essas coisas fazem você se sentir em relação ao personagem? Por que você 

acha que o ilustrador usou esses elementos em particular nessa página? Eles fazem você se sentir 

de alguma maneira específica? 

Temos a convicção de que a obra seria lida de maneira mais própria para todo os elementos 

que a compõe se considerassem as metalinguagens explanadas pela GDV e pelo modelo show me. 

Cada característica citada nas descrições acima pode promover muitas discussões que ampliaria a 

leitura ainda mais e, consequentemente, a construção do significado para as composições 

imagéticas. 

 

Atividade de leitura 6 – seção: Reading Comprehension: 

 

Na primeira atividade de leitura da unidade 6 do LD de LI temos o texto do gênero fact files 

(arquivo de fatos) (figura 38). Via de regra, o gênero trabalhado pelos autores são textos 

tradicionalmente informativos, que são baseados por fatos reais, pontuais e verdadeiros, que têm 

como função básica proporcionar a instrução do leitor sobre um determinado assunto em particular. 

Os temas podem manifestar informações gerais, como por exemplo: de pessoas, de animais, 

de esporte, de lugares, de costumes, de brinquedos, de bebidas, de livros, de revistas, de aparelhos 
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de eletrônicos, entre muitos outros. Não é obstante avisar que o arquivo de fatos pode ser 

constituído a partir da curiosidade que possam despertar o interesso do leitor.  

A proposta de leitura para essa atividade é bastante pertinente, porque trata de um texto que 

traz a linguagem verbal (palavras) e a linguagem visual (imagens, cores, fontes com tamanhos e 

com formatos diferenciados) em um layout criativo (colunas coloridas que divide texto e imagem). 

Em outras palavras, o arquivo de fato tem características que nos faz perceber que é um texto que, 

por sua natureza, amalgama palavras e imagens. 

 

Figura 38 - Reading Comprehension, p. 92 

 
   Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 6. 

 

Nesse sentido, Ribeiro (2018) deixa claro que o texto que integra linguagens e semioses 

proporciona um impacto para os leitores, exigindo astúcia para o processo da leitura mais profícuo 

para a construção do sentido dos modos e recursos semióticos do texto. Trazendo isso para o 

contexto do ensino de línguas, onde ler um texto escrito já é um desafio, cremos que o quão 

revolucionário seria ensinar o aluno a ler a palavra, a ler a imagem, a ler os textos multimodais.  
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No entanto, não vemos essa atitude revolucionária por parte dos autores na proposta de 

atividade voltada para o ensino da leitura do arquivo de fatos (figura 39). Afirmamos isso porque 

as questões abordadas estão voltadas para a identificação de informações verbais que são 

verdadeiras; ou para a interpretação do texto com base no código escrito; ou ainda para a opinião 

do aluno a respeito de pessoas que se interessam a ler o arquivo pessoal. Por esse ângulo, 

presumimos que a atividade prioriza a interpretação da linguagem verbal, fato que coloca a 

linguagem visual em um plano secundário, o que significa que a sua função comunicativa fica 

restrita para a atividade. 

 

Figura 39 - Reading Comprehension, p. 93 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 6. 

 

Por esse ângulo, trazemos Callow (2013, p. 6) para informar que “somos todos aprendizes 

visuais porque agora, mais do que nunca, as informações são apresentadas usando uma variedade 
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de modos e de recursos visuais37”. Com esse ponto de vista em mente, prevemos que ler textos, 

como o arquivo de fatos, que emprega palavras com tipografias diferenciadas, imagens, cores e 

layouts, é uma necessidade cada vez mais atual, mais evidente, mais necessário, mais urgente. Por 

esse motivo, presumimos que é uma prática urgente, exatamente por fazer parte do dia a dia dos 

alunos, mesmo que isso aconteça de forma não intencional. Ademais, além de ler textos em suas 

diferentes modulações, ainda se faz preciso construir, rigorosamente, os sentidos necessários ao 

entendimento daquilo que nem sempre é percebido. Estamos falando de construir sentidos dos 

assuntos que nem sempre são mostrados, ou seja, problematizar os sentidos que estão nas 

entrelinhas do texto também seria fundamental.  

A exemplo do texto que foi tratado que aborda à temática dos pinguins de humboldts, há 

afirmação de vulnerabilidade dessa espécie, com risco de extinção. Senhor professor, então, 

julgamos que seria necessário questionar a respeito daquilo que promove a extinção dos pinguins, 

como também de outros animais: quais são as causas da extinção de animais? Quais são as 

consequências da sua extinção? Que atitudes cabe a nós para mudar a realidade dessa extinção? 

Questões como essa para o ensino da leitura estaria contribuindo mais diretamente para uma leitura 

mais crítica.  

Com isso em mente, chegamos a ter a consciência de que já que o livro não aborda essas 

questões para o ensino da leitura (o que acreditamos que é um equívoco), fica a juízo do professor 

explorar os sentidos do texto que integra palavras e imagens por uma perspectiva mais crítica (para 

mostrar os sentidos para a diversidade linguística do texto), ou não (para mostrar os sentidos para 

apenas uma parcela do texto). Se o professor não tiver atitude para trabalhar a leitura multimodal, 

no sentido crítico, então, onde o aluno vai aprender a ler, a construir sentidos e a problematizar as 

facetas dos textos?  

 

Atividade de escrita 6 – seção: Writing: 

 

Na primeira atividade de produção de texto da unidade, os autores propõem a produção de 

um arquivo de fatos sobre animais (figura 40). Eles orientam que os alunos, em dupla, devem 

escolher dois animais e pesquisar nos livros, nas revistas, nos jornais e na internet, fatos sobre eles. 

                                                         
37 We are all visual learners because now more than ever, information is presented using a variety of visual elements 

and features”. 
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Depois, os alunos devem avaliar se as informações registradas apresentam características dos 

animais, dos lugares onde vivem, das curiosidades etc. Após esses passos, os alunos devem 

providenciar imagens dos animais para compor o texto.  Por fim, todas a informações devem ser 

passadas para uma folha para ser colada no mural da escola. As orientações descritas em vermelho 

relembram o professor que na etapa da pesquisa pode conduzir o aluno para a biblioteca, para a 

sala de informática ou para pedir a colaboração do professor de ciência para realizar a atividade de 

produção do texto. 

 

Figura 40 - Writing, p. 103 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 6. 

 

Na proposta é notável uma coerência, por parte dos autores, nas orientações dadas para os 

alunos, mostrando o passo a passo para o processo da produção de texto. Embora haja esse cuidado, 

ainda não vemos uma abordagem para a produção da imagem, para seleção da imagem, para a 

integração da imagem junto com o texto escrito. Acreditamos que as instruções direcionadas para 

a produção de texto ancoradas somente na palavra é uma singularidade preocupante, pois se 

considerarmos a linguagem multimodal que é vastamente empregada na atualidade, ensinar o aluno 

somente a lidar com o código escrito está um tanto ultrapassado (JEWITT, 2008, 2012). 

Olha professor, há muitos outros caminhos para o ensino da produção de texto, de forma 

que englobem a produção da palavras, como também, da imagens. Um desses caminhos permite 

recair questões, com base em Callow (2008), que fizesse o aluno refletir sobre as linguagens que 
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possam ser empregadas: que linguagem utilizar no texto? Palavras? Imagens? Palavras e imagens?; 

Sobre a organização das linguagens: Como organizar o texto? Por meio de quadro? Por meio de 

quadro com colunas? Por meio de quadros sem colunas?; Sobre o posicionamento das linguagens: 

Como posicionar as palavras e as imagens no texto? Palavras em cima e imagens em baixo ou vice 

e versa? Palavras do lado direito e imagens do lado esquerdo ou vice e versa?; Sobre a tipografia: 

Que tipografia empregar no texto? A tipografia do título, mais chamativa ou menos chamativa? A 

tipografia do corpo do texto, mais simples ou mais elaborada?; Sobre as cores: Que cores usar no 

texto? Cores de forma a combiná-las com algo que remeta ao animal escolhido ou a contrastá-las 

com algo que não remete ao animal escolhido?; Sobre a orquestração: Como orquestrar todos esses 

requisitos de forma que o texto tenha ritmo e melodia agradável?  

Desse modo, ensinar a produzir um arquivo de fatos é uma atividade complexa que exige 

reflexão não somente para a palavra escrita, mas para as possibilidades de utilização de imagens 

(mais salientes e/ou mais modesta), de fontes (mais elaboradas e/ou mais simples), de 

diagramações em colunas (com fios e/ou sem fios), de layout (mais complexo e/ou mais fácil), 

entre muitos outros fatores no processo da escrita para construir representações. Isso quer dizer que 

exige uma reflexão sustentada pelas bases epistemológicas do campo da semiótica social, por meio 

da abordagem da multimodalidade.  

Assim, cremos que tudo isso foi alvejado para a atividade que corresponde para a utilização 

de imagem para produção de texto, como gravuras e pinturas, é algo que conota um sentido positivo 

para o ensino. Mas, não notamos insumos pedagógicos que direcionassem essa prática. Nessa 

condição, a não conscientização para criação, produção e seleção de uma imagem para integrar ao 

texto verbal é um postura de ensino que não diz muito, o que a coloca a linguagem visual como 

algo que não tem muita relevância no ensino. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

I 6º ano VII - A healthy life 104 a 119 

 

No início da unidade 7, designada como A healthy life (Uma vida saudável), há uma imagem 

(figura 41), que chama a atenção por ser uma obra artística que traz uma mistura de frutas, verduras, 

legumes e flores com as formas de um ser humano. O livro mostra que a obra foi produzida em 

meados dos anos de 1530, por Giuseppe Arcimboldo, um pintor italiano, com estilo maneirismo. 
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Ele denominou a obra como “Vertumnus”, em homenagem ao imperador do Sacro Império 

Romano-Germânico, mais conhecido como o deus da mitologia das estações do ano. 

 

 Figura 41 – Reading Comprehension, p. 104 

 
 Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 7. 

 

Na página seguinte, observamos 4 pontos sobre a imagem (figura 42), que são relevantes, 

pois podem levar o professor a explorar em sala de aula informações prévias para os alunos, de 

forma que haja a interpretação da obra de arte em contextualização com o deus da mitologia, com 

a estações do ano, com a alimentação, entre outros fatores. Nesse sentido, o primeiro ponto aborda 

uma discussão mais ampla a respeito do autor e da obra, que descreve as informações de onde o 

pintor nasceu, quando foi criado a obra, a relação da obra com o deus da mitologia grega vertumns 

e o imperador a qual foi dada a obra. O segundo ponto aborda a descrição dos elementos que 

compõem a obra como as frutas, os legumes, as verduras, as flores. O terceiro ponto faz 
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questionamentos sobre a relação que há entre os elementos que compõe a obra com as estações do 

ano. No quarto ponto faz um questionamento do que significava ter uma alimentação saudável. 

 

  Figura 42 - Reading Comprehension, p. 105 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 7. 

 

Consideramos que os pontos levantados por parte da proposta, que trazem uma breve 

descrição e levantamentos de ideias, ainda nos parece não ser satisfatórios para o reconhecimento 

das dimensões mais globais sobre os personagens tratados. Por essa lógica, Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006) salientam que o leitor deve ser engajado na atividade de leitura da imagem por meio 

de orientações formais que agenciem a construção dos sentidos, e não por meio de pontos de vistas 

informais que remetam a improvisação do processo da leitura, para operar os sentidos da imagem. 

Vale destacar, professor, que retomamos as orientações de Kress e van Leeuwen (1996, 

2006) para potencializar a leitura com metalinguagens mais especializadas para construir 

representações mais autênticas para a obra. Por meio da mentafunção representacional (estrutura 

conceitual) da GDV, para construir os sentidos para o participante da obra, para designar o que ele 

significa e o que ele é. Por exemplo, já que o modelo dessa proposta em questão apresenta a figura 

de um ser humano caracterizado por alimentos, então, a sua leitura poderia ser realizada para 

salientar os sentidos que poderiam ser atribuídos para a figura do participante como “o portador”, 

que tem o atributo real de um imperador do Sacro Império Romano-Germânico (sua identidade 

relevada nas relações) e os alimentos como “sugestivo”, que tem o atributo simbólico de um deus 

da mitologia romana das estações do ano, mudanças e plantas (sua identidade revelada em si). Tudo 

isso designa que a obra de arte foi construída com a perspectiva de salientar que a identidade do 

imperador foi construída a partir da identidade do deus da mitologia grega. 

Com esse olhar, inferimos uma fala de Ribeiro (2018), em que a imagem pode ser lida de 

igual forma que a palavra, mesmo que seus desdobramentos sejam diferenciados. Fato que nos faz 
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acreditar que o ensino da leitura por meio da imagem tem, substancialmente, características 

semelhantes ao ensino da leitura por meio da palavra. No entanto, leitura da imagem explorada 

pelos autores do livro voltaram somente para a identificação ou para descrição de elementos 

específicos, que se trata de temas que estão por vir na unidade. Tendo isso em mente, interpretamos 

que não há nenhuma reflexão mais genuína em torno das composições que englobam a imagem 

nas atividades para interpretar os significados que abarcam o imperador com o deus da mitologia.  

O que queremos dizer é que a imagem tem um impacto evidente para o ensino e para a 

prática de leitura. Identificar e relacionar elementos com determinados aspectos presente na 

imagem pode até ajudar na leitura, mas ainda nos parece não dizer muito quando se trata de uma 

leitura mais engajada para alcançar o letramento visual crítico.  

 

Atividade de leitura 7 – seção: Reading Comprehension: 

 

O gênero rótulo compõe a primeira atividade de leitura da unidade (figura 43). Esse texto é 

uma espécie de identidade dos alimentos, contendo prioridades nutricionais (valor calórico, 

carboidratos, proteínas, gorduras, fibra, colesterol, cálcio, ferro, sódio, vitaminas etc). Na 

formatação do texto, é notável o planejamento para as palavras, para as imagens, para as tipografias 

e para o layout, o que afirma um design que requer uma leitura mais interessante. 

 

 Figura 43 - Reading Comprehension, p. 106 

 
 Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 7. 
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Os direcionamentos da atividade de leitura (figura 44), que é apresentado pelos autores do 

livro estão focando no código escrito, mais precisamente para a identificação da informação que 

descreve a quantidade de barras de cereais que uma pessoa pode comer, que não ultrapasse os 

limites recomendado para o consumo do sódio; para a identificação que descreve os cuidados que 

uma pessoa deve ter se caso comer barras de cereais a mais do que foi indicado; para identificar 

informações que descrevem os valores nutricionais nas tabelas dos diferentes rótulos para comparar 

quais produtos contêm maior índice de nutrientes. Todos esses apontamentos retira o olhar para a 

interpretação de outras linguagens que o texto dispõe. 

 

Figura 44 - Reading Comprehension, p. 107 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 7. 

 

Trazemos Bamford (2003) para defender que a proliferação da imagem nos contextos 

educacionais é algo positivo. Quando o ensino da leitura se volta para a imagem significa que há 

ampliação para as possibilidades de agenciamento do letramento verbal e também para o 
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letramento visual crítico. Não podemos negar que esses letramentos têm seu espaço na obtenção 

de informação, construção do conhecimento e implementação de bons resultados educacionais. 

Com essa perspectiva, professor, para complementar a atividade de leitura para além do 

código escrito que é apresentada pelos autores dos livros, o gênero rótulo poderia seguir os 

fundamentos da metafunção composicional da GDV de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) para 

indicar o valor das informações estabelecidas na imagem diante da posição e da saliência. À vista 

disso, para interpretar os sentidos do valor da posição e do valor da saliência da imagem, alguns 

questionamentos deveriam ser levantados, como: qual é a posição da palavra? Qual é a posição da 

imagem? Qual é a relação entre a posição da palavra e da imagem? Quais elementos se destacam 

na composição do rótulo? Por que o produtor do texto quis chamar atenção para esses elementos? 

A exemplo disso, os significados poderiam ser atribuídos à barra de cereal que está posicionada à 

esquerda, o que apresenta como uma informação dada, já conhecida pelo leitor; os significados 

poderiam ser atribuídos às informações nutricionais da barra de cereal que estão posicionadas à 

direita, o que apresenta como informações novas, não conhecida pelo leitor; quanto a saliência,  os 

significados poderiam ser atribuídos à barra de cereal, que é o ponto central desse aspecto, por estar 

em primeiro plano, em maior tamanho, com traços realistas. Todas essas interpretações não foram 

postas por acaso e estão carregadas de intenções. O intuito é trazer maior notoriedade para a 

imagem da barra de cereal para chamar a atenção do leitor, principalmente aqueles que tem 

interesse de perder/manter o peso, ou que tem preocupação com a saúde, de forma que deseja 

informá-lo, persuadi-lo, convencê-lo, ou até mesmo confundi-lo na compra do alimento em 

questão.  

Nesse sentido, a multimodalidade está, cada vez mais, presente, de forma que seria mais 

interessante uma atividade de leitura que leve o aluno ter mais competência diante dos designs que 

estão dispostos no texto, na imagem, nos recursos técnicos que são utilizadas em todas as 

composições e as representações da mensagem do rotulo da barra de cereal. Queremos dizer que a 

leitura que fica limitada para o código escrito, principalmente no que se refere a identificação de 

informações, perde a oportunidade levar experiências mais autênticas na leitura de texto que integra 

a imagem a palavras. Em consequência, perde a oportunidade de engajar com as agências do 

letramento visual crítico. Foi essa a impressão que tivemos quando à atividade posta pelo livro. 
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Atividade de escrita 7 – seção: Writing: 

 

Na primeira atividade de escrita da unidade, observamos a produção de uma receita (figura 

45). Antes mesmo do processo da escrita há orientações para o professor providenciar livros de 

receitas para apresentar aos alunos para que eles fiquem familiarizados com o tema.  Nesse caso, 

os alunos, em dupla, deveriam discutir ideias de algo que gostam de comer, que possam favorecer 

na escolha do que iriam fazer, para então, selecionar ingredientes para a preparação da receita. Os 

alunos devem seguir regras para a elaboração e organização da escrita do texto, sendo fundamental 

fazer o uso de vocabulário adequado, arranjar verbos que expressam a ideia de comando, ter clareza 

nas informações e usar desenho para ilustração do gênero. 

A proposta de atividade apresenta características para as modulações verbais (seja na escrita 

de ingrediente, seja na escrita das instruções da receita, seja na escrita do verbo que indica o modo 

imperativo, na organização da escrita em relação ao gênero) ou para as modulações visuais (seja 

no desenho para ilustrar a receita). No que compete à imagem, vemos que foi referenciada, por 

meio de um desenho, mas não houve orientações para os seus desdobramentos. Com esse olhar, 

inferimos que essa postura diante da atividade de produção de texto escrita realça um tipo de ensino 

convencional por haver uma supervalorização da palavra em detrimento da imagem. 

 

Figura 45 - Writing, p. 119 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 7. 
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Citamos Callow (2012, p. 73) para atentar que a linguagem “visual frequentemente trabalha 

com texto escrito de forma multimodal, para entreter, informar ou persuadir em diversos contextos 

sociais38”. Com base no autor, que a produção de texto, que envolve imagem, deve ultrapassar 

qualquer situação que coloque como requisito de ilutração. A imagem pode ser integrada à palavra 

de forma que haja uma relação mais poderosa para a produção de texto. 

Uma forma de ampliar a produção de texto seria a possibilidade de fazer o aluno refletir 

sobre o desenho no relance que chame mais atenção da receita, pois, como diz o dito popular, “a 

gente come primeiro com os olhos”. Acrescentamos questões enquanto exemplos que poderiam ser 

explicitados: Como chamar mais a atenção do leitor para a receita por meio de desenho? Qual 

ângulo, qual posição e qual tamanho são mais favorável para fazer esse desenho? Quais cores são 

mais adequadas para pintar? Quais elementos devem ser aplicados para ressalta-lo?  

Nessa perspectiva, endossamos as considerações de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e 

Callow (2008), na medida em que quanto mais linguagens o texto comportar e quanto mais a 

produção se voltar para essas linguagens, mais oportunidade o aluno terá para manejar as diferentes 

modulações e recursos para atividade de produção de texto. Isso quer dizer que cada modo e cada 

recurso oportuniza e limita o trabalho semiótico e, de igual forma, oportuniza e limita os 

agenciamentos para os letramentos. E é isso que a atividade de escrita do LD deveria fazer, levar 

o aluno a produzir a palavra, a produzir a imagem, a produzir linguagens integradas, em vez de 

direcionar a produção de texto unicamente para o código escrito. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

I 6º ano VIII - Can you play soccer? 120 a 135 

 

No início da unidade 8, designada como Can you play soccer? (Você pode jogar bola?), há 

uma imagem (figura 46) que toma quase toda a página e que chama a atenção por ser uma obra 

artística que traz dois personagens masculinos, de corpo inteiro, centralizados, vestidos com 

uniforme, jogando bola em um estádio de futebol.  

 

 

 

                                                         
38 visual often works with written text in a multimodal fashion, to entertain, inform or persuade in various social 

context. 
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 Figura 46 - Reading Comprehension, p. 105 

 
 Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 8. 

 

Na página seguinte, os autores mostram cinco pontos sobre a imagem (figura 47), que de 

modo geral, explicita informações sobre o autor da obra (o lugar onde ele nasceu; a data que ele 

nasceu; curiosidades da sua família; curiosidades da sua vida antes de se tornar pintor). Os pontos 

ainda trazem questionamentos para a obra em relação ao autor e ao contexto da época (como a 

história de vida do autor se inclui com a obra pintada; como foi a repercussão da obra para a época 

em que foi pintado).  

Ademais, há questionamentos mais subjetivos e mais amplos que envolvem a opinião dos 

alunos (se o aluno pratica algum esporte; se o aluno tem vontade de praticar algum esporte; se o 

aluno já participou de competições esportivas). Julgamos que esses pontos são precisos para o 

momento porque o professor pode explorar essas informações e questões de forma que gerem 

interpretações para a obra de arte em contextualização com a história de vida do autor, com o 
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contexto em que a obra foi pintada, com as ideias dos alunos e com outros fatores que estão presente 

ao longo da unidade. 

 

Figura 47 - Reading Comprehension, p. 106 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 8. 

 

Com toda essa pertinência abordada, ainda a creditamos que a leitura da imagem deve ir 

além dos pontos que foram expostos pelos autores do livro, pois, as identificações, as descrições, 

as ideias e as opiniões que são apresentados diante dos elementos que estão explicitados na obra 

de arte ainda não dizem muito para motivar o aluno para as agências do letramento visual crítico.  

Com esse pensar, sugerimos que a leitura deve se dar por um viés mais proficiente, mais 

apurado e mais específico para a imagem para construir os sentidos que então em seu entorno. Por 

isso, trazemos para o centro dessas discussões a metafunção representacional da GDV de Kress e 

van Leeuwen (1996, 2006), uma vez que acreditamos que aqui seria uma ocasião muito pertinente 

para explorar os significados narrativos em torno das representações das ações dos personagens 

com a obra, da contextualização com a obra e da hibridização do autor com a obra. 

Levantamos algumas questões cuja intenção é aguçar a interpretação da imagem por meio 

de perguntas, tais como: os personagens da obra interagem com o leitor ou interagem entre si? 

Justifique; Quem está praticando a ação na obra e quem está sofrendo a ação? Justifique; Quem 

está em processo de reação das ações apresentadas? Justifique; Quais fenômenos estão 

acontecendo? Justifique; Qual é a relação das narrativas da obra com a narrativa de vida do autor? 

justifique. 

Como essas questões queremos atentar para o fato de citamos que os sentidos poderiam ser 

atribuídos para dois participantes que interagem em si e não com o leitor, o que indica que são 

participantes representados, e não interativos. No processo que designa ação dos participantes, 
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podem ser classificados como ator, pois por estão estarem executando ações diante a bola, que por 

sua vez, é o a meta do objeto que sofre a ação. Já os participantes que estão em processo de reação, 

o reator, podem ser considerados aqueles que estão nas arquibancadas no plano de fundo da 

imagem, pois que estão a observar o fenômeno e os atores da partida de futebol. As circunstâncias 

podem estar relacionadas com os ambientes da narrativa, é no caso, do estádio de futebol.  

Além desse sentido ocasionados com a GVD, de modo geral, outros sentidos poderiam ser 

construídos, como a contextualização em torno da imagem que têm um valor que resgata memórias 

históricas e pessoais do pintor sobre o seu passado. Mostra suas atribuições antes mesmo de se 

tornar um dos paisagistas da pintura mais influentes do Brasil. Daí, toda essa narrativa, que foi 

contada por meio do modo visual da linguagem com seus recursos semióticos específicos, 

explicitando uma espécie de uma autobiografia de um episódio da vida do artista.  

A imagem deve ter seu espaço no ensino, pois é uma forma de comunicação que tem o 

poder de dizer tudo aquilo que é dito por palavra, mesmo com sintaxes e com semânticas diferentes. 

A imagem corresponde a um meio que potencializa o ensino e o letramento para os alunos. Só que, 

infelizmente, não foi mostrado pelos autores para a leitura da imagem da unidade do livro. 

 

Atividade de leitura 8 – seção: Reading Comprehension: 

 

Na primeira atividade de leitura, temos um texto que traz notícias sobre a esfera esportiva 

(figura 48). O gênero notícia é um dos principais textos do campo jornalístico, que tem como 

principal função informar e comunicar o leitor sobre ocorrências variadas. O texto apresentado faz 

parte dos meios de comunicações impressos, digitais e midiáticos, que derivam da clareza e da 

objetividade para pontuar os relatos e os fatos que acontecem. A configuração da notícia segue 

traços formais (o título em destaque, o texto verbal com fonte habitual a direita, a imagem com 

redundância a esquerda etc), típico do gênero. Com relação a imagem, é explicito que há duas 

profissionais do esporte, jogando bola em um estádio profissional de futebol, com uniformes 

coloridos, de cores que marcam as bandeiras dos países das atletas. 
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 Figura 48 - Reading Comprehension, p. 122 

 
 Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 8. 

 

Na página seguinte há uma atividade (figura 49) em que os autores do livros apresentam 

questões para a interpretação do texto, que, por sua vez, estão direcionadas para o texto verbal, 

como: identificar informações que estão descritas pelo código escrito, relacionar vocabulários de 

acordo com informações que estão descritas pelo código escrito e transcrever o título do texto; 

Sobre o texto visual, temos: identificar personagem na fotografia, identificar a nacionalidade dos 

personagens na fotografia, marcar a alternativa do que representa a imagem. 

 

Figura 49 - Reading Comprehension, p. 123 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 8. 
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Observamos que há uma operação que realça a leitura e interpretação do texto verbal e 

simplifica a leitura e interpretação do texto visual. Fazemos essa afirmação porque, para que as 

questões possam ser respondida, os alunos devem se voltar para as informações expressadas pelo 

código escrito. Esse fato acontece até mesmo para as questões que estão direcionadas para a 

imagem, pois, se o aluno não ler o texto e a legenda abaixo da foto, fica mais difícil arrancar a 

resposta correta. Essa postura só traz prejuízo para o ensino-aprendizagem de línguas.  

Nessa perspectiva, trazemos a fala de Ribeiro (2016, 2018) para assegurar que, se o ensino 

de leitura estiverem amarrado para o código escrito, fica restringindo o poder do aluno para 

interpretar e para construir sentidos para outros códigos, outras linguagens e outras semioses, que 

não sejam, necessariamente, a palavra que está sendo empregada no texto.  

Uma forma mais ousada para explorar as discussões em torno do texto, além daquelas que 

se assemelham com a que foi mostrada pelos autores, seria trazer questões que problematizassem 

os elementos que circunscrevem a figura da mulher dentro do futebol. Por exemplo, com base na 

dimensão crítica do modelo Show me de Callow (2008), a proposta de atividade poderia trazer para 

o centro dos debates questões como: para você, a mulher pode ou não jogar futebol? Por quê? O 

futebol feminino repercute tanto quanto o futebol masculino? Justifique. O que você pensa sobre a 

diferença entre homem e mulher na esfera do esporte e em outras esferas do contextos sociais? 

Todas essas questões trazem concepções críticas para os paradigmas sociais, tendo em vista que 

refletem sobre assuntos que giram em torno de gêneros, de estereótipos, de inclusão e de igualdade 

para as mulheres, seja no futebol ou em qualquer outra esfera social.   

Abordar questões que problematiza os fatores sociais no ensino da leitura é favorecer para 

uma formação para lidar com um mundo mais complexo, mais desigual e mais injusto; é favorece 

para uma formação para ampliar o poder semiótico do aluno sobre de tudo aquilo que permita a 

pluralização de valores e de normas dominantes que estão cristalizadas na nossa sociedade atual; é 

favorecer para uma formação para almejar a justiça social. Nesse seguimento, podemos dizer que 

a atividade não convida o aluno ter experiências mais legitimas e mais críticas com a leitura de 

texto que integra a modalidade verbal e a modalidade visual. O que remete que a proposta não 

possibilidades meios para o acesso ao letramento visual crítico. 
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Atividade de escrita 8 – seção: Writing: 

 

A primeira atividade de escrita da unidade 8, observamos que os autores do livro 

apresentam a produção de texto de uma notícia (figura 50). Dessa vez, os alunos precisam, 

individualmente, escolher temas de seus interesses, de suas afinidades, de suas realidades, de seus 

cotidianos para produzir uma notícia.  

 

Figura 50 - Writing, p. 135 

 
Fonte: Time to share, 6º ano, unidade 8. 

 

Os autores do livro mostram orientações, que, de modo geral, giram em torno de que os 

alunos devem usar um cabeçalho com título que chama atenção e que contenham as principais 

informações sobre os fatos ocorridos em que estão escrevendo. De que os alunos devem mostrar o 

texto para o professor, para fazer as avaliações e as correções dos critérios que segue o gênero. De 

que os alunos devem escrever a notícia em uma folha A4 acompanhado de uma figura, um desenho 

ou uma imagens, respectivamente legendado, para compor o texto. Por fim, de que os alunos devem 

expor os textos prontos no mural da escola. 

A proposta de atividade de produção de texto tem sua importância, uma vez que os alunos 

leem notícias, sobretudo na web, com mais frequência. Assim como há pontos fortes, precisamos 

mostrar alguns pontos, que de se forma significativa, ampliaria a proposta, principalmente em 

relação com o uso de imagem na construção da notícia. Nessa proposta, presumimos que a escrita 

do texto deve seguir traços para a produção de palavras e de imagens. No entanto, a produção gira 
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em torno do código escrito e a imagem fica exclusivamente como complemento ou ilustração o 

texto. Como consequência, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) declaram que essa concepção de 

ensino só faz limitar a possibilidade de manejar a linguagem visual em relação a linguagem verbal 

no processo de produção texto. Fato que também faz restringir as fronteiros dos letramentos.  

De uma visão geral, reconhecemos que o livro apresenta um número expressivo de imagens. 

Lemos muitas questões por partes dos autores que convidam o aluno a ver a imagem, a ler a 

imagem, a interpretar a imagem, mas, no sentido mais neutro, referente a identificação, a 

assimilação, a captação, e não pela sua maneira singular de informar. Partilhamos que o layout do 

livro é interessante, apresentando uma característica padrão, como, a predominância da cor 

amarela, acompanhado da cor laranja e de outras que são respectiva a essa cartela; quadrinhos 

sempre com a mesma letra e com o mesmo tamanho que trazem informações adicionais; o título 

sempre vem no topo com fontes em destaque e com cores que chama a atenção; orientações para 

os professore com cores e tamanho diferente aos que são usadas no livro que sempre são postos 

entre o título ou entre as atividades. 

Podemos compreender apesar de muitas imagens e de um layout muito atraente, as 

atividades de leitura e de produção de texto no livro didático foram orquestradas com muitos 

razões, relacionadas, principalmente, para a identificação e a seleção de informação para 

transcrição para o código escrito, para dar apoio ao que foi dito pelo o código escrito, para se referir 

a um vocabulário do código escrito, para facilitação da leitura para o código escrito, para introdução 

do tema do código escrito, para decoração do texto do código escrito etc. O que significa que as 

imagens exploradas a partir dos livro apresenta uma função de ilustração, de tradução e de 

apoiação, ou melhor, as imagens e os seus arranjos serviram para os princípios voltados para o 

código escrito, menos para a leitura e a produção de texto da imagem em si. O que conota para o 

status de prioridade do ensino da leitura e da produção de texto para o modo verbal no livro.  

Vale lembrar que as imagens que estão nas atividades do livro proporcionam o potencial 

para a leitura e para a produção de texto com base em Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e em 

Callow (2008). No entanto, os autores não mostram indícios, indicações e instruções mais 

explícitas e mais conscientes para dar direção para as atividades no sentido de aproveitar o potencial 

das imagens. O que resta que elas sempre ficam barradas em uma função secundário no ensino que 

é promovido pelo livro. Vale indicar, as atividades de leitura produção de texto do livro podem ser 

exploradas com vista para o letramento visual crítico. Entretanto, é relevante ressaltar que o nível 
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desse letramento ainda é tímido, considerando as proporções de que são indicadas por Kress e van 

Leeuwen (1996, 2006) e em Callow (2008). Assim, o quadro 18 mostra alguns dos apanhados 

principais quem relevam sobre o ensino para o letramento visual crítico pelo LD de LI do 6º ano. 

 

Quadro 18 – Valores revelados para o ensino das atividades de leitura e de produção de texto do 

livro didático Time to share do 6º ano com vista ao letramento visual crítico 

 

Dadas essas considerações, agora descrevemos e interpretamos as atividades de leitura e 

produção de texto do livro do 9º ano, seguindo a mesma linha de raciocínio do livro do 6º ano.  

 

4.2.2 Time to share do 9º ano: descrevendo e interpretando as possibilidades e os limites para 

o letramento visual crítico  

 

Para esta parte do trabalho, frisamos que estamos analisando a versão do livro do professor. 

Na ocasião, retomaremos tudo aquilo que venha indicar as abordagens, as metodologias e as 

técnicas apontadas pelos autores dos livros para as propostas de atividades de leitura e produção 

de textos. Vale lembrar que as atividades e as orientações que são sinalizadas para o ensino da 

linguagem visual estão no centro do nosso interesse, justamente favorecer para a interpretação dos 

letramentos que são solicitados para os alunos e o que eles revelam do letramento visual crítico. 

 

- A composição do livro apresenta
um alto nível de multimodalidade;

- Há uma variedade de gêneros
textuais/discursivos;

- A linguagem visual empregadas
são autênticas;

- As atividades de leitura são
diversificadas e contextualizadas;

- As atividades de produção de textos
são diversificadas e
contextualizadas;

- Não há orientações para explorar as
composições multimodais do livro;

- A linguagem visual dos gêneros
textuais/discursivos são empregadas
como suporte para a linguagem verbal;

- A linguagem visual tem a função
comunicativa limitada;

- As atividades de leitura pouco
proporciona a leitura da imagem;

- As atividades de produção de texto
pouco proporciona produção da
imagem;

F
a
to

re
s

sa
ti

sf
a
tó

ri
o
s

F
a
to

res in
su

ficien
tes



166 

 

 

Volume: 

 

Unidade: 

 

Páginas: 

IV 9º ano I - Be positive 8 a 23  

 

Atividade de leitura 1 – seção: Reading Comprehension: 

 

A primeira atividade de leitura do livro do 9º ano está voltada para a interpretação de texto 

do gênero biografia (figura 51). O gênero tem como principal objetivo narrar, relatar e registrar a 

história de vida de uma pessoa socialmente conhecida, é o caso de Daiana Nyad. Por esse lado, os 

fatos podem ser concatenados a partir de uma ordem cronológica (do nascimento até à morte) ou 

por um tema específico (baseados em momentos de vida, trazendo à tona romances, traumas, 

conquistas, superações etc). É curioso que a leitura de uma biografia permita pessoas alheias 

adentarem as diferentes intimidades de pessoas famosas para entender um pouco melhor das 

experiências e das formas como elas alcançaram o sucesso.  

 

 

Figura 51 - Reading Comprehension, p. 10 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 1.  
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O texto apresentado pelo livro conta a trajetória de vida de Diana Nyad, que ficou conhecida 

por ser uma nadadora americana que realizou seu sonho aos 64 anos ao conseguir nadar em uma 

distância equivalente de Cuba para Flórida. Esse fato, contada por meio de palavras e por meio de 

imagem, marca a história, a identidade, a personalidade, a coragem e a força da personagem. 

Tratando-se de ensino de LI, portanto, salientamos a importância da biografia como um veículo 

educativo, tipo uma “pedagogia do exemplo”, que dá a oportunidade de o aluno descobrir, refletir, 

criticar, sensibilizar e problematizar sobre as vidas, as experiências e as trajetórias do outrem.  

A atividade apresentada pelos autores do livro (figura 52) traz uma proposta que faz menção 

para às questões do texto verbal. De modo geral, a atividade está voltada para os acontecimentos, 

os fatos, as características e as informações verdadeiras/falsas que marcam a biografia. Em função 

disso, entende-se que há uma operação que realça o texto verbal, o que inibe a leitura e a 

interpretação do texto visual que está presente na biografia.  

 

Figura 52 - Reading Comprehension, p. 11 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 1. 
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Para reverter esse quadro de leitura, sem a necessidade de olhar isoladamente para o código 

escrito na atividade de leitura, para ampliação e a materialização de uma interpretação mais híbrida 

para os diversos modos semióticos, algumas questões para a imagem à luz da metafunção interativa 

da GDV de Kress e van Leeuwen (1996, 2006) poderiam ter sido aplicadas para o aluno no processo 

de ensino.  

Como exemplo, citamos algumas questões: estamos a uma distância próxima, média ou 

longa dos personagens na imagem? Estamos olhando no mesmo nível, no nível de baixo, no nível 

de cima do olhar dos personagens na imagem? Você pode me mostrar um personagem cujo olhar 

está diretamente para o leitor? Você pode me mostrar um personagem cujo olhar não está 

diretamente para o leitor? Como essas coisas fazem você se sentir em relação ao personagem? Por 

que o ilustrador usou esses elementos em particular nessa página? Eles fazem você se sentir de 

alguma maneira específica? 

Pelas questões levantadas, os significados interacionais entre leitor e personagem da 

imagem podem ser construídos em termos de contado de demanda (que é provocado pelo olhar da 

fixo e direto do personagem da imagem com o leitor, designando iteração entre ambos); pela 

aproximação íntima (que é indicado pelo plano mais fechado, focando em uma parte específica do 

corpo da personagem, o rosto, que denota uma maior afinidade); e pela perspectiva de 

envolvimento (que é demarcado pelo ângulo mais direto, olho no olho, que dá a posição de 

igualdade).  

Sempre existe uma intenção por trás de cada planejamento, de cada escolha e de cada opção 

que e dada para a composição da imagem apresentada para o texto da biografia de Diana. Como se 

trata de uma foto que estampa uma biografia, então, as composições proporcionadas têm o intuito 

principal de ser simpáticas para conquistar o leitor. Com isso, os efeitos resultam em laços de 

intimidade e de familiaridade com Diana, de forma que haja o convite para a leitura da sua 

biografia.  

O aluno só teria essa visão mais consciente e mais profunda sobre a imagem se a leitura 

fosse explorada de forma consciente pelo livro. Porém, nada disso acontece. Nessa condição, 

julgamos que foi perdida uma boa oportunidade de ampliar a atividade de leitura para outra 

linguagem que não seja a do código escrito, nesse caso, da linguagem visual da imagem. Ou seja, 

a proposta possibilita o letramento verbal, no entanto, não podemos dizer o mesmo para o 

letramento visual crítico. 
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Atividade de escrita 1 – seção: Writing: 

 

Na primeira atividade de escrita da unidade um do livro do 9º ano, encontramos a proposta 

de uma biografia de alguém sobre o qual os alunos tivessem interesse de ler (figura 53), atitude que 

pode engajar e de motivar ainda mais na produção do texto. Dessa vez, foi orientado que os alunos 

deveriam, individualmente, escolher uma pessoa famosa ou uma pessoa próxima e pesquisar 

informações da vida deles para produzir a biografia. Após a pesquisa, os alunos careceriam escrever 

as informações principais da pessoa. Em seguida, era preciso mostrar o texto para o professor, para 

fazer as avaliações e as correções dos critérios diante das características que segue o gênero. No 

passo final, os alunos necessitariam compartilhar a produção no mural ou na página da web da 

escola para que outras pessoas possam ter acesso a história de vida das pessoas biografadas. 

 

Figura 53 - Writing, p. 23 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 1. 

 

No primeiro momento, o que nos chamou atenção na atividade produção de texto, foi que 

não houve orientações para a seleção e utilização de uma imagem que viesse representar o 

personagem para a produção do texto bibliográfico. Essa postura mostra uma concepção restrita 

sobre a linguagem, sobre imagem e, mais diretamente, sobre a prática de produção de texto das 

atividades abordadas pelo livro. 

A produção de textos é parte constitutiva da nossa atuação enquanto sujeitos que interagem 

discursivamente nos mais variados contextos da vida social. Desse modo, não é distante das 
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realidades das pessoas a produção, a editação e a compartilhação de textos que integram palavras, 

imagens e outras linguagens (RIBEIRO, 2016, 2018). Sendo assim, ainda não entendemos o porquê 

de ficar omissos, neutros e imparciais no processo de ensino da produção de texto que viabilize 

outras modulações da linguagem que não seja necessariamente a modulação escrita, já que na 

atualidade, não nos comunicamos unicamente usando palavras. 

Esse tipo de proposta de atividade nos leva a pensar que qualquer prática de ensino de 

produção de texto de base puramente linguística pode levar a um descompasso do aluno em lidar 

com as ferramentas e com as técnicas especializadas dos textos multimodais. Isso impulsiona uma 

desordem lógica entre os letramentos promovidos pelo livro e os objetivos de produção de texto 

que são estabelecidos socialmente, ou melhor, a atividade oportuniza a produção das palavras, mas 

não oportuniza a produção da imagem. Nesse caso, os modos e os recursos visuais ficam 

apresentados como secundárias e sem muita relevância no processo de produção de texto, que, por 

natureza, deveria integrar a modalidade verbal e a modalidade visual. Como consequência, as 

possibilidades para o letramento visual crítico são limitados. 

 

              Volume: 

 

 Unidade: 

             

 Páginas: 

IV 9º ano II - Will you write to an advice column?    8 a 23  

 

A unidade 2, nomeada como Will you write to an advice column? (Você vai escrever uma 

coluna de conselhos?), abre a seção com uma imagem (figura 54), tomando toda a página, atraindo 

por ser uma obra artística que traz um homem sozinho, triste e pensante, na beira da praia. A obra 

foi intitulada como “Melancolia”, produzida nos anos de 1894 a 1895, por Edvard Munch, um dos 

pintores mais influentes e mais bem sucessivos da Alemanha, considerado até por muitos 

estudiosos das artes plásticas, como um dos que deram início ao movimento impressionista. 

Não obstante, esses movimentos foram estimados como o marco inicial da arte moderna, 

que tinha como característica fundamental trazer formas que salientassem o impulso, o amor e a 

subjetividade da vida real em forma de criações artísticas. É nesse contexto em que as abras de 

Edvard Munch exibem temas que estão relacionados, em sua ampla maioria, com emoções, com 

sentimentos e com dramas tradicionais da humanidade, demarcados por personagens com rostos 

fortes, com expressões desconfiguradas, confusas, angustiantes e com aspectos, espantosos, 

perturbadores e sombrios.  
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 Figura 54 - Reading Comprehension, p. 24 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 2. 

 

Na página que sucede, a proposta traz uma contextualização e questões para a imagem 

(figura 55). Quanto à contextualização, é mostrado um ponto, que não ousa muito, para descrever 

os atributos principais do artista e as propriedades cruciais dos traços que marcam a arte. Quanto 

às questões, é mostrado quatro pontos que levantam reflexões para o espaço apresentado; as cores 

predominantes; a relação do título com o conteúdo da obra; os fatores que interferem na ideia 

expressada. Direta ou indiretamente, essas questões criam uma cisão para circunscrever algumas 

interpretações que podem ser dadas para a imagem. 

Os pontos abordados pelos autores dos livros, no primeiro momento, são importantes, uma 

vez que podem levar os professores a debater em sala de aula os assuntos equivalentes a imagem, 

gerando o levantamento de ideias e de informações que, previamente, permitem que os alunos 

interpretem a obra de arte, ante as circunstâncias da vida do autor e de outros fatores que estão 

representados na imagem. 
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 Figura 55 - Reading Comprehension, p. 25 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 2. 

 

Em contrapartida, apesar dos pontos sugeridos pelos autores do livro, ainda acreditamos 

que a visão para a leitura acerca da imagem se apresenta como resumida. Por essa ótica, tendo em 

vista a leitura dos turbilhoes de sentimentos para extrair os efeitos de sentidos representados na 

imagem, a dimensão afetiva do modelo Show me de Callow (2008) pode ser uma alternativa 

envolvente para engajar os alunos nos encadeamentos de sensações e de emoções representadas 

para a obra.  

Pensando por esse lado, tendo em mente buscar os sentidos das sensações e das emoções 

empregadas na imagem, trazemos para o centro do nosso diálogo o autor Callow (2008) para dar 

base às indagações que podem ser lançadas para entender as razões que envolve as expressões 

emocionais e afetivas de toda a estética revelada na imagem para o leitor. Pensando assim, 

sugerimos algumas orientações, como: Olhe para imagem e diga-me comentários e expressões 

positivos para ela? Por quê? Olhe para imagem e diga-me comentários e expressões negativas para 

ela? Por quê? Você gostou da imagem? Por quê? Você não gostou da imagem? Por quê? como 

você sente quando olha para imagem? Por quê? 

Essas, entre outras questões, são formas um tanto simples, que podem trazer um impacto 

positivo e fazer total diferença para a leitura da linguagem visual, pois quando há uma imagem 

para se ver e quando há compreensão daquilo que se vê, gera o entendimento das emoções do 

mundo em forma de arte. Como resultado, abre possibilidades para uma postura mais espontânea 

e mais produtiva, que corrobora a possibilidade para o letramento visual crítico no ensino abordado 

pelo livro. 
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              Volume: 

 

 Unidade: 

         

     Páginas: 

IV 9º ano     III - They fight to keep our planet healthy      8 a 23  

 

A unidade 3 do livro do 9º ano, nomeada como They fight to keep our planet healthy (Eles 

lutam para manter nosso planeta saudável), abre a seção com uma imagem (figura 56), que chama 

atenção por ser uma obra artística bastante colorida, que transmite um espírito de alegria, de 

animação, de felicidade e de bem-estar.  

 

Figura 56 - Reading Comprehension, p. 40 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 3. 

 

 

Todas essas representações positivas são interligadas pelo fenômeno que está ocorrendo na 

imagem (duas pessoas no centro da roda, com três pessoas tocando instrumento e com várias 

pessoas em círculo observando as ações), que mais parece ser respectivo a uma roda de copeira. A 

obra foi intitulada como “Carybé”, produzida em meados do ano de 1974, pelo pintor argentino, 

então naturalizado brasileiro, Hector Julio Páride Bernabó. Em sua grande maioria, os traços do 

pintor têm propriedades que assinalam o impressionismo, geralmente marcadas pelas temáticas de 

religiosidades, dos costumes tradicionais, dos contextos locais e do cotidiano das pessoas mais 
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humildes. Para além disso, o artista deixou suas ilustrações registradas em diversos livros de 

grandes autores que são conhecidos na literatura brasileira, como por exemplo, nas obras de Jorge 

Amado, de Mario de Andrade, de Rubem Braga, de Gabriel García Marque, entre muitos outros. 

Na página seguinte, podemos observar uma informação que contextualiza, resumidamente, 

fatos sobre o autor e da obra (figura 57). Podemos observar também dois pontos que abordam 

questões para a imagem, cuja a temática se volta para a manifestação cultura que representa a 

imagem; os povos que influenciaram o evento que está acontecendo na imagem; e as outras 

heranças culturais que o Brasil herdou.  

A princípio, na essência da contextualização e das questões apontadas, compreendemos que 

trazem amostras coerentes, que podem favorecer para os professores estimularem um debate em 

sala de aula, para levantamento de ideias e de informações que permitem os alunos interpretarem 

a obra de arte ante as circunstâncias sociais, contextuais e culturais aos quais atravessam o Brasil.  

 

 Figura 57 - Reading Comprehension, p. 41 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 3. 

 

Por esse lado, consideramos que a leitura da imagem é colocada como um meio que facilita 

o levantamento de inferências, de induções e de suposições no que diz respeito aos povos que 

habitualmente fazem parte da história e da cultura do Brasil. Isso quer dizer que, para o nosso 

entendimento, não houve uma leitura própria para a imagem, pois esta esteve apenas como pretexto 

para o ensino das demais conteúdos que estão por vir na unidade. 

Com relação a esse pensamento, provocamos a concepção de Bamfod (2003), tendo em 

vista que a autora adverte que a falta de consciência pedagógica para o processo de ensino da leitura 
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da linguagem visual pode trazer consequências condicionadas à passividade e à neutralidade na 

forma pelas quais os alunos lidam com a imagem no meio social.  

Olha, trazemos uma opção para aprimorar essa visão de leitura, com metalinguagens da 

dimensão composicional do modelo Show me de Callow (2008), tendo em vistas a atentar o aluno 

para a possibilidade de descrever e explicar o que está acontecendo na imagem. A exemplo: quais 

são as ações? Quais são os eventos? Quais são as circunstâncias? Sobre como reagimos aos 

personagens: qual é a distância social? Qual é o ângulo? Qual é o olhar? Quais são as cores? Quais 

são as formas? Quais são as texturas? Quais são os humores? Quais são os simbolismos? Sobre 

como a página está desenhada: Quais partes são mais salientes na imagem que faz atrair o olhar do 

leitor? Quais são os caminhos possíveis de leitura que os olhos poderiam seguir na página? Quais 

são as linhas fortes que ligam os olhares? 

Afirmamos que essas questões proporcionam a leitura mais engajada, mais proficiente, mais 

cuidadosa, mais precisa com a imagem. Em consequência, gera a oportunidade do aluno ler e 

interpretar a imagem, como uma linguagem autêntica de significados, para extrair os sentidos em 

seus entornos. Ao contrário daquelas que foram postas pelos os autores do livro didático. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

IV 9º ano IV - Has the music industry Changed?  57 a 71 

 

Na unidade 4 do livro do 9º ano, intitulada como Has the music industry Changed? (A 

indústria musical tem mudado?), há uma imagem de uma obra de arte (figura 58) que se destaca 

pela simplicidade dos traços geométricos que parece representar pessoas, animais, em um ambiente 

de descontração. Na verdade, são três pessoas, uma tocando o que parece ser uma flauta, outro 

tocando um violão e o último tocando uma sanfona. Além desses personagens, vemos também a 

figura de um animal, mais especificamente um cachorro do lado esquerdo da imagem. As 

composições da obra trazem cores mais frias, como por exemplo: o branco, o azul, o preto, o 

laranja, o amarelo e o marrom, sendo que a última cor ganha maiores proporções na imagem. 

A obra foi intitulada como “Os três músicos”, pintada em meados dos anos de 1881 a 1973, 

pelo artista espanhol Pablo Picasso, considerado como uma das figuras mais imponentes da arte do 

século XX. Picasso foi o pintor responsável pelo desenvolvimento do cubismo, um movimento 

artístico que tinha como aspecto fundamentar retratar pessoas, animais e objetos, geralmente em 

formato de triângulos, retângulos, quadrados, círculos etc. Ele buscava nas formas geométricas a 
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inspiração adequada para exteriorizar seus sentimentos, seus anseios, suas melancolias, suas ânsias, 

seus amores, seus lirismos, entre outras emoções.  

 

Figura 58 - Reading Comprehension, p. 56 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 4. 

 

Na página seguinte, existe uma breve contextualização sobre o autor da obra e três questões 

sobre a imagem que apresentada pelos autores do livro (figura 59). A contextualização traz 

informações mais sucintas como: o nome, a data de nascimento, a nacionalidade, o legado e o nome 

de outras obras famosas pintadas pelo artista. As questões fazem alusão amplas na identificação de 

elementos presentes na imagem que remetem para a ideia de profissão relacionada à música, aos 

diferentes meios que existem e que são utilizados para a divulgação da música, ou para a opinião 

do aluno em relação aos costumes, aos hábitos, ao gosto, as situações em que eles se dispõe a 

escutar música. 
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 Figura 59 - Reading Comprehension, p. 57 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 4. 

 

Por um lado, esses fatores são importantes, uma vez que permite aos professores 

estimularem debates, discussões e conversas em sala de aula, bem como para promover ações que 

possam levantar informações no momento da interpretação da obra de arte junto com os alunos. 

Por outro lado, a contextualização sobre o autor da obra é bem sintetizada e as questões não 

oferecem nada além do que já esperamos, isto é, observamos apenas a identificação de elementos 

que estão impressos na imagem. Ainda acrescentamos que a imagem, nessa ocasião, só está 

servindo para apresentar a temática da unidade, no caso, a música.  

Temos aqui uma abertura proveitosa para explorar a metalinguagem específica para a leitura 

e a construção do sentido da imagem. Callow (2008) afirma que conceitos como ação, símbolos, 

visão da câmera, olhar, ângulos, cor, saliência, linhas e vetores poderiam ser explorados. Um 

exemplo de questões que potencializariam as discussões à respeito da obra seria: quais ações estão 

ocorrendo na imagem? Descreva. Quais símbolos ou linguagens simbólicas estão presentes na 

imagem? Descreva. Quais cores estão impressas e o que elas indicam? Descreva. Quais elementos 

se destacam? Descreva. Quais linhas são possíveis de serem visualizáveis? Descreva. Quais visões 

podemos ter quanto ao olhar e o ângulo da imagem? Descreva. Quais impressões gerais podemos 

ter? Descreva. Essas questões são simples, mas pode fazer toda a diferença, haja vista que causam 

mais atenção e mais ponderações para a atividade da leituras da imagem. 

Todas essas questões, no nosso entendimento, despertariam caminhos para o ensino de 

forma mais proficiente e mais engajada com a imagem. Como consequência, acarretaria na 

potencialização das práticas de leitura e na ampliação da construção dos sentidos para outras 

linguagens, que não seja necessariamente a verbal. Nesse caso, como o livro não aborda essas 
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questões, fica a critério para o professor se trabalhaar os conceitos e as técnicas relacionadas a 

metalinguagens do modo visual, caso tenha conhecimento especializados para esse processo. Do 

contrário, infelizmente, mais um vez será desperdiçada a oportunidade de ensinar e de aprender 

usando a linguagem visual. 

 

              Volume: 

 

 Unidade: 

            

  Páginas: 

IV 9º ano V - No more       72 a 87 

 

Na unidade 5 do livro, intitulada No more (não mais), observamos a imagem de um grafite 

(figura 60). A imagem toma quase toda a página do livro e chama a atenção pela simplicidade dos 

traços, pelas cores vibrantes, pelas expressões nada simpática da personagem e pela mensagem 

simbólica (representada pela mão). Essa mensagem, de forma especial, indica uma reinvindicação, 

ou um protesto, para os direitos que assegura a mulher contra a violência doméstica e sexual. 

 

 Figura 60 - Reading Comprehension, p. 61 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 5. 
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É preciso lembrar que a imagem do grafite trazida pelo livro foi criada em meados dos anos 

de 2010, por um grupo de mulheres grafiteiras, chamadas de maçãs podres. O local onde a obra foi 

pintada está situado em um muro da rua da Várzea, no bairro da Barra Funda, São Paulo, Brasil. A 

imagem faz parte de muitos outros que estampam os murais das grandes cidades, porém esse, em 

especial, é impactante, pois aborda uma mensagem importante voltada para conscientização da 

violência contra a mulher. Isso significa que a imagem não é somente uma imagem, simples, 

imparcial, neutra. Pelo contrário, é um protesto social incorporado por modos e recursos visuais, o 

que requer um olhar mais crítico, mais problematizador e mais contestador dos significados em 

seus entornos. 

Na página que sucede, observamos uma breve contextualização sobre o grupo de mulheres 

grafiteiras e três questões sobre a imagem (figura 61). A contextualização aborda informações 

sobre a origem do grupo; os grafites realizados pelo grupo; os locais onde o grupo costuma fazer 

os grafites e sobre as mensagens que querem passar por meio do grafite. As questões trazem à tona 

os elementos que representam a idade de luta pelo fim da violência contra a mulher, para os 

possíveis leitores e para a repercussão do grafite, se caso fosse exposta em uma galeria de arte.  

  

  Figura 61 - Reading Comprehension, p. 73 

 
  Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 5. 

 

Todos esses fatores que foram explicitados pelos autores são relevantes para apresentar uma 

introdução para o grafite, bem como para situar o aluno quanto a temática abordada pela grafite. 

Mesmo assim, apesar de toda pertinência, ainda cremos que não é suficiente para fazer reflexões 

com um olhar mais crítico e mais questionador das lutas sociais, que são vivenciadas por grupos 

de minorias, representados pela imagem. 
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Vale lembrar que a leitura mais crítica envolve discutir “as imagens na forma de como 

foram usadas ao longo da história, a consciência da intencionalidade, de como uma imagem, objeto 

ou evento foi reunido para oferecer um tipo particular de experiência ou para estabelecer um tipo 

de espectador39” (BAMFORD, 2003). 

Tendo isso em mente, acreditamos que se a leitura do grafite deveria ser realizada por 

pontos de vistas mais amplos, que abordassem questões mais complexas, para polemizar os 

sentidos, de forma que gerassem reflexões para os paradigmas sociais, ao nosso ver, seria mais 

adequado, justamente por dar a oportunidade de tornar a sala de aula uma “arena” de discussões. 

Com isso em mente, sugerimos questionamentos como: Você concorda sobre a violência contra a 

mulher? Por quê? Vocês discordam sobre a violência contra a mulher?  Por quê? Como esses 

assuntos são tratados dentro do espaço da sua família? Como esses assuntos são tratados no espaço 

dos seus amigos? Como esses assuntos são tratados no espaço dos seus trabalhos? O que vocês 

fariam para mudar essa realidade?  

Essas questões, de certa forma, aguçariam mais o poder de reflexão do alunos para os 

sentidos em interface com os problemas sociais que atravessam a imagem. Com esse olhar, 

salientamos que foi perdida uma grande oportunidade para explorar a leitura visual da imagem sob 

à luz do letramento visual crítico. Letramento esse que também tem sua relevância para a justiça 

social (CALLOW, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013). 

 

Atividade de leitura 5 – seção: Reading Comprehension: 

 

A primeira atividade de leitura da unidade 5 aborda um texto que mais parece uma espécie 

de pôster (figura 62). Nesse texto podemos ver palavras com fontes, tamanhos e cores variadas; 

podemos ver imagens que trazem a figura de um homem e de uma mulher, ambos vestidos de preto, 

com fundo branco e expressões nos rostos que demostram preocupações; podemos ver cores 

puxado para o preto, o branco e o azul.  

Lembramos que há uma orientação direcionada para o professor, destacado em vermelho, 

acima da questão de leitura, que na verdade é uma curiosidade para o título do texto, No more (Não 

mais), que é referente a uma organização não governamental, criada em 2013, nos Estados Unidos, 

                                                         
39 discussing the away images have been used throughout history, awareness of intentionality, of how an image, object 

or event has been put together to offer a particular kind of experience or to set up a certain kind of spectator. 
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que tem como principal objetivo dar visibilidade e notoriedade à luta contra a violência doméstica 

e sexual. 

Salientamos que todas as linguagens verbais e linguagem visuais que foram planejadas, 

organizadas e colocadas são partes constituintes de um texto com alto nível de multimodalidade. 

Isso significa que a leitura e construção dos sentidos devem se dar na integração das linguagens e 

das semioses que estão presentes no texto. 

 

   Figura 62 - Reading Comprehension, p. 76-77 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 5. 

 

Mediante isso, intensificamos o significado da leitura e do ensino da leitura, pois, como 

supõem Kress e van Leeuwen (1996, 2006), as proporções para esses processos demandam 

orientações para ações mais amplas do que aquelas que são utilizadas convencionalmente (da 

esquerda para a direita e de cima para baixo). Isso, para a nossa avaliação, exige uma visão mais 

delineada, mais acurada e mais híbrida para as representações orquestradas no texto.  
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Embora o texto tenha um espaço maior para a imagem e um espaço menor para as palavras, 

as questão que foram direcionadas por parte dos autores do livro (figura 63) abordam para a 

identificação de informações verdadeiras/falsas que são expressadas pelo código escrito e para 

transcrição de frase que encoraja homens e mulheres a mudar a situação da violência doméstica e 

sexual. É curioso notar que na proposta de atividade não existem questões específicas para a 

condução da leitura e da construção do sentido para os modos e para os recursos visuais. 

Presumimos que o fato dos autores não trazerem reflexões que façam os alunos pensarem 

sobre as linguagens visuais orquestradas no texto, só reforça a ideia de que há uma visão que 

restringe a concepção de linguagem e de ensino por meio da imagem que é abordado pelo livro. 

 

Figura 63 - Reading Comprehension, p. 77 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 5. 

 

Contrapondo essa visão, é possível destacar que a imagem carrega formas nada fáceis de 

lidar, apresenta complexidades profundas e comporta mistérios intrigantes, de modo que não 

podemos ficar alheios a isso no processo de ensino. Apenas a presença da imagem parece não ser 

suficiente, pois o aluno precisa ler, interpretar e produzir a imagem, da mesma forma que precisa 

ler um conjunto de palavra.  

Com esse olhar, destacamos a metafunção interativa da GDV de Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006) para levantar perguntas que reforçam um caminho mais atraente para a construção 

dos significados sociais referente ao pôster, no que compete, principalmente, ao contato, à distância 

social e à perspectiva dos personagens. A exemplo: quando olhamos para imagem, temo um 

contado com de forma direta ou de forma indireta com os personagens? Justifique. Quando 

olhamos para a imagem, temos mais aproximação ou mais distanciamento com os personagens? 
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Justifique. Quando olhamos para a imagem, temos uma perspectiva objetiva ou subjetivo com o 

personagem? Justifique. Quando olhamos para a imagem, o que você pensa que os personagens 

querem comunicar? Justifique. Qual é a relação da imagem com o texto escrito? Justifique. 

Dados esses questionamentos, os significados podem ser apresentados pelo contato, que é 

de oferta, pois por meio de vetores, o leitor e o personagem interagem diretamente um com o outro. 

Os significados podem ser apresentados pela distância social, que é próxima, porque por meio do 

plano fechado, que apresenta maior detalhamento do personagem, assimilando maior aproximação 

com o leitor. Os significados podem ser apresentados pela perspectiva, que é objetiva, pois por 

meio do ângulo frontal, o personagem e o leitor cara a cara, há um maior envolvimento.  

Além desses, os significados podem ser construídos pelas expressões do olhar dos 

personagens, que é um tanto intimidante, e parece mostrar preocupação e seriedade quanto ao 

assunto do texto. Trata-se de um olhar que, junto à mensagem escrita, denota uma visão mais crítica 

dos personagens junto ao leitor para a temática abordada, em que o assunto está voltado para as 

lutas dos problemas sociais, no caso do texto, a violência contra a mulher. 

Com essa concepção, parece existir linha muito tênue entre a linguagem visual e a 

linguagem verbal no pôster. Palavras são importantes, mas imagens também são relevantes. Cada 

modo e cada recurso deve ser utilizado para aquilo que é melhor. Se as modulações verbais e visuais 

integram no pôster, então, por que ensinar o aluno a ler somente o modo verbal da linguagem? 

Onde fica o espaço do ensino para da linguagem visual promovido pelo livro? Onde fica o espaço 

para o ensino da leitura de textos multimodais? Se o livro não aborda esses fatores para o ensino, 

onde os alunos vão aprender a ler as representações imagéticas?  

Para Kress e van Leeuwen (1996, 2006), o texto significa mais quando a palavra e a imagem 

são dinamicamente orquestrada. Assim, acreditamos que essa proposta de atividade do livro não 

deveria limitar a leitura e a interpretação de um modo em detrimento do outro. Mas deveria 

proporcionar meios mais explícitos para a leitura de textos multimodais, como as questões que 

citamos, fazendo o aluno refletir sobre cada modo e cada recurso semiótico com suas possibilidades 

e limites e ambas. Em consequência, ampliando os letramentos dos alunos. 

 

Atividade de escrita 5 – seção: Writing: 

 

A primeira atividade de produção de textos da unidade 5 do livro, apresenta a produção de 

um comentário em resposta a um texto sobre racismo (figura 64). Os autores orientam os alunos a 
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produzirem um texto em dupla que expressem opiniões sobre o racismo. Em seguida, o texto deve 

ser mostrado aos colegas para adicionar sugestões e para o professor fazer as correções (se 

necessário). Depois, o texto deve ser socializando em sala de aula com debates sobre os diferentes 

pontos de vista sobre a temática. Por fim, o texto deve ser postado no mural ou no blog da escola. 

 

 Figura 64 - Writing, p. 87 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 5. 

 

Essa proposta da atividade é proveitosa, devido ao fato de abordar a produção do texto 

acerca de um tema polêmico. Direta ou indiretamente, é solicitado do aluno o ponto de vista com 

base em percepções sociais baseadas em designações preconceituosas e discriminatórias para as 

pessoas com pele negra. Entretanto, parece ser uma produção estritamente linguística.  

Sentimos falta de uma trabalho pedagógico para a produção textual que desse mais atenção 

para a linguagem visual. Por esse lado, os alunos, além de produzir o texto escrito, como os 

comentários, poderiam estender a produção do texto para confecções de cartazes, de ícones, de 

símbolos, dentre outros signos semióticos, que integram linguagens verbais e visuais, para fazer 

uma crítica em alusão ao racismo, à violência contra a mulher, à homofobia, ao machismo, entre 

outros temas ligados aos problemas sociais.  

Nesse caso, o aluno estaria engajado na produção de textos multimodais, voltado para as 

questões sociais, políticas e ideológicas, numa abordagem mais contestadora e mais expressiva, 
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como forma de compreender e transformar a realidade em seus entornos. Todo esse marco, 

contribui diretamente para o letramento visual crítico.  

No primeiro momento identificamos que foi dada a oportunidade para o trabalho com o 

código escrito, mas não identificamos as mesmas possibilidades para o trabalho com os códigos 

visuais. Por esse ângulo, afirmamos, que essa postura no ensino da produção de texto, afeta o 

processo de como o aluno manipula a linguagem visual integrada e a linguagem verbal. Em 

consequência, não traz contribuições para os agenciamentos para o letramento visual crítico. 

 

Volume: Unidade: Páginas: 

IV 9º ano VI - To buy or not to buy 88 a 103 

 

No início da unidade 6, nomeada como To buy or not to buy (comprar ou não comprar), há 

imagens (figura 65), vestindo quase toda a página, chamando atenção por trazer uma fotografia de 

duas tartarugas, com cores vibrantes, aparentemente feitas de materiais recicláveis, em uma praia.  

 

 Figura 65 - Reading Comprehension, p. 89 

 
  Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 6. 
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As tartarugas foram confeccionadas por artesãos que fazem parte de um projeto social 

chamado Ocean Sole, iniciativa do ambientalista Julie Church. O objetivo principal do projeto é 

unir a criatividade e a consciência ambiental para transformar lixo em brinquedos, acessórios, entre 

outros objetos sustentáveis. 

Na página seguinte do livro, observamos uma breve contextualização sobre o ambientalista 

e o projeto mostrando pontos que fazem alusão à imagem (figura 66). De modo geral, a 

contextualização traz informações sobre o autor do projeto, o objetivo deste e os materiais 

utilizados. As questões fazem refletir sobre os impactos desse projeto para a sociedade e levantar 

ideias pessoais do aluno quanto ao que poderia ser criado com o lixo doméstico. Esses fatores são 

relevantes para fazer o aluno discutir em sala de aula sobre a necessidade de manter os espações 

públicos limpos, a importância da reciclagem dos lixos e os meios sustentáveis que levam a redução 

do lixo domiciliar. 

 

Figura 66 - Reading Comprehension, p. 90 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 6. 

 

As três questões lançadas fazem o aluno discutir e expressar pontos de vistas interessantes 

a respeito dos significados da imagem. Nessa situação, vemos que além desses debates, outros 

poderiam ser ocasionados, principalmente em relação à linguagem simbólica que está sendo 

representada pela imagem. A exemplo, os debates poderiam ser ampliados por meio de questões 

como: a imagem traz linguagem simbólica? Justifique. Quais representações podem ser dadas para 

a imagem das tartarugas confeccionadas com material reciclável? Justifique. Quais impactos 

positivos a imagem traz para a sociedade? Justifique. Quais impactos negativos a imagem traz para 

a sociedade? Justifique. 
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Julgamos ser oportuno atentar para a dimensão crítica do modelo Show me de Callow (2008) 

no sentido de proporcionar a leitura reflexiva diante dos problemas sociais relacionados ao lixo que 

estão nas entrelinhas da imagem. A exemplo, a reflexão poderia ser ocasionada por meio de 

questões como: Você concorda em transformar o lixo em outros objetos reutilizáveis? Por quê? 

Você discorda em transformar o lixo em outros objetos reutilizáveis? Por quê? Como o assunto da 

reciclagem é tratado dentro do espaço da sua família? Como esse assunto é tratado no diálogo entre 

você e seus amigos? E no espaço do seu trabalho? Além da reciclagem, você conhece alguma outra 

forma de reduzir o lixo urbano? Explique. Você tem hábitos que contribuem para a redução do lixo 

urbano? Explique. O que vocês fazem para mudar a realidade da poluição ocasionada pelo lixo 

urbano? 

Todas essas questões refletem uma perspectiva crítica para os caminhos da leitura da 

imagem, o que acarretaria na possibilidade de discussões, de debates, de reflexões por um ponto 

de vista mais problematizador, mais questionador e mais cético diante dos assuntos que estão 

relacionados aos impactos do lixo na sociedade, conforme impressa na imagem.  

 

Atividade de leitura 6 – seção: Reading Comprehension: 

 

Na primeira atividade de leitura da unidade 6 do livro, observamos a presença de uma 

tirinha (figura 67) de Calvin e Hobbes. A ideia central da tirinha está voltada para o desejo de 

Calvin de ter sua própria marca de roupas ou comprar roupas que expressam mais a sua identidade.  

 

 Figura 67 - Reading Comprehension, p. 90 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade. 
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Dar-se a entender que Calvin não está nada satisfeito em se sentir um “outdoor ambulante”, 

carregando e divulgando marcas alheias, em que, muitas vezes, não diz muito sobre sua 

personalidade. A nosso ver, tudo isso expressa uma crítica forte para a cultura do consumismo, das 

marcas e das propagandas da atualidade.  

Ainda vale lembrar, como sabemos, as tirinhas são gêneros textuais ricos de signos 

semióticos verbais e signos semióticos não verbais, capazes de informar e de significar com um 

alto grau de persuasão, o que poderia ser uma lacuna pertinente para explorar as representações 

multimodais no ensino da leitura. 

No entanto, mesmo que o gênero tirinha seja considerado como uma excelente oportunidade 

de explorar as representações multimodais, as atividades de leitura (figura 68) apresentadas pelos 

autores do livro, não possibilitam caminhos que salientam a interpretação das modulações de forma 

integrada. A atividade abrange a identificação de informações que são explicitadas pelo código 

escrito na tirinha, para a assimilação do propósito comunicativo, para a identificação da crítica que 

é empregado na tirinha, para a confirmação das linguagens que são incorporadas, ou para o 

levantamento de opiniões pessoais dos alunos a respeito da tirinha. 

 

 Figura 68 - Reading Comprehension, p. 91 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 6. 
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É preciso repensar esse tipo de atividade no sentido mais amplo e que possa preparar os 

alunos a lidarem com a leitura visual dos textos multimodais. Logo, como já dizia Callow (2008), 

para ensinar a ler uma imagem demanda não somente pedir ao aluno para transcreve-la, transferi-

las e traduzi-las para a forma escrita. Mas, além da leitura das palavras, o aluno deve ser envolvido 

na leitura da imagem por meio de perguntas voltadas para as expressões dos personagens, para os 

gestos, para os cenários, para os contexto simulados, para as relações entre palavras e imagem, para 

tudo aquilo que possa estar visualizável. 

Nesse sentido, nos fundamentamos na fala de Callow (2008) para expandir as fronteiras da 

leitura da tirinha por meio de perguntas que se voltam também para as interpretações das 

manifestações dos personagens (Quais são as expressões do personagem? É de alegria? De tristeza? 

De seriedade? De preocupação? De espanto? De angústia? Que relação há entre as expressões do 

personagem com o sentido da tirinha? Justifique.); para os cenários delineados: (Quais são os 

lugares representados? Quais fatores contribuíram para você identificar esses espaços? Que relação 

há entre os lugares e o sentido da tirinha? Justifique.); para o movimento entre o texto verbal e o 

texto visual (as palavras e as imagens estão em contraponto ou em sinergia? Que relação há entre 

as linguagens verbais e visual nos sentidos que podem ser atribuídas a tirinha? Justifique.). 

Todas essas questões abordadas por Callow (2008) permite adentrar no universo da 

imagem, de forma que arranque os seus sentidos. Entretanto, mais uma vez, mesmo que a atividade 

permita a presença dos modos e recursos visuais, os caminhos para a leitura apresentados são mais 

concatenados com os modos e com os recursos verbais, acarretando a não leitura multimodal das 

linguagens integradas na tirinha. Isso pode gerar consequência positivas para o letramento verbal, 

mas, infelizmente, não podemos dizer o mesmo para o letramento visual crítico. 

 

Atividade de escrita 6 – seção: Writing: 

 

A primeira atividade de escrita da unidade apresenta o gênero tirinha (figura 69). A 

produção de tirinha é importante e parece ser até simples, mas há especificidades que ajudam a 

compreender os processos da sua produção. À vista disso, com tentativa de conduzir os trabalhos 

para essa atividade, de forma mais coerente, os autores do livro apresentam algumas sugestões, que 

giram em torno de: o texto deve ser produzido em dupla, necessita apresentar personagens, precisa 

trazer cenários e carece expor uma crítica. Após essas escolhas, o próximo passo dado é: esboçar 

um planejamento para o texto quanto a utilização dos painéis com os desenhos dos cenários, dos 
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personagens, das falas e de tudo aquilo que irá compor a tirinha. Em seguida, o texto deve ser visto 

pelo professor para que possa fazer as revisões e, em seguida disso, ser exporto no mural da escola. 

 

 Figura 69 - Writing, p. 103 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 6. 

 

Esse passo a passo apresentado pelos autores do livro para a proposta de produção de texto 

é importante, já que oferece orientações para a produção da tirinha. Em contrapartida, é preciso 

recair orientações mais interessantes para a imagem a ser empregada junto com as palavras, de 

modo que não se limite unicamente para a utilização da imagem como pretexto para uma produção 

melhor e uma produção correta diante dos padrões indicados para a tirinha. Para a nossa 

compreensão, tendo em vista a proposta em questão, o debate sobre a produção do texto se nutre a 

partir de questões do tipo: quais modos e recursos semióticos são fundamentais para a produção da 

tirinha? O que eu quero comunicar com a imagem? O que eu quero comunicar com a palavra? 

Como comunicar utilizando palavras e imagens? Quais objetivos eu quero atingir com a produção 

da tirinha? Quais efeitos eu quero proporcionar?  

Para Ribeiro (2008), a produção de uma tirinha demanda um trabalho semiótico mais denso, 

em que a linguagem verbal e a linguagem visual passam a significar mais quando são postar em 

aproximação. Por isso, a urgência de ensinar diferentes linguagens, mostrando caminhos que leve 

a operação de modos e de recursos semióticos mais conscientemente possível.  

Inferimos que a proposta de produção de texto apresentada pelos autores do livro apresenta 

meios peculiares para explorar o ensino com vista para o desenvolvimento do letramento visual 
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crítico. Não obstante, as questões presentes na atividade, embora mostre a necessidade de utilizar 

modos e recursos visuais na produção da tirinha, ainda não apresenta indicações mais 

especializadas para a produção delas. Isso constitui que a proposta de atividades está mais voltada 

para o engajar do aluno com as propriedades da modulação escrita e menos com as modulações 

visuais. Nesse caso, os modos e os recursos visuais ficam apresentadas como um princípio que 

imparcial, como algo sem muita seriedade para o processo de produção de texto que integra a 

modalidade verbal e a modalidade visual para a coleção de livros. Assim, afirmamos que esse fato 

afeta, diretamente, o processo em que o aluno manipula a linguagem visual e a linguagem verbal 

na composição dos textos. O que queremos dizer é que, por um lado, a proposta possibilita o 

letramento para o código verbal, mas, por outro lado, limita as possibilidades para o letramento 

visual crítico. 

 

              Volume: 

 

 Unidade: 

            

  Páginas: 

IV 9º ano           VII - Understanding children’s right  104 a 109 

 

No início da unidade 7, nomeada como Understanding children’s right (entendendo os 

direitos das crianças), notamos uma imagem (figura 70) que toma quase toda a página e que se 

sobressai por ser simples, divertida, colorida, atraente e feliz. Por sinal, suas representações podem 

trazer uma sensação muito agradável, relacionados a um sentimento de nostalgia que resgata as 

memórias guardadas da infância para aqueles que apreciam. A obra retrata um lugar mais parecido 

com uma zona rural devido ao fato de o cenário trazer poucas casas e de ser um campo amplo, 

ocupada com várias crianças interagindo, pulando, correndo, fazendo travessuras, o que pode ter 

um grande vínculo com as brincadeiras da “moda antiga” que tradicionalmente fizeram parte da 

infância de muitas pessoas. Além disso, tem um fato curioso na imagem que nos chama a atenção, 

pois, se observarmos bem, notaremos que todas as crianças estão com os pés descalços e sem rosto. 

A pintura foi feita pelo então artista plástico, Ivan Cruz. A maioria de seus quadros têm 

como ponto de referência temáticas relacionadas as brincadeiras, os jogos e os temas que estão, 

principalmente, ligados com a vida na infância. Nesse caso, jogo de bola, pipa, pião, avião, boneca, 

cantigas de roda, pula corda, balanço, bolinha de gude, academia, estrelinha, trenzinho, gangorra, 

balanço, pega-pega, jogo de botão, telefone sem fio, entre muitas outras brincadeiras, são ações 

que marcam as representações das obras do artista. 
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 Figura 70 - Reading Comprehension, p. 104 

 
 Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 7. 

 

Logo na página seguinte, os autores do livro mostram informações a respeito do autor, dos 

projetos desenvolvidos e três pontos que fazem o aluno refletir sobre o quadro (figura 71). A 

respeito das informações sobre o autor, notamos a cidade de origem, a data de nascimento e as 

pinturas realizadas. A respeito das informações sobre as obras do autor, identificamos que são mais 

de 600 e todas seguem a temática em alusão a infância. Já as questões endossam para a identificação 

das brincadeiras desenhadas, das cores que foram utilizadas e da opinião referente aos desenhos 

que não trazem os rostos das crianças. Essas questões que giram em torno da obra e do autor podem 

proporcionar reflexões interessantes para o professor debater junto com os alunos em sala de aula 

sobre os principais elementos, as principais ideias e as principais representações que podem ser 

atribuídas as suas composições da imagem. 
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Figura 71 - Reading Comprehension, p. 105 

  
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 7. 

 

Podemos fazer outras observações embasadas nas dimensões afetiva, composicional e 

crítica de Callow (2008), tendo em vista reforçar a leitura e a construção dos sentidos dos conjuntos 

de fatores que expressam sensações, concepções e reflexões da obra de arte.  

Do ponto de vista afetivo, poderiam ser elucidadas questões como: Você gostou da 

imagem? Por quê? Você não gostou da imagem? Por quê? Quais sensações a imagem resgata de 

você? Por quê? Quais aspectos particulares da imagem atraem sua atenção? Por quê? Do ponto de 

vista composicional, poderiam ser elucidadas questões como: O que está acontecendo na imagem? 

Justifique? Explique eventos que estão acontecendo na imagem? Justifique? Explique ações que 

está acontecendo na imagem. Explique algo simbólico que está sendo posto na imagem. Explique 

a composição da imagem usando a distância, o ângulo, o olhar, a saliência. Explique as cores e o 

que elas podem representar. Descreva os tipos de linhas, texturas, formas e efeitos na imagem. Do 

ponto de vista crítico, poderiam ser elucidadas questões que levassem às discussões capazes de 

revelar inclusão e exclusão de grupos raciais, culturais e sociais; das escolhas feitas pelo autor e os 

efeitos que são produzidos; ou das concepções antagônicas que trazem à tona as transformações de 

hábitos do passado em relação ao presente. 

Parafraseamos a fala de Callow (2008) para endossar que os alunos enxergam as imagem, 

porém não as veem. Presumimos que os alunos não conseguem ver as imagens porque não foi 

ensinado como se deve ser vista adequadamente, ou seja, como interpretá-las. É o caso que 
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atravessa o ensino e as atividades de leitura na coleção de livros, onde as imagens são mostradas, 

apontadas, notadas, citadas, porém de uma forma subordinadas às palavras. 

 

Atividade de leitura 7 – seção: Reading Comprehension: 

 

A primeira atividade de leitura da unidade sete do livro os autores trazem um texto que 

parece ser uma carta (figura 72). O texto trata de um carta escrita por crianças destinada para outras 

crianças que são refugiadas da Síria que estão morando em Jordan. De modo geral, a carta comove 

aqueles que leem, justamente porque traz uma mensagem nobre que dissemina amor, esperança e 

solidariedade para todos aqueles que se encontra na mesma situação de pessoas refugiadas. 

Precisamos considerar que mesmo que o código escrito seja a forma de representação 

predominante na composição da carta, a demanda de leitura, por parte dos alunos, poderia ser dada 

por meio da visualização dos elementos que então presente no texto. A leitura gráfica dos elementos 

pode ser colocada como de primeiro interesse para que haja a identificação do texto e dos 

propósitos e dos objetivos antes mesmo da leitura do código escrito. 

 

Figura 72 - Reading Comprehension, p. 108 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 7. 
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Reforçamos esse ponto de vista, agora embasados por Descardeci (2002), tendo em mente 

sua declaração de que até o texto de base puramente linguísticas apresentam indícios semióticos 

que possibilita a leitura visual. Além do mais, agora parafraseando Ribeiro (2018), que corrobora 

a ideia de que as palavras têm sua contraparte imagética por um ponto de vista que permite com 

que a escrita se dê para ver. O que significa que a palavra tem propriedades imagéticas. 

Porém, a leitura semiótica do texto não foi posta para ser explorada. Como podemos ver, 

os autores instruem a construção do sentido do texto por meio de questões (figura 73) que fazem o 

aluno somente preencher, identificar e sublinhar informações que retratam apenas o código escrito. 

Mais diretamente, preencher informação apropriadas que estão escritas na carata; ou identificar 

informações escritas que são verdadeiras na carta; ou sublinhar informações que a caracteriza. 

 

 Figura 73 - Reading Comprehension, p. 109 

 
  Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 7. 
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Nesse sentido, uma forma de fazer a diferença para a ampliação de leitura, seria na ocasião 

se o livro didático explorasse na atividade, por exemplo, as características que são empregadas em 

cada escolha dos modos e dos recursos semióticos que compõe carta e a relação com os contextos 

em que o texto é solicitado e com as funções comunicativas em que são agenciados. Jewitt (2008, 

2009) nos lembra que uma palavra em negrito, em itálico, ou sublinhado, a posição dos parágrafos 

e seu layout já são indícios que fazem do texto escrito ser considerado como multimodal. 

 

              Volume: 

 

 Unidade: 

             

 Páginas: 

IV 9º ano VIII - Home is where the heart is     120 a 135 

 

A unidade oito, logo no início, abre a seção com uma imagem (figura 74), que toma quase 

toda a página e que atrai por ser uma obra artística que tem como marca seus traços e técnicas um 

tanto elegante. De modo geral, é nítido que a obra retrata uma paisagem naturalista, que traz calma, 

alívio e paz ao mesclar ambiente natural e cultural. 

A obra foi pintada por Anita Malfatti, uma das mais influentes artistas do Brasil e que se 

destacou diante do movimento modernista brasileiro. Nas suas obras, procurava sempre sobrepor 

técnicas simples e fáceis, em vez de formulas internacionais mais antigas e elaboradas. Para a 

artista, as técnicas antigas eram muito violentas e isso trazia uma certa inacessibilidade a grande 

parte das pessoas. Por essa razão, procurava trazer pinceladas de leveza para tornar suas obras 

acessíveis a todos. Em outras palavras, a artista se preocupa mais em pintar apenas a vida, do jeito 

como ela é, sem quaisquer complicações e sem preocupações artísticas. 

Nesse caso, o gosto particular da artista em relação as suas obras recai precisamente diante 

dos cenários serenos, que foram traspostos nas telas de forma que marca a simplicidade pura e 

genuína da alma da arte popular brasileira. Ou melhor, aquilo que engloba os aspectos das vidas, 

das aparências, dos retratos, dos costumes, dos sentimentos, dos usos, dos ambientes, enfim, tudo 

marca a ternura brasileira. Mínima complicação e máxima clareza.  
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Figura 74 - Reading Comprehension, p. 120 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 8. 

 

 

Logo na página seguinte, os autores do livro mostram informações básica e resumida sobre 

a autora e dois pontos, que, de forma bastante concisa, fazem o aluno refletir, um tanto 

modestamente, a respeito das composições que integram a pintura (figura 76). Essas questões que 

giram em torno da obra e do autor até que são importantes, pois proporciona o aluno refletir e 

discutir em sala de aula sobre as ideias fundamentais que circunscrevem a imagem e as 

representações que podem ser atribuídas as suas composições. Mesmo assim, ainda 

compreendemos que a contextualização e as questões se dão de forma limitada, uma vez que há 

outros caminhos para a leitura mais profundas e mais proficiente para a imagem. 
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Figura 75 - Reading Comprehension, p. 121 

 
Fonte: Time to share, 9º ano, unidade 8. 

 

Por meio da pintura em questão, fazemos algumas observações embasado em Callow 

(2008), para reforçar as metalinguagens para a atividade de leitura e de construção dos sentidos, 

quanto o conjunto de fatores que expressam concepções que estão imprimidas nas representação 

da obra de arte. Perguntas poderia girar em torno de: Você gostou ou não gostou da imagem? Por 

quê?; Você se sente bem ou mal quando ver a imagem? Por quê? Quais elementos você 

acrescentaria ou retiraria na imagem? Por quê? Para você, a imagem pode apresentar uma ação, 

uma concepção, ou uma representação? Por quê? Para vocês, a imagem está mostrando um tema, 

um sentimento, ou uma ideia? Por quê? Qual é a relação entre o conceito da imagem com as 

característica da artista? Entre outros outras questão que podem estar direcionada para imagem. 

Reconhecemos que o livro apresenta um número reduzido de imagens. Lemos algumas 

questões por partes dos autores que convidam o aluno a ver a imagem, a ler a imagem, a interpretar 

a imagem, mas, no sentido mais imparcial, referente a identificação e a assimilação de elementos, 

e não pela sua maneira singular de informar e de comunicação.  

Partilhamos que o layout do livro é interessante, apresentando uma característica padrão, 

como, a predominância da cor verde e de outras cores que são respectiva a essa cartela; quadrinhos 

sempre com a mesma letra e com o mesmo tamanho que trazem informações adicionais; o título 

sempre vem no topo com fontes em destaque e com cores que chama a atenção; orientações para 

os professore com cores e tamanho diferente aos que são usadas no livro que sempre são postos 

entre o título ou entre as atividades. 

Percebemos que o número de imagem apresentado nas atividades de leitura e de produção 

de texto no livro do 9º é muito inferior quando comparado nas atividades de leitura e de produção 
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de texto no livro do 6º ano. Esse fato, de acordo com Silva (2016) em diálogo gravado com Kress 

(2015), é normal, uma vez que, quando o livro for mais direcionado para crianças, a recorrência de 

imagem é mais aparente, caso contrário, o índice de imagem é muito menor. Isso explica o número 

inferior das atividades analisadas no livro do 9º ano. 

Vale lembrar que apesar de poucas imagens que estão nas atividades do livro, elas 

proporcionam o potencial para a leitura e para a produção de texto, tendo em vista que as imagens 

apresentadas são autênticas, são carregadas de significados e são variadas. Porém, os autores 

deixam a desejar quando aos indícios, indicações e instruções mais explícitas e mais conscientes 

que direcionam as atividades no sentido de aproveitar o potencial das imagens, comparadas as 

considerações colocadas por Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e por Callow (2008).  

Ressaltamos mais uma vez que as atividades de leitura e produção de texto presentes no 

livro podem ser exploradas com vista para o letramento visual crítico. Entretanto, é relevante 

ressaltar que o nível desse letramento ainda é insuficiente, justamente porque os autores pouco 

colaboram com abordagens, metodologias, orientações, dicas e questionamento, quando 

considerado com as proporções que são indicadas por Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e em 

Callow (2008). 

De acordo com isso, vemos que a abordagem dos livros para as imagens nas atividades de 

leitura e de escrita segue por um viés tradicional, os as linguagens e semioses não verbais são 

limitadas, apresentando uma função secundária no ensino promovido pelo livro. Logo, acreditamos 

que essa perspectiva restrita gera a limitação e traz consequências para a aprendizagem do aluno 

no que se refere aos outros letramentos e outros sistemas semióticos que não seja o verbal (oral e 

escrito).  

Dadas essas considerações, a nossa expectativa era que os livros mostrassem meios o aluno 

se engajar com os affordances de forma que levassem a compreensão de como os modos e os 

recursos semióticos constroem canais de comunicativos separadamente e combinadamente. No 

caso desta pesquisa, principalmente aqueles que estão voltados para os significados da imagem, 

articulados, sempre, com os significados escritos. Então, o quadro 19 mostra alguns dos apanhados 

principais quem relevam sobre o ensino para o letramento visual crítico pelo LD de LI do 9º ano. 
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Quadro 19 – Valores revelados para o ensino das atividades de leitura e de produção de texto do 

livro didático Time to share do 9º ano com vista ao letramento visual crítico 

 

Fica a nossa reflexão que a coleção de livros Time to share precisa considerar um ensino 

que possibilite o aluno a aprender, não somente a palavra, mas também a imagem. Aprender que 

são linguagens de modalidades diferentes e que ambas carregam importância para os letramentos 

como práticas sociais. Por essa razão, devermos aprender a manejar as linguagens possíveis para 

termos o domínio das ordens técnicas e especializadas das suas modalidades, das suas semioses, 

das suas particularidades para podermos orquestrar significados verbais e visuais nas práticas da 

leitura e da produção dos textos. 

Dadas essas considerações, passamos, agora, para a etapa final deste trabalho, a qual, nos 

encontramos na difícil tarefa de concluir o estudo aqui apresentado. É o que veremos nas 

considerações finais na sessão a seguir.  

 

 

 

 

 

 

- A composição do livro apresenta
um alto nível de multimodalidade;

- Há uma variedade de gêneros
textuais/discursivos;

- A linguagem visual empregadas
são autênticas;

- As atividades de leitura são
diversificadas e contextualizadas;

- As atividades de produção de textos
são diversificadas e
contextualizadas;

- Não há orientações para explorar as
composições multimodais do livro;

- A linguagem visual dos gêneros
textuais/discursivos são empregadas
como suporte para a linguagem verbal;

- A linguagem visual tem a função
comunicativa limitada;

- As atividades de leitura pouco
proporciona a leitura da imagem;

- As atividades de produção de texto
pouco proporciona produção da
imagem;
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5 CONCLUSÃO 

 

Após meses de investigações incessantes, de leituras teóricas intensas, de inquietações 

provocadoras, de tentativas malsucedidas, de tentativas bem-sucedidas e de crescimento cognitivo, 

nos encontramos, agora, na difícil tarefa de concluir a jornada.  

Esta pesquisa partiu do princípio das transformações que atravessam a linguagem nas 

práticas e nos eventos comunicativos da contemporaneidade. Hoje em dia é possível ver que os 

textos estão mais elaborados, mais sofisticados, mais ordenados. Isso quer dizer que o texto está 

incorporando muitas linguagens, onde, muitas vezes, aumenta o espaço da imagem e reduz o 

espaço da palavra. Com outras palavras, queremos dizer que o texto é muito mais do que palavras, 

e a imagem passou a ganhar uma importância que antes não tinha, ou que não era conhecida, ou 

que não era considerada, principalmente na sua relação semiótica com o texto. 

Demarcamos que o fenômeno que ampliou as fronteiras conceituais do texto é mais 

conhecido nos estudos da linguagem como a multimodalidade. Então, explicitamos que a 

multimodalidade endossa a compreensão para a natureza da linguagem em forma de modos e de 

recursos semióticos e da construção dos sentidos em formas de representação sócio-semiótico.  

A multimodalidade exige novas processos para manejar linguagens em nosso entrono. 

Assim, elucidamos os efeitos dos multiletramentos, justamente porque esse ressignifica as 

concepções dos letramentos para uma fundamentação que engloba toda a multiplicidade dos canais 

de comunicação e da multiplicidade da linguagem e das culturas que atravessam o meio social. 

Mostramos a relevância do modo visual da linguagem dentro do guarda-chuva da 

multimodalidade e expomos a importância do letramento visual crítico dentro do leque dos 

multiletramentos. Nesse caso, ao trazer essas perspectivas para o seara do ensino de língua inglesa, 

vimos que demandam, entre outras questão, uma missão complexa para o ensino da leitura e da 

produção de textos por meio da imagem. 

Nesse sentido, ao longo do texto foi apresentado, questionado, discutido e analisado o 

ensino de língua inglesa, por meio da coleção de livro didático Time to share do ensino fundamental 

dos anos finais, em uma perspectiva amplíssima, que nos fez repensar o significado de ensinar 

inglês na pós-modernidade. 

Tendo isso em mente, a pesquisa utilizou-se das contribuições das teorias contemporâneas, 

com evidência para a multimodalidade, para os multiletramentos e para o letramento visual crítico, 
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respectivamente ligadas ao ensino do texto, por meio da leitura e da produção. Posteriormente, a 

pesquisa apropriou-se de seleções, descrições e interpretações de atividades e de concepções 

teórico-metodológicas que circunscrevem o guia didático do professor.  

Dadas essas considerações, retomamos as perguntas norteadoras da pesquisa que foi 

apresentada no capítulo de introdução deste trabalho, que são: De que forma as discussões teórico-

metodológicas no guia didático do professor do livro Time to share informam sobre a abordagem 

da multimodalidade, da pedagogia dos multiletramentos e do letramento visual crítico? O que pode 

ser revelado sobre o letramento visual crítico nas propostas de atividades de leitura e produção de 

texto do livro Time to share?  

A primeira pergunta específica direcionada, culminou em uma das ideias centrais da 

dissertação, que foi entender a forma como o livro didático, em suas concepções teórico-

metodológicas, informam sobre epistemologias atuais para o ensino de inglês, tais como a 

abordagem da multimodalidade, a pedagogia dos multiletramentos e o letramento visual crítico. 

Assim, podemos fazer algumas ponderações interessantes que apresentam pontos relevantes e 

pontos que não dizem muito quanto ao que foi informado para o ensino que foi abordado no livro 

para a multimodalidade, os multiletramentos e o letramento visual crítico.  

Diante dos pontos relevantes que foram informados, destacamos: I – o livro apresenta 

fundamentos epistemológicos variados que são amplamente reconhecida e renomada no campo de 

ensino de língua inglesa; II – o livro traz uma concepção teórico-metodológicas relevante, intensa, 

objetiva; III – o livro reconhece a multimodalidade dos textos o que faz alusão para um diálogo 

com outras linguagens que integrar a comunicação contemporânea; IV – o livro objetiva formar o 

aluno crítico, para o exercício da cidadania, frente a diversidade linguística e cultural, o que pode 

ser entendido em termos de multiletramentos.  

Diante os pontos que não dizem muito que foram informados, destacamos: I – o livro 

prioriza o ensino do modo verbal da linguagem diante dos demais modos e recursos semiótico; II 

– o livro aborda os letramentos limitados para as particularidades das habilidades oral e escrito; III 

– o livro promove uma visão neutra e neutralizadora quanto o modo visual da linguagem; IV – o 

livro não apresenta referências teórico-metodológica especificas para o ensino do modo visual da 

linguagem. 

A segunda pergunta específica direcionada culminou uma das ideias centrais da dissertação, 

que foi entender como as atividades de leitura e de escrita do livro didático do ensino fundamental 
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promovem os letramentos e como eles revelam sobre o letramento visual crítico. Em outras 

palavras, se o ensino promovido pelo livro proporciona o aluno a ler, a interpretar e a produzir 

modos e recursos semióticos visuais na aula de inglês. Assim, podemos fazer algumas ponderações 

interessantes, que apresentam fatores que revelam sobre as possibilidades e os limites no ensino 

para a linguagem visual e para o letramento visual crítico abordado junto com o livro didático.  

Quanto às possibilidades reveladas, destacamos: I – a composição do livro apresenta um 

alto nível de multimodalidade; II – o livro utiliza uma variedade de gêneros textuais/discursivos 

que integram palavras e imagens; III – a linguagem visuais são autênticas; IV – as proposta de 

atividades de leitura são diversificadas, contextualizadas e trazem temas importantes da realidade 

do aluno; V – as propostas de atividade de produção de textos são diversificadas, contextualizadas, 

trazem temas importantes da realidade do aluno e tem todo o cuidado com as etapas do processo 

da escrita, da correção, da reescrita e da publicação.  

Quanto aos limites revelados, destacamos: I – não há orientações para explorar a 

composição multimodal do livro; II – a linguagem visual que integram os textos do livro em grande 

parte tem a função de dar suporte ou complemento para o texto verbal; III – a imagem tem sua 

função comunicativa limitada; IV – as proposta de atividades de leitura pouco proporcionam aos 

alunos ler e interpretar os signos semióticos visuais das imagens; V – as propostas de atividades de 

produção de texto pouco proporcionam ao aluno produzir textos com signos semióticos visuais.  

Em contraponto, salientamos que o ensino promovido pelo livro deve ter mais cuidado e 

dar mais importância para a linguagem visual, a imagem em especial. É notório ver que as imagens 

estão predominando os espaços nos texto. Então, não basta encher o livro de imagens, é preciso 

muito mais que isso. Faz-se necessário criar agências para ensinar o aluno a ler e a produzir imagens 

com mais proficiência.  

Fica a reflexão de que o texto para além de uma conjunto de palavras e isso significa que 

as imagens também comunicam, também significam, também são interpretadas, também solicitam 

sistematizações e também exigem processos semióticos complexos. O que queremos dizer é que o 

ensino de língua inglesa funciona melhor quando integram palavras e imagens, isto é, quando o 

aluno é preparado para ler e para produzir com base nas possibilidades de amalgamar diferentes 

linguagens e semioses. 

Quando ensinamos ao aluno a ler e a escrever as palavras, provocamos apenas um conjunto 

de representações dos signos semióticos. Mas quando se ensina com base na abordagem da 



204 

 

multimodalidade, que, por natureza, integra modulações verbais e visuais, é proporcionar ver o 

texto com outros olhos, é possibilitar adentrar nas representações que interligam linguagens e 

semioses, é oportunizar expandir o poder semiótico no processo de orquestração de significados 

que estão amplamente distribuídos no mundo a fora.  

De modo geral, o ensino promovido pela coleção de livro, apesar de seguir as mudanças 

epistemologias e conceituais por que tem passado a linguagem e o ensino de língua inglesa nos 

últimos anos, ainda é marcadamente logocêntrica, embasada, no maioria das vezes, para a atividade 

da leitura e da produção de texto escrito. Isso quer dizer que a imagem e o letramento visual crítico 

pouco é considerada em relação ao seu papel na interação em comunidades de prática.   

Assim, nesta pesquisa, chegamos ao pensamento de que, mesmo com a presença de textos 

multimodais nos livros didáticos, imagens autênticas e propostas de atividades de leitura e de 

escrita interessantes, o ensino promovido pela coleção de livros de inglês Time to share do nível 

fundamental pouco corrobora com os agenciamentos do letramento visual crítico, muito embora, 

às concepções teórico-metodológicas apresentem indícios que exprimam a importância do ensino 

que englobe a diversidade de signos semióticos. 

Portanto, como esta pesquisa investigou somente uma coleção de livros submetidos e 

aprovados de acordo com os critério do PNLD, seriam oportunas outras investigações que girassem 

em torno das demais coleções de livros, para compreender os impactos que trazem os demais livros 

para o ensino e para os letramentos, principalmente, aqueles que estão direcionados para o modo 

verbal da linguagem.  

Esperamos que esta dissertação possa contribuir para os estudos da multimodalidade, dos 

multiletramentos e dos letramentos visual crítico em interface com o ensino de língua inglesa como 

língua adicional. Defendemos uma abordagem que instiga a reflexão e a transformação para os 

sentidos de ensinar a leitura e a produção de texto em um contexto em que linguagem é vista em 

um sentido vastíssimo, exatamente por amalgamar modos e recursos semióticos nos diferentes 

textos e nos diferentes contextos sociais. 

Informamos que as interpretações realizadas ao longo do trabalho não constitui de um texto 

que solda o fim da pesquisa, mas que interpreta as abordagem de ensino promovido pelo livro 

didático hoje, em que, em outros tempos, quando formos outros, são possíveis ressignificações, 

reinterpretações e transformações.  



205 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMI, E. Multimodality. In: GARCIA, O.; FLORES, N.; SPOTTI, M. (Ed). The Oxford 

Handbook of Language and Society. Oxford: Oxford University Press, 2016. p. 451-472. 

 
 

AGA, G. (coord.); MARTÍNEZ, V. (ed.). 2015. Time to Share – 6º ano. Obra coletiva organizada 

e produzida pela Editora Saraiva. São Paulo, Saraiva, 256 p. 
 

AGA, G. (coord.); MARTÍNEZ, V. (ed.). 2015. Time to Share – 9º ano. Obra coletiva organizada 

e produzida pela Editora Saraiva. São Paulo, Saraiva, 256 p. 
 

AJAYI, L. How teachers deploy multimodal textbooks to enhance English language learning. 

TESOL Journal. Vol. 6. 2012. pp. 16-35 

 

ALMEIDA, D. B. L. Do Texto às Imagens: As Novas Fronteiras do Letramento Visual. In: 

Pereira, Regina Celi. Rocca, Pilar (Orgs). (Org.). Linguística Aplicada: um caminho com 

diferentes acessos. 1ed.São Paulo: Contexto, 2009. p. 173-202. 

 

ANDERSEN, T. H. et al. Social semiotics: key figures, new directions. London: Routledge, 2015. 

 

ANSTEY, M.; BULL, G. Teaching and learning multiliteracies: changing times, changing 

literacies. Australia: International Reading Association, 2006. p. 19-55. 

 

ARAÚJO, A. D. Letramento visual: multimodalidade em gêneros textuais, materiais didáticos e 

contextos educacionais de língua estrangeira – LETRAVI. 2012-2016. Projeto de Pesquisa 

(Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) – Centro de Humanidades, Universidade 

Estadual do Ceará, Fortaleza, 2012-2016. 

 

ARAÚJO, A. D. Gêneros Multimodais: mapeando pesquisas no Brasil. Linguagem em Foco: 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UECE/Universidade Estadual 

do Ceará. v.3. n.5., p. 167-181, 2011. – Fortaleza: EdUECE. 

 

BARBOSA, V. S. Multimodalidade e letramento visual: uma proposta de intervenção 

pedagógica para integrar as habilidades de ler e ver no processo de ensino e aprendizagem de inglês 

como língua estrangeira. 2017. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Universidade Estadual 

do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, 

Fortaleza, 2017. 

 

BAMFORD, A. The visual literacy white paper. Adobe Systems Pty Ltd: Australia, 2003. 

Disponível em: http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/education/pdfs/visual-

literacywp com Acesso em: 19 mar. 2018. 
 

BARNES, S. B. An introduction to visual communication: from cave art to second life. New 

York: Peter Lang, 2011. 

 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/education/pdfs/visual-literacywp
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/education/pdfs/visual-literacywp


206 

 

BARTON, G.; UNSWORTH, L. Music, multiliteracies and multimodality: exploring the book and 

the movie versions of Shaun Tan’s The Lost King. Australian Journal of Language and 

Literacy, Australia, v. 37, n. 1, 2014. Disponível em:   

http://www.alea.edu.au/documents/item/844  com Acesso em: 20 jan. 2018. 

 

BAUMAN, Z. Tempos Líquidos. (Trad. De Carlos Alberto Medeiros) Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2011 

 

BERGER, J. Ways of seeing. London: Penguin Books, 1972. 

 

BEZEMER, J.; KRESS, G. The textbook in a changing multimodal landscape. ResearchGate, 

[s.l.], 2016a. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/285770618_The_textbook_in_a_changing com Acesso 

em: 20 mar. 2018. 

 

BEZEMER, J.; KRESS, G. Multimodality, learning and communication: a social semiotic 

frame. London: Routledge, 2016b. 

 

BEZEMER, J.; KRESS, G. Changing text: a social semiotic analysis of textbooks. Designs for 

Learning, Stockholm University Press, v. 3, n. 1-2, 2010. Disponível em:   

http://www.designsforlearning.nu/articles/abstract/10.16993/dfl.26/ com Acesso em: 28 mar. 

2018. 

 

BEZEMER, J.; KRESS, G. Visualizing English: a social semiotic history of a school subject. 

Visual Communication, Los Angeles, EUA, v. 8, n. 3, p. 247-262, 2009. Disponível em:  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470357209106467 com Acesso em: 28 mar. 2018. 

 

BEZEMER, J.; KRESS, G. Writing in multimodal texts: a social semiotic account of designs for 

learning. Written Communication, University of Minnesota, Twin Cities, USA, v. 25, n. 2, p. 

166-195, 2008. Disponível em:  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0741088307313177 

com Acesso em: 28 mar. 2018. 

 

BEZEMER, J.; JEWITT, C. Multimodal analysis: key issues. In: LITOSSELITI, L. (Ed.). 

Research methods in linguistics. London: Continuum, 2010. p. 180-197. 

 

BEZEMER, J.; JEWITT, C. Social Semiotics. In: ÖSTMAN, J.; VERSCHUEREN, J., 

VERSLUYS, E. (Ed.). Handbook of Pragmatics: 2009 Amsterdam: John Benjamins, 2009 

Installment, p. 1–13. Disponível em:  

https://www.researchgate.net/publication/286459229_Social_Semiotics com Acesso em: 28 mar. 

2018. 

 

BRASIL. Orientações curriculares para o ensino médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Secretaria de Educação Básica. Volume 1. Brasília: Ministério da Educação; Secretaria de 

Educação Básica, 2006. p. 87-124. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 

MEC/SEF, 1998. 

http://www.alea.edu.au/documents/item/844
https://www.researchgate.net/publication/285770618_The_textbook_in_a_changing
http://www.designsforlearning.nu/articles/abstract/10.16993/dfl.26/
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470357209106467
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0741088307313177
https://www.researchgate.net/publication/286459229_Social_Semiotics


207 

 

 

BRITO, R. C. L.; PIMENTA; S. M. O. A Gramática de design visual. In: LIMA; C. H. P. L.; 

PIMENTA, S. M. O.; AZEVEDO; A. M. T. (Orgs.). Incursões semióticas: teoria e prática de 

gramática Sistêmico Funcional, Multimodalidade, Semiótica Social e Análise Crítica do Discurso: 

Livre Expressão Editora: Rio de Janeiro, 2009, p. 87-116. 

 

BROWETT, J. Critical literacy and visual texts: windows on culture. Impact, v. 11, n. 2, p. 24-29, 

2002. ISSN 1191-8063. Disponível em:  

http://www.proceedings.com.au/aate/aate_papers/083_browett.htm com Acesso em: 30 abr. 2018. 

 

BULL, G.; ANSTEY, M. Evolving pedagogies: reading and writing in a multimodal world. 

Australia: Curriculum Press, 2010. 

 

BURMARK, L. Visual literacy: what you get is what you see. In: FREY, N.; FISHER, D. (Ed). 

Teaching visual literacy: using comic books, graphic novels, anime, cartoons, and more to 

develop comprehension and thinking skills. Califórnia: Corwin Press, 2008. p. 5-25. 

 

CALLOW, J. The shape of text to come: how image and text work. Australia: PETAA, 2013. 

 

CALLOW, J. The rules of visual engagement: images as tools for learning. Screen Education, 

Australia, v. 65, p. 72-79, 2012. Disponível em:  

http://search.informit.com.au/documentSummary;res=IELHSS;dn=51997993813633 com Acesso 

em: 30 abr. 2018. 

 

CALLOW, J. Spot the difference: the changing nature of page-based and screen-based texts. 

Screen Education, Australia, v. 58, p. 106-110, 2010a. Disponível em:   

http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=211820598877238;res=IELHSS com 

Acesso em: 30 abr. 2018. 

 

CALLOW, J. “I'm way more interested”: using visual texts to engage students from low SES 

backgrounds. Scan (Ryde), v. 29, n. 3, p. 28-34, 2010b. Disponível em:    

https://www.researchgate.net/publication/281069822_I'm_way_more_interested_Using_visual_te

xts_to_engage_students_from_low_SES_backgrounds com Acesso em: 30 abr. 2018. 

 

CALLOW, J. Show me: principles for assessing students’ visual literacy. The Reading Teacher, 

v. 61, n. 8, p. 616-626, 2008. Disponível em:  

https://www.jstor.org/stable/20204641?seq=1#page_scan_tab_contents com acesso em: 30 abr. 

2018. 

 

CALLOW, J. Images, politics and multiliteracies: using a visual metalanguage. Australian 

Journal of Language and Literacy, v. 29, n. 1, p. 7-23, 2006. Disponível em:  

http://one2oneheights.pbworks.com/f/Images,%20politics%20and%20multiliteracies.pdf com 

Acesso em: 30 abr. 2018. 

 

CALLOW, J. Literacy and the visual: broadening our vision. English Teaching: Practice and 

Critique, New Zealand, v. 4, n. 1, p. 6-19, 2005. Disponível em:  

http://www.proceedings.com.au/aate/aate_papers/083_browett.htm
http://search.informit.com.au/documentSummary;res=IELHSS;dn=51997993813633
http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=211820598877238;res=IELHSS
https://www.researchgate.net/publication/281069822_I'm_way_more_interested_Using_visual_texts_to_engage_students_from_low_SES_backgrounds
https://www.researchgate.net/publication/281069822_I'm_way_more_interested_Using_visual_texts_to_engage_students_from_low_SES_backgrounds
https://www.jstor.org/stable/20204641?seq=1#page_scan_tab_contents
http://one2oneheights.pbworks.com/f/Images,%20politics%20and%20multiliteracies.pdf


208 

 

https://edlinked.soe.waikato.ac.nz/research/journal/view.php?article=true&id=77&p=1 com 

acesso em: 30 abr. 2018. 

 

CALLOW, J. Talking about visual texts with students. Reading Online, Germany, v. 6, n. 8, 2003. 

Disponível em: http://www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=callow/index.html 

com Acesso em 30 abr. 2018. 

 

CALLOW, J. Image matters: visual texts in the classroom. Autralia: Peta, 1999.  

 

CARMAGNANI, A. M. G. Multimodalidade e construção da notícia: fatos e versões. São Paulo, 

Revista Crop/USP, n. 13, 2008. Disponível em:  

http://200.144.182.130/revistacrop/images/stories/edicao13/v13a01.pdf com Acesso em: 30 abr. 

2018. 

 

CASTELL, S.; LUKE, A.; MacLENNAN, D. On defining literacy. In: CASTELL, S.; LUKE, A.; 

EGAN, K. (Eds.). Literacy, society, and schooling: a reader. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1986, p. 3-14 

  

CHAN, E. Integrating visual and verbal meaning in multimodal text comprehension: towards a 

model of inter-modal relations. In: DREYFUS, S.; STENGLIN, M.; HOOD, S. (Ed.). Semiotic 

margins: Meaning in multimodalities. London: Continuum, 2010. p. 144-167. 

 

CHAN, E.; UNSWORTH, L. Image-language interaction in online reading environments: 

challenges for students’ reading comprehension. The Australian Educational Researcher, v. 37, 

n. 1, Springer 2011. [author’s personal copy]. Disponível em:  

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13384-011-0023-y com Acesso em: 30 abr. 2018. 

 

COBLEY, P.; JANSZ, L. Introducing semiotics: a graphic guide. UK; USA: Icon Books Ltd., 

2010. 

 

COCHRAN, L. M. What is visual literacy? In: Visual Literacy. LAMBERSKI, R. J. (Ed.). 

Indiana, EUA: AECT Research and Theory Division Newsletter, 1976. v. 3. 

 

COPE, B.; KALANTZIS, M. “Multiliteracies”: new literacies, new learning. Pedagogies: An 

International Journal, Singapore, v. 4, p. 164-195, 2009. 

 

CORACINI, M. J. R. F. Concepções de leitura na (pós) modernidade. In: LIMA, R. C. C. P. (Org.). 

Leitura: múltiplos olhares. Campinas, SP: Mercado de Letras; São João da Boa Vista, SP: Unifeob, 

2005. p. 15-44. 

 

CORACINI, M. J. R. F. (Org) O jogo discursivo na aula de leitura: língua materna e língua 

estrangeira. Campinas, SP: Pontes, 2010. 

 

CORACINI, M. J. R. F. A consciência crítica nos discursos sobre e da sala de aula. In: CORACINI, 

M. J. R. F. e BERTOLD, E. S. (Orgs.) - O desejo da teoria e a contingência da prática: os 

discursos sobre e na sala de aula: língua materna e língua estrangeira. Campinas, SP: Mercado de 

Letras, 2012 

https://edlinked.soe.waikato.ac.nz/research/journal/view.php?article=true&id=77&p=1
http://www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=callow/index.html
http://200.144.182.130/revistacrop/images/stories/edicao13/v13a01.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13384-011-0023-y


209 

 

 

COSCARELLI, C. V.; NOVAIS, A. E. Leitura: um processo cada vez mais complexo. Letras de 

Hoje, Porto Alegre, v. 45, n. 3, p. 35-42, jul./set. 2010. Disponível em:  

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/8118/5807 com Acesso em 

01 mai. 2018. 

 

COSCARELLI, C. V. Textos e hipertextos: procurando o equilíbrio. Linguagem em (Dis)curso, 

Palhoça, SC, v. 9, n. 3, p. 549-564, set./dez. 2009.  

 

DESCARDECI, M. A. S. Ler o mundo: um olhar através da semiótica social. In: Educação 

Temática Digital – Campinas, v. 3, n. 2, p. 19-26, jun, 2002. ISSN: 1517-2539. 

 

COSTA, G. S. Visualização: a quinta habilidade linguística no ensino e aprendizagem de inglês 

como língua estrangeira. In: Linguagem em Foco – Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada da UECE/Universidade Estadual do Ceará. v.3. n.5., p. 167-181, 2011. – 

Fortaleza: EdUECE. 

 

DIAS, R. Critérios para a avaliação do livro didático de língua estrangeira no contexto do segundo 

ciclo do ensino fundamental. In: R. DIAS; CRISTÓVÃO (Orgs.). O livro didático de língua 

estrangeira: múltiplas perspectivas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009, 199-234. 

 

DIONÍSIO, A. P. Gêneros multimodais e multiletramentos. In: KARWOSKI, A. M.; 

GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. (Org.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2008. p. 119-132. 

 

DUBOC, A. P. M. Atitude curricular: letramentos críticos nas brechas da formação de 

professores de inglês. 2012. 258 f. (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos e Literários em Inglês, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012 

 

FABRÍCIO, B. F. Linguistica aplicada como espaço de “desaprendizagem”: redescrições em curso. 

In. LOPES, M. Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006, 

p. 45-63. 

 

FERNANDES, J. D. C.; ALMEIDA, D. B. L. Revisitando a gramática visual nos cartazes de 

Guerra. In: ALMEIDA, D. B. L.: Análise visual: do fotojornalismo ao blog (Org). João Pessoa: 

Editora da UFPB, 2008, p. 11 -31. 

 

FREEBODY, P.; BIN, B. Z. The design of culture, knowledge, and interaction in the reading of 

language and image. In: UNSWORTH, L. (Ed.). New literacies and the English Curriculum. 

London: Continuum, 2008. p. 23-46. 

 

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 51. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

FREY, N.; FISHER, D. (Ed). Teaching visual literacy: using comic books, graphic novels, anime, 

cartoons, and more to develop comprehension and thinking-skills. Califórnia: Corwin Press, 2008. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/8118/5807


210 

 

 

FISCHER, S. R. Uma breve história da linguagem: introdução à origem das línguas. São Paulo: 

Novo Século, 2009. 

 

GEE, J. P. Social linguistics and literacies: ideology in discourses. Routledge, New Yourk, 2015. 

 

GIBSON, J. J. The theory of affordances. In: GIBSON, J. J. The ecological approach to visual 

perception. New York: Psychology Press,1986. p. 127-143. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2008 

 

GILBERT, C. Changing the lens: the necessity of visual literacy in the the classroom. In: English 

Journal, Vol. 102, No. 4, p. 89-94. 2013. 

 

GOLDSTEIN, B. Working with images: a resource book for the language classroom. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. 

 

GOMES, L. F. Hipertextos Multimodais – Leitura e Escrita na Era Digital. Jundiaí: Paco 

Editorial, 2010, p. 77-128. 

 

GOODMAN, K. The reading process. In: CARRELL, P.; DEVINE, J.; ESKEY, D. E. Ed.). 

Interactive approaches to second language reading. 8th ed. USA: Cambridge, 1998. p. 11-21.  

 

GREEN, B.; Reading with an attitude; or Desconstructing ‘Critical Literacy’ Response to Alan 

Luke and Peter Freebody. In: MUSPRATT, S., LUKE, A., FREEBODY, A. (eds) Constructing 

Critical Literacies: teaching and learning textual practice. Sydney: Allen & Unwin, 1997 

 

GUIJARRO, A. J. M. A multimodal analysis of picture books for children: a systemic functional 

approach. UK; USA: Equinox, 2014. 

 

HALLIDAY, M. A. K. Towards a language-based theory of learning. Linguistics and Education, 

v. 5, n. 2, p. 93-116, 1993. Disponível em: 

http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/JuneJuly05/HallidayLangBased.pdf com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

HALLIDAY, M. A. K.; MATTHIESSEN, C. Halliday’s introduction to functional grammar. 

4th ed. London: Routledge, 2014. 

 

HALLIDAY, M. A. K.; MATTHIESSEN, C. M. A. K. An introduction to functional grammar. 

London: Edward Arnold, 1985. 

 

HALLIDAY, M. A. K.; MATTHIESSEN, C. Language as a social semiotic: the social 

interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold, 1978. 

 

HARRISON, C. Visual social semiotics: understanding how still images make meaning. Technical 

Communication, v. 50, n. 1, February, 2003. Disponível em: 

http://stc.uws.edu.au/popcomm/assets/week12_harrison.pdf com Acesso em 31 jan. 2017. 

 

http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/JuneJuly05/HallidayLangBased.pdf
http://stc.uws.edu.au/popcomm/assets/week12_harrison.pdf


211 

 

HEBERLE, V. M. Revistas para mulheres no século 21: ainda uma prática discursiva de 

consolidação ou de renovação de idéias?. Linguagem em (Dis)curso, Tubarão/SC, v. 4, n. esp., p. 

85-112, set. 2010a. ISSN 1982-4017. Disponível em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/292/306 

com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

HEBERLE, V. M.; ABREU, B. B. Investigating multimodality: an analysis of students’ diary 

journal. Linguagem em Foco: Revista do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da 

UECE. Fortaleza, v. 3, n. 5, p. 77-96, 2011. Disponível em: 

http://www.uece.br/linguagememfoco/dmdocuments/Linguagem%20em%20Foco%202011_2.pd

f com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

HODGE, R. Social semiotics. Semiotics Encyclopedia Online, 2009. Disponível em:  

http://www.semioticon.com/seo/S/social_semiotics.html com Acesso: 10 fev.2015. 

 

HODGE, R.; KRESS, G. Social semiotics. New York: Cornell University Press,1988. 

 

JEWITT, C. Multimodal methods for researching digital technologies. In: PRICE, S.; JEWITT, C.; 

BROWN, B. (Ed.). The Sage Handbook of Digital Technology Research. London: Sage, 2013. 

p. 250-265. Disponível em: http://eprints.ncrm.ac.uk/2886/1/17_Jewitt_SAGE_Handbook_.pdf 

com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

JEWITT, C. (Ed.). The Routledge handbook of multimodal analysis. London: Routledge, 2009. 

 

JEWITT, C.  Multimodality and literacy in school classrooms. Review of Research in Education, 

London, v. 32, p. 241-267, February, 2008a. Disponível em:  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0091732X07310586 com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

JEWITT, C. The visual in learning and creativity: a review of the literature. England: Institute 

of Education; University of London, 2008b. Disponível em:  

http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/the-visual-in-learningand-

creativity-92.pdf com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

JEWITT, C.  Technology, literacy and learning: a multimodal approach. London: Routledge, 

2006. 

 

JEWITT, C.  Multimodality, "reading" and "writing" for the 21st century. Discourse: Studies in 

the Cultural Politics of Education, v. 26, n. 3, p. 315-332, 2005. Disponível em:  

http://culturemediaed.pressible.org/files/2011/09/jewitt_multimodality.pdf Acesso em: 30 mai. 

2018. 

 

JEWITT, C.; BEZEMER, J.; O'HALLORAN, K. Introducing multimodality. Oxon: Routledge, 

2016. 

 

JEWITT, C.; KRESS, G. (Ed.). Multimodal literacy. New York: Peter Lang, 2008. 

 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/292/306
http://www.uece.br/linguagememfoco/dmdocuments/Linguagem%20em%20Foco%202011_2.pdf
http://www.uece.br/linguagememfoco/dmdocuments/Linguagem%20em%20Foco%202011_2.pdf
http://www.semioticon.com/seo/S/social_semiotics.html
http://eprints.ncrm.ac.uk/2886/1/17_Jewitt_SAGE_Handbook_.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0091732X07310586
http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/the-visual-in-learningand-creativity-92.pdf
http://www.creativitycultureeducation.org/wp-content/uploads/the-visual-in-learningand-creativity-92.pdf
http://culturemediaed.pressible.org/files/2011/09/jewitt_multimodality.pdf


212 

 

KLEIMAN, A. B. Preciso ensinar o letramento?: não basta ensinar a ler e a escrever? Campinas: 

Cefiel/IEL/Unicamp, 2005. 

 

KLEIMAN, A. B.  Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: KLEIMAN, 

A. B. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da 

escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. 

 

KLEIMAN, A. B.  Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 10ª ed. Campinas, SP: Pontes, 

2007.   

 

KLEIMAN, A. B.  O estatuto disciplinar da Linguística Aplicada: o traçado de um percurso, um 

rumo para o debate. In: SIGNORINI. I.; CAVALCANTI, M. C. Linguística Aplicada e 

transdisciplinaridade: questões e perspectivas. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 

 

KNOX, J. Multimodal discourse on online newspaper home pages: a socialsemiotic 

perspective, 2009. Thesis (PhD Thesis) – Department of Linguistics, University of Sydney, 2009. 

Disponível em: 

http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/7696/3/03_knox_phd_vol1_front.pdf com Acesso 

em: 30 mai. 2018. 

 

KRESS, G. Reading, learning, and texts in their interaction with the digital media. Journal of 

Visual literacy, n. 16, p. 6-67, 2014a. Disponível em:  

http://eprints.ncrm.ac.uk/3597/1/Kress_2014_Reading%2C_learning%2C_and_%E2%80%98text

s%E2%80%99_in_their_interaction_with_the_digital_media.pdf com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

KRESS, G. Partnerships in research: multimodality and ethnography. Qualitative Research, v. 

11, n. 3, p. 239-260, 2011. Disponível em:  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468794111399836 com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

KRESS, G.  Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. London: 

Routledge, 2010. 

 

KRESS, G. What is Mode? In: JEWITT, C. (Ed.) The Routledge Handbook of Multimodal 

Analysis. London: Routledge, 2009. p. 54-67. 

 

KRESS, G.  Meaning and learning in a world of instability and multiplicity. Studies in Philosophy 

& Education, v. 27, n. 4, p. 253-266. 2008. Disponível em:  

http://link.springer.com/article/10.1007/s11217-007-9070-2 com Acesso em: 06 fev. 2017. 

 

KRESS, G. Pictures from a rocket: English and the semiotic take. English Teaching: Practice 

and Critique, New Zealand, v. 4, n. 1, 2005. Disponível em:  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847245.pdf com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

KRESS, G.  Literacy in the new media age. London: Routledge, 2003. 

 

http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/7696/3/03_knox_phd_vol1_front.pdf
http://eprints.ncrm.ac.uk/3597/1/Kress_2014_Reading%2C_learning%2C_and_%E2%80%98texts%E2%80%99_in_their_interaction_with_the_digital_media.pdf
http://eprints.ncrm.ac.uk/3597/1/Kress_2014_Reading%2C_learning%2C_and_%E2%80%98texts%E2%80%99_in_their_interaction_with_the_digital_media.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468794111399836
http://link.springer.com/article/10.1007/s11217-007-9070-2
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847245.pdf


213 

 

KRESS, G. Multimodality: challenges to thinking about language. TESOL Quarterly, v. 34, n. 2, 

p. 337-340, Summer 2000. Disponível em:  www.jstor.org/stable/3587959 com Acesso em: 30 mai. 

2018. 

 

KRESS, G. Visual and verbal modes of representation in electronically mediated communication. 

In: SNYDER, I. (ed). Page to screen: talking literacy into electronic era. London: Routledge, 1998. 

p. 53-79. 

 

KRESS, G.  Internationalisation and globalisation: rethinking a curriculum of communication. 

Comparative Education, v. 32, n. 2, p. 185-196, Jun. 1996. Disponível em:  

www.jstor.org/stable/3099722 com Acesso em: 30 mai. 2018. 

 

KRESS, G. Against arbitrariness: the social production of the sign as a foundational issue in 

critical discourse analysis. Discourse and Society, v. 4, n. 2, p. 169-191, 1993. Disponível em:  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926593004002003 com Acesso em 30 mai. 

2018. 

 

KRESS, G. et al. Multimodal teaching and learning: the rhetorics of the science classroom. UK: 

Bloomsbury, 2014. 

 

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Colour as a semiotic mode: notes for a grammar of colour. 

Visual Communication, v. 1, n. 3, 2002. Disponível em:  

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/147035720200100306 com Acesso em: 30 mai. 

2018. 

 

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Multimodal discourse: the modes and media of contemporary 

communication. London: Hodder Arnold, 2001. 

 

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Reading images: the grammar of visual design. 2nd ed. London: 

Routledge, 2006. 

 

LANKSHEAR, C. Literacy, schooling and revolution. New York: The Falmer Press. 1987  

 

LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. New Literacy: changing knowledge and classroom learning. 

Buckingham: Open University Press, 2003 

 

LANKSHEAR, C.; McLAREN, P. L. (Eds.). Critical Literacy: politics, praxis, and the 

postmodern. Albany, NY: State University of New York, 1993.  

 

LANKSHEAR, C.; SNYDER, I.; GREEN, B. Teachers and technoliteracy: menaging literacy, 

technology and learning in school. St. Leonards: Allen & Unwin 

 

LEMKE, J. L. Metamedia literacy: transforming meanings and media. New York, 1998a. 

Disponível em: http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/reinking.htm com Acesso 

em: 25 jun. 2018. 

 

http://www.jstor.org/stable/3587959
http://www.jstor.org/stable/3099722
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926593004002003
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/147035720200100306
http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/reinking.htm


214 

 

LEMKE, J. L. Multiplying meaning: visual and verbal semiotics in scientific text. In: MARTIN, J. 

R.; VEEL, R. (Ed). Reading Science: critical and funcional perspectives on discourses of science. 

New York: Routledge, 1998b. Disponível em:  

http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/papers/mxm-syd.htm  com Acesso: 25 jun. 

2018. 

 

LOPES, M. Pesquisa Interpretativista em Linguística Aplicada: a linguagem como condição e 

solução. DELTA. Vol. 10, n.2, p. 329-338, 1994.  

 

LOPES, M. Uma linguística aplicada mestiça e ideológica: interrogando campo como linguista 

aplicado. In: LOPES, M. (org.) Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2006, p.13-44. 

 

LOPES, M. Da aplicação a linguística à linguística aplicada indisciplinas. In: PEREIRA, R. C.; 

ROCA, P. Linguística Aplicada: um caminho com diferentes acessos. São Paulo: Editora 

Contexto, 2015, p. 11-25 

 

LOVE, K. Literacy across the scholl subjects: a multimodal approach. In: UNSWORTH,  L. (Ed). 

Multimodal semiotics: functional analysis in contexts of education. London: Continuum, 2008. p. 

171-186. 

 

MARTINEC, R.; SALWAY, A. A system for image-text relation in new and old media. Visual 

Communication, London, v. 4, n. 3, p. 339-374, 2005. Disponível em: 

http://www.bbrel.co.uk/pdfs/06Martinec-Salway.pdf com Acesso em: 25 jun. 2018. 

 

MARTINEC, R.; SALWAY, A. Kress. A system for image-text relations in new (and old) media. 

Visual Communication, v.4, 337- 371, 2005. 

 

MATTOS, A. M. A. O ensino de inglês como língua estrangeira na escola pública: novos 

letramentos, globalização e cidadania. 2011. 237 f. (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011 

 

MAYER, R. E. Multimedia learning. 2nd ed. USA: Cambridge University Press, 2009. 

 

MENEZES DE SOUZA, L. M. T.; ANDREOTTI, V. Learning to read the world throught other 

eyes. Derby, Inglaterra: Global Education, 2008. 

 

METROS, S. E. The educator’s role in preparing visually literate learners. Theory into Practice, 

Ohio, USA, Routledge, v. 47, p. 102-109, 2008. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/228339648_The_Educator's_Role_in_Preparing_Visual

ly_Literate_Learners com Acesso em: 25 jun. 2018. 

 

METROS, S. E.; WOOLSEY, K. Visual literacy: an institutional imperative. Educause review, p. 

80-81, May/June, 2006. Disponível em:<http://er.educause.edu/articles/2006/1/visual-literacy-an-

institutional-imperative>. Acesso em 25 jun. 2018. 

 

http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/papers/mxm-syd.htm
http://www.bbrel.co.uk/pdfs/06Martinec-Salway.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228339648_The_Educator's_Role_in_Preparing_Visually_Literate_Learners
https://www.researchgate.net/publication/228339648_The_Educator's_Role_in_Preparing_Visually_Literate_Learners


215 

 

MITCHELL.W. J. T. Visual literacy or literary visualcy? In: ELKINS, J. (Ed.). Visual literacy. 

New York: Routledge, 2008. p. 11-29. 

 

NEW LONDON GROUP. A pedagogy of multiliteracies: designing social futures. Harvard 

Educational Review, v. 66, n. 1, p. 60-93, Spring 1996. Disponível em:  

http://newarcproject.pbworks.com/f/Pedagogy%2Bof%2BMultiliteracies_New%2BLondon%2B

Group.pdf com Acesso em: 14 dez. 2017. 

 

NEWFIELD, D. From visual literacy to critical visual literacy: An analysis of educational 

materials. In: English Teaching: Practice and Critique. Vol 10, N.1, 81-94, 2011. 

 

NORRIS, S. Analyzing multimodal interaction: a methodological framework. London: 

Routledge, 2004. 

 

OLIVEIRA, S. Hipertextos e aspectos afetivos. In: TOMITCH, L. M. B. (Org.). Aspectos 

cognitivos e instrucionais da leitura. Bauru, SP: EDUSC, 2008. 

 

OLIVEIRA, S. Texto visual e leitura crítica: o dito, o omitido, o sugerido. Revista Linguagem e 

Ensino. Pelotas, RS, v. 9, n. 1, p. 15-29, 2006. Disponível em:  

http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/article/view/174/141 com Acesso em: 15 jan. 2018. 

 

ORLANDI, E. P. A leitura e os leitores. Campinas, SP: Pontes, 2003. 

 

ORLANDI, E. P.  Discursos e leitura. São Paulo: Cortez, 2012 

 

PAIVA, V. L. M. O. História do material didático de língua inglesa no Brasil. In: CRISTOVÃO, 

V. L. M.; DIAS, R.(orgs.). O livro didático de língua estrangeira: múltiplas perspectivas. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009, 17-56. 

 

PAIVA, V. L. M. O gênero da linguagem na perspectiva da complexidade. Linguagem em 

(Dis)curso, LemD, Tubarão, SC, v. 19, n. 1, p. 67-85, Disponível em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/index Acesso em 04 de 

abril. 2019 

 

PIERCE, J. R. Communication. Scientific American, v. 227, n. 3, p. 30-42, 1972. Disponível em: 

http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v227/n3/pdf/scientificamerican0972-30.pdf 

com Acesso em: 01 fev. 2018. 

 

PINTO, D. S. S. A pesquisa etnográfica e sua importância para os estudos de aquisição de língua 

estrangeira. Revista de Estudos da Linguagem. Belo Horizonte: ED. da UFMG. Vol. 7 n. 1:125 

– 134, 1998.  

 

PINTO, A. P.; PESSOA, K, N. Gêneros textuais: professor, aluno e o livro didático de língua 

inglesa nas práticas sociais. In: CRISTOVÃO, V. L. M.; DIAS, R.(orgs.). O livro didático de 

língua estrangeira: múltiplas perspectivas. Campinas: Mercado de Letras, 2009, p. 79-97.  

 

http://newarcproject.pbworks.com/f/Pedagogy%2Bof%2BMultiliteracies_New%2BLondon%2BGroup.pdf
http://newarcproject.pbworks.com/f/Pedagogy%2Bof%2BMultiliteracies_New%2BLondon%2BGroup.pdf
http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/article/view/174/141
http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v227/n3/pdf/scientificamerican0972-30.pdf


216 

 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas de 

pesquisa e do trabalho acadêmico. Rio Grande do Sul: Universidade FEEVALE, 2013 

 

RAMOS, R. de C. G. O livro didático de língua inglesa para o ensino fundamental e médio: papéis, 

avaliação e potencialidade. In: CRISTOVÃO, V. L. L. DIAS, R.(orgs.). O livro didático de língua 

estrangeira: múltiplas perspectivas. Campinas: Mercado de Letras, 2009, p. 173-198. 

 

RIBEIRO, A. E. Escrever, hoje: palavra, imagem e tecnologias na educação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2018. 

 

RIBEIRO, A. E. Textos multimodais: leitura e produção. São Paulo: Parábola Editorial, 2016. 

 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

ROJO, R. Gêneros discursivos do círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: ROJO, R. (Org.). 

Escola conectada: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola, 2013. p. 13-36. 

 

ROJO, R.  Fazer linguística aplicada em perspectiva sócio-histórica: privação sofrida e leveza de 

pensamento. In: LOPES, M. (org.) Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2006, p.253-274 

 

ROSE, G. Visual methodologies: an introduction to researching with visual matherials. 3rd ed. 

Los Angeles: Sage, 2012. 

 

ROYCE, T. Multimodality in the TESOL classroom: exploring visual-verbal synergy. TESOL 

Quarterly, v. 36, n. 2, p.191–205, 2002. Disponível em:  

https://www.jstor.org/stable/3588330?seq=1#page_scan_tab_contents com Acesso em 28 jan. 

2017. 

 

RUPPERT, D. D. I look but do I see?: the application of visual design grammar in an introductory 

image analysis discussion course. 2004. 134f. Thesis (PhD Thesis in Arts education) - Department 

of Art and Culture Research, The University of Jyvãskylã [Finlândia]. Disponível em:  

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004947967 com Acesso em: 02 fev. 2015. 

 

SALBEGO, N.; HEBERLE, V. M.; BALEN, M. G. S. S. A visual analysis of English textbooks: 

multimodal scaffolded learning. Calidoscópio, UNISINOS, v. 13, v. 1, p. 5-13, jan/abr. 2015. 

Disponível em: 

http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/download/cld.2015.131.01/4631 com 

Acesso em: 29 jan. 2017. 

 

SANTAELLA, L. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1990 

 

SANTOS, F. C. D. R. Adaptando materiais: um experimento a partir de textos de livro didático. 

In: HEMAIS, B. J. W. (Org). Gêneros discursivos e multimodalidade: desafios, reflexões e 

propostas no ensino de inglês. Campinas, SP: Pontes Editora, 2015.  

 

https://www.jstor.org/stable/3588330?seq=1#page_scan_tab_contents
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004947967
http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/download/cld.2015.131.01/4631


217 

 

SANTOS, F. C. D. R.  As Imagens no Ensino de Língua Estrangeira: Um estudo de sala de aula 

por uma perspectiva multimodal. Dissertação (mestrado)- Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, Departamento de Letras, 2010. 

 

SAUSSURE, F. Course in general linguistics. London: Duckworth, 1983. 

 

SERAFINI, F. Reading the visual: an introduction to teaching multimodal literacy. London: 

Teachers College Press, 2014. 

 

SERAFINI, F.  Expanding the four resources model: reading visual and multi-modal texts. 

Pedagogies: An International Journal, v. 7, n. 2, p. 150-164, 2012a. Disponível em: 

http://www.frankserafini.com/publications/serafini-four-resources.pdf com Acesso em: 28 fev. 

2018. 

 

SERAFINI, F. Rethinking reading comprehension: definitions, instructional practices and 

assessment. Critical Issues in Literacy Pedagogy, p. 189-202, 2012b. Disponível em: 

http://www.frankserafini.com/publications/serafini-rethink-comp.pdf com Acesso: 28 fev. 2018 

 

SERAFINI, F.  Reading multimodal texts in the 21st century. Research in the Schools, v. 19, n. 

1, p. 26-32, 2012c. Disponível em: http://www.frankserafini.com/publications/serafini-

lit_in_21st_centur.pdf com Acesso em: 28 fev. 2018. 

 

SERAFINI, F. Expanding perspectives for comprehending visual images in multimodal texts. 

Journal of Adolescents and Adult Literacy, v. 54, n. 5, p. 342-350, 2011. Disponível em:  

http://www.frankserafini.com/publications/serafini-jaal.pdf com Acesso em: 28 fev. 2018. 

 

SIGNORINI. I.; CAVALCANTI, M. C. Linguística Aplicada e transdisciplinaridade: questões 

e perspectivas. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 

 

SILVA, M. Z. V. O letramento multimodal crítico no Ensino Fundamental: investigando a 

relação entre a abordagem do livro didático de língua inglesa e a prática docente. 2016. Tese 

(Doutorado em Linguística Aplicada) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, Fortaleza, 2016. 

 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

STOKES, S. Visual literacy in teaching and learning: a literature perspective. Eletronic Journal 

for the Integration of Technology in Education, v. 1, n. 1, p. 10-19, 2002. Disponível em: 

https://wcpss.pbworks.com/f/Visual+Literacy.pdf. Acesso em: 28 fev. 2018. 

 

STREET, B. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento na 

etnografia e na educação [tradução de Marcos Bagno]. São Paulo: Parábola, 2014.  

 

TAVARES, V. M. C. As novas exigências do letramento e a construção de um ambiente propício 

ao ensino de leitura. In: ARAÚJO, J. C.; DIEB, M. (Org.). Letramentos na Web: gêneros, 

interação e ensino. Fortaleza: Edições UFC, 2009. p. 137-152. 

 

http://www.frankserafini.com/publications/serafini-four-resources.pdf
http://www.frankserafini.com/publications/serafini-rethink-comp.pdf
http://www.frankserafini.com/publications/serafini-lit_in_21st_centur.pdf
http://www.frankserafini.com/publications/serafini-lit_in_21st_centur.pdf
http://www.frankserafini.com/publications/serafini-jaal.pdf


218 

 

NEW LONDON GROUP.A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. In: COPE, B.; 

KALANTZIS, M. (eds). Multiliteracies – Literacy learning and the design of social futures. 

London: Routledge, 2000 

 

TÍLIO, R. Os gêneros do discurso e o livro didático de inglês: algumas considerações. In: DIAS, 

R.; DELL’ ISOLA, R.L. P. (Orgs.). Gêneros textuais: teoria e prática de ensino em LE. Campinas, 

SP: Mercado de Letras, 2012, 205-236. 

 

UNSWORTH, L. The image/language interface in picture books as animated films: a focus for 

new narrative interpretation and composition pedagogies. In: UNSWORTH, L.; THOMAS, A. 

(Ed.) English teaching and new literacies pedagogy: interpreting and authoring digital 

multimedia narratives. New York: Peter Lang, 2014. 

 

UNSWORTH, L. Re-configuring image-language relations and interpretive possibilities in picture 

books as animated movies: a site for developing multimodal literacy pedagogy. Ilha do Desterro, 

Florianópolis, n. 64, p.15-47, 2013. Disponível em:  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/21758026.2013n64p15/2507 com 

acesso em: 05 jun 2018. 

 

UNSWORTH, L. Multiliteracies and metalanguage: Describing image/text relations as a resource 

for negotiating multimodal texts. In: COIRO J. et al (Ed.). Handbook of research on new 

literacies. New York: 2008. p. 377-405. 

 

UNSWORTH, L. Towards a metalanguage for multiliteracies education: describing the meaning-

making resources of language-image interaction. English Teaching: Practice and Critique, v. 5, 

n. 1, p. 55-76, 2006a. Disponível em:  

https://education.waikato.ac.nz/research/files/etpc/2006v5n1art4.pdf com Acesso em: 05 jun 2018. 

 

UNSWORTH, L. Image/text relations and intersemiosis: towards multimodal text description for 

multiliteracies education. In: ISFC International Systemic Functional Congress, 33., 2006, São 

Paulo. Proceedings... São Paulo, SP: Pontifícia Universidade Católica/PUCSP, 2006b. p. 1165-

1205. Disponível em:  

http://www.pucsp.br/isfc/proceedings/Artigos%20pdf/59pl_unsworth_1165a1205.pdf com acesso 

em: 05 jun 2018. 

 

UNSWORTH, L. Introducing social semiotics. London; New York: Routledge, 2005. 

 

UNSWORTH, L. Comparing school science explanations in books and computer-based formats: 

the role of images, image/text relations and hyperlinks. International Journal of Instructional 

Media, v. 31, n. 3, p. 283-301, 2004. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=EJ725542 com Acesso 

em: 05 jun 2018. 

 

UNSWORTH, L. Teaching multiliteracies across the curriculum: changing contexts of text and 

image in classroom practice. Buckingham, UK: Open University, 2001. 

 

UNSWORTH, L.; CHAN. E. Bridging multimodal literacies and national assessment programs in 

literacy. Australian Journal of Language and Literacy, v. 32, n. 3, p. 245-257, 2009. Disponível 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/21758026.2013n64p15/2507
https://education.waikato.ac.nz/research/files/etpc/2006v5n1art4.pdf
http://www.pucsp.br/isfc/proceedings/Artigos%20pdf/59pl_unsworth_1165a1205.pdf
https://eric.ed.gov/?id=EJ725542


219 

 

em: http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/48286/80076_1.pdf com Acesso 

em: 05 jun 2018. 

 

UNSWORTH, L.; CLEIRIGH, C. Multimodality and reading: the construction of meaning through 

image–text interaction. In: JEWITT, C. (Ed.). The Routledge Handbook of Multimodal 

Analysis. London: Routledge, 2014. p. 151-163. Disponível em:  

https://epublications.une.edu.au/vital/access/manager/Repository/une:5821 com acesso em: 05 jun 

2018. 

 

UNSWORTH, L.; MACKEN-HORARIK, M. Interpretive responses to images in picture books by 

primary and secondary school students: exploring curriculum expectations 

of a ‘visual grammatics’. English in Education, v. 49, n. 1, p. 56-79, 2015. Disponível em: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eie.12047/epdf com Acesso em 05 jun 2018. 

 

UNSWORTH, L.; ORTIGAS, I. Exploring the narrative art of David Wisner: using a grammar of 

visual design and learning experiences on the world wide web. L1 Educational Studies in 

Language and Literature, v. 8, n. 3, p. 1-21, 2008. Disponível em: 

http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/48385/80230_1.pdf;sequence=1 

com Acesso em 05 jun 2018. 

 

UNSWORTH, L.; THOMAS, A.; BUSH, R. The role of images and image-text relations in group 

‘basic skills tests’ of literacy for children in the primary years. Australia: Australian Journal of 

Language and Literacy, v. 27, n. 1, p. 46-65, 2004. Disponível em:  

https://www.thefreelibrary.com/The+role+of+images+and+imagetext+relations+in+group+%22B

asic+Skills...-a0136339001 com Acesso em: 05 jun 2018. 

 

VAN LEEUWEN, T. Multimodality. In: SIMPSON, J. (Ed.). The Routledge Handbook of 

Applied Linguistics. London: Routledge, 2011. p. 668-682. 

 

VAN LEEUWEN, T. Introducing social semiotics. London: Routledge, 2005. 

 

VAN LEEUWEN, T. Conjunctive structure in documentary film and television. Continuum, v. 5, 

n. 1, p. 76-114, 1991. Disponível em: 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10304319109388216>. Acesso em: 28 jan. 2018. 

 

VIEIRA, J. A. Novas perspectivas para o texto: uma visão multissemiótica. In: ROCHA, H.; BOU 

MAROUN, C. R. G.; FERRAZ, J. A. (Orgs.) Reflexões sobre a língua portuguesa: uma 

abordagem multimodal. – Petrópolis – RJ. Editora Vozes, 2007, p. 09-33. 

 

WALSH, M. Multimodal literacy: researching classroom practice. Australia: Primary 

English Teaching Association, 2011. 

 

WALSH, M. Multimodal literacy: what does it mean for classroom practice? Australian Journal 

of Language and Literacy, Australia, v. 33, n. 3, p. 211-239, 2010. Disponível em: 

<https://www.alea.edu.au/documents/item/63>. Acesso em: 03 jan. 

2018. 

 

http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/48286/80076_1.pdf
https://epublications.une.edu.au/vital/access/manager/Repository/une:5821
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eie.12047/epdf
http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/48385/80230_1.pdf;sequence=1
https://www.thefreelibrary.com/The+role+of+images+and+imagetext+relations+in+group+%22Basic+Skills...-a0136339001
https://www.thefreelibrary.com/The+role+of+images+and+imagetext+relations+in+group+%22Basic+Skills...-a0136339001


220 

 

XAVIER, A. C. Leitura, texto e hipertexto. In: MARCUSCHI, L. A.; XAVIER, A. C. (Org.) 

Hipertextos e gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lucerna, 2005 

 

YIN, R. K. Pesquisa Qualitativa: do início ao fim. São Paulo: Penso, 2016 

 

 

 


