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Resumo 
As imagens são textos visuais que constroem       
significados sociais. O letramento visual crítico (LVC)       
demonstra como o texto visual constrói representações       
sociais. Este trabalho tem por objetivo apresentar as        
representações imagéticas femininas em um livro      
didático de língua inglesa. A análise de imagens        
fundamentou-se na Gramática do Design Visual (GDV) e        
na perspectiva feminista do estudo de gênero. Os        
resultados demonstram que as representações     
femininas reproduzem estereótipos sobre a mulher, não       
apresentando pluralidade cultural, social, racial entre      
outros aspectos. 

Introdução  
Considerando a importância do LVC (BAMFORD, 2003)       
no ensino de inglês, o trabalho enfoca a leitura de          
imagens para evidenciar conceitos produzidos e      
reproduzidos na comunicação visual. Imagens não são       
mera ilustração, mas carregam sentido e constroem       
representações sociais. O modo semiótico visual é       
contextualizado socialmente e sua construção realiza      
significados, constrói interpretações e formas de      
interação (KRESS e VAN LEEUWEN, 2009). Ser letrado        
visual implica aprender estratégias de interpretação e       
reconhecer as formas de produção de imagens. Esta        
pesquisa analisou as represenações de mulheres em um        
livro didático de inglês à luz dos conceitos do movimento          
feminista (COSTA e SARDENBERG, 2008), tendo em vista        
a importância crescente desse tópico em ambientes       
educacionais.Foram consideradas as principais    
necessidades das mulheres em contexto sócio-político.      
A GDV (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006) foi empregada         
como metodologia para a análise e consequente leitura        
significativa de algumas imagens.  

Material e Métodos 
O objeto de estudo desta pesquisa foi o livro 3B da série            
American English File (OXENDEN e LATHAM-KOENIG,      
2014). Esse livro foi escolhido pelo fato da autora tê-lo          
utilizado como material didático no Curso de Línguas        
Estrangeiras para a Comunidade da UEPG. Fez-se       
levantamento de todas as imagens do livro com a         
presença de mulheres. Depois, categorizou-se as      
imagens pelas três ondas do movimento feminista. A        
seguir, foi realizada uma nova seleção dentre essas        
imagens, analisas na perspectiva da GDV.  

Resultados e Discussão 

Os resultados sugeriram que as imagens de mulheres        
nesse livro didático representam escassamente a      
diversidade feminina quanto a papel social, biótipo, raça        
e cultura, promovem e perpetuam um modelo de mulher         
caucasiana, jovem, de classe média, padrão      
questionado a partir da terceira onda do movimento        
feminista, visto que uma das principais reinvidicações       
desta etapa é a falta de diversidade na        
representatividade femina. A análise revelou ainda que       
as imagens femininas, embora apresentadas em      
contextos diferentes, organizados em tópicos das      
unidades do livro analisado, como Ideal Home, que        
discute modelos de moradias, What's the right job for         
you? sobre mercado de trabalho e Too Much        
Information, sobre as novas tecnologias, as mulheres       
representadas apresentam características comuns.    
Exemplo disso é a presença quase exclusiva de        
mulheres caucasiana, havendo apenas uma unidade que       
representa mulheres asiáticas. Outro resultado é o fato        
de a mensagem propagada nas imagens reforçar       
estereótipos de gênero, não contribuir para uma visão        
mais ampla sobre a mulher, reforçar o papel submisso         
da mulher e não abordar e problematizar os diversos         
papéis da mulher na sociedade  

Conclusões 
Os resultados demonstram a importância do LVC na        
formação de professores de língua inglesa, pois existem        
mais elementos em uma imagem do que a concepção         
corrente de seu papel exclusivamente ilustrativo.      
Ressalta-se a importância de professores em      
pré-serviço compreender e ser capazes de interagir com        
esse meio imagético, recebendo, interpretando e      
questionando as relações sociais que são produzidas e        
reproduzidas nos materiais didáticos por meio de       
imagens. O LVC deve ser aprendido e ensinado, pois é          
fundamental para a formação de cidadãos críticos e        
conscientes da multiplicidade discursiva e ideológica que       
circula na sociedade. 
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