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APRESENTAÇÃO 
 

“Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos – , mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos 

que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 2014, p. 1161) 

 

As mudanças no cenário semiótico da comunicação visual, as práticas 

sociodiscursivas da pós-modernidade e o avanço no uso das tecnologias da 

informação têm gerado um terreno fértil de pesquisas sobre a Multimodalidade. É 

possível dizer que a Multimodalidade é um campo de estudos que se destina a 

explorar as formas modernas de significação, englobando todos os modos 

semióticos inerentes aos processos de representação e comunicação (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001)2. Nesse sentido, este livro se propõe a atingir estudiosos da área 

de língua(gem) e/ou pessoas interessadas em (re)pensar como os modos semióticos 

podem orquestrar sentidos nos textos, propagando ideologias e discursos. Dessa 

forma, com o anseio de socializar conhecimentos e práticas docentes, oferecemos 

este livro que está estruturado em oito capítulos, apresentados aqui de forma 

resumida. 

Em “Crenças de estudantes sobre a edição de textos multimodais: uma 

abordagem sistêmica”, Aluizio Lendl apresenta os resultados da sua pesquisa 

intervencionista e qualitativa, de caráter exploratório. O autor investigou como 

alunos(as) do 9º ano do ensino fundamental de uma escola de uma cidade do 

interior do estado do Ceará, no Brasil, concebem o processo de (re)escritura de 

textos multimodais. O que oferece uma primorosa reflexão sobre a edição de textos 

multimodais produzidos com o auxílio de ferramentas digitais, além de servir como 

exemplo de prática de letramento multimodal em sala de aula. 

                                                           
1 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 57. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 
2 KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. Multimodal discourse: the modes and media of 
contemporary communication. London: Arnould publishers, 2001. 
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Em “Corpocartografia: multimodalidade e regime de espacialização”, 

Raimundo Expedito dos Santos Sousa traz um olhar investigativo acerca da 

corpocartografia e sua tênue relação com a multimodalidade. O autor, inicialmente, 

faz um apanhado teórico sobre gêneros textuais e processos semióticos multimodais 

e acerca da corpocartografia como regime de espacialização. Assim, o pesquisador 

nos mostra como o gênero corpocartografia revela, nas duas imagens analisadas, 

uma analogia entre espaço e corpo feminino, evidenciando contradições culturais 

que demandam uma leitura pautada na multimodalidade.  

Em “Multimodalidade do humor: a representação do impeachment de 

Dilma Rousseff em memes”, Pâmella Rochelle Rochanne Dias de Oliveira e Francisco 

Vieira da Silva discutem sobre o papel da imagem, englobando a multimodalidade e 

a Gramática do Design Visual (GVD), além de aprofundar teoricamente sobre a 

relação entre os memes e a crise política. Dessa forma, os autores analisam quatro 

memes sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff a partir das 

categorias da Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuwen (2006) e 

defendem que o gênero digital se mostra como uma mescla entre imagens e 

palavras, que juntos produzem sentidos. 

Em “O cartoon e o letramento multimodal no curso de Saneamento 

Ambiental do IFCE- Campus Sobral”, Edina M. Araújo de Vasconcelos analisa um 

cartoon à luz das categorias da GDV. O referido cartoon foi utilizado nas aulas de 

Ingês como língua estrangeira. Assim, a autora apresenta o material didático 

empregado no curso de Saneamento Ambiental, mostrando como práticas de 

letramento visual/multimodal podem agregar significados na aquisição de 

conhecimentos na área de estudo citada. 

Em “O letramento multimodal crítico a partir da obra de arte ‘Guernica’ 

nas aulas de Espanhol”, eu, Michelle Soares Pinheiro, compartilho uma das aulas 

analisadas na minha pesquisa de mestrado, em que investiguei como os estudantes 

do 3º ano do Ensino Médio desenvolvem o letramento multimodal crítico a partir 

dos textos multimodais do livro didático Síntesis (MARTIN, 2010). Na aula 

selecionada, os(as) alunos(as) analisaram o texto multimodal que se apóia no 

quadro de Picasso a partir da GDV e do Showme framework (CALLOW, 2008), 

percebendo a relação entre as palavras e as imagens. 
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Em “Português como língua estrangeira: sobre a importância da relação 

entre multimodalidade, multiletramento e educação para a diversidade – reflexões 

a partir do programa Flagship Português (UFSJ-UGA)”, Cláudio Márcio do Carmo 

advoga que o ensino de Língua Portuguesa deve ser pautado na diversidade 

sociocultural de forma crítica, rompendo com estereótipos de cunho 

preconceituoso. Além disso, o autor sugere que o trabalho docente traga reflexões a 

partir da multimodalidade a fim de fomentar discussões em torno do ensino de 

línguas estrangeiras numa perspectiva da diversidade cultural. 

Em “Imagens e construção sociossemiótica no livro didático de Língua 

Portuguesa”, Marcos Alberto Xavier Barros analisa uma imagem do livro adotado 

em muitas escolas estaduais públicas cearenses. Assim, o autor sinaliza como a 

imagem pode e deve estar presente nas práticas de letramento visual em sala de 

aula, contemplando a leitura com base nos significados representacionais, 

interativos e composicionais da GDV. O que, segundo o autor, possibilita uma relação 

mais crítica dos estudantes com a sociedade em que estão inseridos. 

Em “Leituras multimodais e implicações para a formação de professores 

em línguas adicionais: reflexões teóricas”, Daniela Gomes de Araújo Nóbrega, Fábio 

Marques de Souza e Celso José de Lima Júnior analisam propagandas virtuais e suas 

implicações pedagógicas a partir da Teoria da multimodalidade e dos 

multiletramentos (ROJO, 2013) e também por meio da Pragmática (LEVINSON, 

1983). Nesse sentido, os autores enfatizam que as práticas de letramento em sala 

devem empregar textos multimodais do cotidiano dos estudantes de forma a 

melhorar a interpretação multimodal com gêneros textuais imagéticos.  

Boa leitura! 

 

Michelle Soares Pinheiro 
Aluizio Lendl 
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CRENÇAS DE ESTUDANTES SOBRE A EDIÇÃO DE TEXTOS 
MULTIMODAIS: UMA ABORDAGEM SISTÊMICA 
 

Aluizio Lendl 
 

 

Introdução 

 

As figuras não ilustram as histórias, mas a continua. Elas são 

parte de um texto concebido de modo multimodal, em que a 

cada modo, o verbal e o visual, é dado um papel definido e 

equivalente. 

Kress e van Leeuwen (2006, p. 113) 

  

A epígrafe que encabeça esse artigo está orientada a partir de uma 

abordagem sistêmica para os trabalhos sobre as interações semióticas no estudo da 

linguagem. A citação dos autores ilustra a nossa preocupação em certos privilégios 

dado à linguagem verbal em detrimento às múltiplas representações semióticas. A 

postura que privilegia modos de construir sentidos também se reflete nas escolas 

brasileiras, por isso a necessidade da inclusão de debates sobre o exercício da 

produção de textos multimodais por estudantes da educação básica. Isso porque, 

assim como propôs os autores, as imagens não são elementos acessórios na 

construção dos sentidos dos textos. Nesse sentindo, no presente texto, pretendemos 

oferecer uma discussão sobre a estratégia de edição de texto multimodais 

produzidos a partir de uma ferramenta digital. 

A motivação para esta discussão se sustenta pelo nosso interesse em estudar 

a multimodalidade aplicada às práticas de ensino de língua para estudantes do 

ensino fundamental de escolas públicas cearenses. Em nossas reflexões anteriores, 

temos focalizado a necessidade de se desenvolver ações de ensino de texto 

multimodal com o olhar à prática sistemática, cuja abordagem caminha para a 

avalição das nossas práticas de ensino a partir das impressões dos estudantes sobre 

cada etapa da produção multimodal. 
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Os estudos sobre a multimodalidade e as práticas de ensino têm ganhado 

força com a disseminação de termos como Letramento Visual ou Letramento 

Multimodal. Callow (2006, 2008, 2013), por exemplo, propôs um modelo a partir de 

dimensões para a aplicação em sala de aula, são elas: a afetiva, a composicional e a 

crítica, posto que sempre há interpretação do observador e reações acerca dos seus 

sentimentos, experiências e crenças. O New London Group (1996), por sua vez, 

introduz o termo multiletramentos, cujos sentidos dos textos são construídos a 

partir de designs, responsáveis por entender que os sujeitos/estudantes são 

protagonistas de seu futuro. Na esfera do entendimento de que o lugar da 

multimodalidade também é nas aulas de língua, a pesquisa de doutorado de Barbosa 

(2017) promove a inserção das habilidades de ler e ver como proposta de 

letramento visual nas aulas de inglês, e na pesquisa de Valdevino da Silva (2016) o 

letramento multimodal se assenta na investigação de materiais didáticos de língua 

inglesa. Não obstante a apresentação desses trabalhos, nenhum deles direcionou seu 

estudo à multimodalidade e suas relações com o ensino de Língua Portuguesa, não 

por acaso, este trabalho pretende, por consequência, ocupar esse nicho.  

Desse modo, configuramos esse estudo na área que acolhe as pesquisas em 

Linguística Aplicada, doravante LA, da qual preocupa-se “com novas teorizações 

calcadas em novos modelos de entender a vida social” (MOITA LOPES, 2013: 86), 

como é o caso da multimodalidade e, especificamente, o ensino de Língua 

Portuguesa, como abordagem para os multiletramentos. Enquanto campo do 

conhecimento a LA está associada a interesses vários em teorias diversas, 

transgredindo o chamado “núcleo duro” da linguística, então, percebemos que  

 
Se a natureza aplicada desse campo implica o tratamento de um 
problema de linguagem em uso a partir do que se pode teorizar, e 
não o contrário, e se a LA nos dias de hoje enfrenta o desafio político 
de produzir conhecimento sem necessariamente reproduzir os 
saberes já balizados nas ciências ditas puras (não aplicadas), 
hipotetizamos que a pesquisa em LA enfrenta o desafio epistêmico 
de lidar com embates entre discursos e consciências evidentes na 
relação que o pesquisador estabelece com os objetos que constrói. 
(MAGALHÃES E SILVA, 2016: 983) 

 
O excerto sinaliza os desafios de se fazer pesquisa em LA, sob a ótica da 

heterogeneidade da linguagem, sem necessariamente recorrer aos estudos não 

aplicados, em razão de se observar aspectos subjetivos que permeiam a linguística 
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na relação entre pesquisador e objeto. É exatamente a partir dos 

sujeitos/estudantes, e das suas experiências histórico-sociais, que buscamos ouvir 

sujeitos sociais, com vistas à construção do conhecimento com base no olhar desses 

sujeitos sobre o letramento multimodal, sobre o ensino dos textos com composições 

semióticas múltiplas.  

Como ponto de partida da nossa reflexão nesse texto, tomamos as seguintes 

questões de pesquisa: a estratégia de reescrita de textos escritos no formato 

tradicional se aplica às elaboradas online e com composição multimodal? Atividades 

de edição de textos multimodais, produzidos com auxílio de ferramentas digitais, se 

configuram, pelo olhar dos estudantes, como estratégia de acabamento do texto? 

Essas questões levam a refletir que, de um lado, podemos falar de modos 

diferentes de se pensar os textos multimodais produzidos online, pois os estudantes 

possuem habilidades criativas para atividades em contexto digital, de outro, eles 

sempre buscam formas eficientes e práticas de construir seu discurso, 

principalmente quando as condições de produção condizem com sua realidade 

sóciocultural.   

Desse modo, esse trabalho pedagógico visa contribuir com o ensino de 

escrita, em específico à escrita de textos multimodais, do qual se inscreve no eixo da 

edição dos referidos textos. Para tanto, em busca de fazer esclarecer nosso percurso 

teórico-metodológico-analítico, esse capítulo está organizado a partir da teoria 

sobre a Multimodalidade e o Letramento, em seguida, a abordagem sistêmica para 

os estudos da linguagem e, por fim, as particularizações sobre estratégias de edição 

de textos multimodais.  

 

Multimodalidade e letramento multimodal 

 

 Para que possamos começar essa seção discutindo sobre a multimodalidade 

e sua interface com o ensino, acreditamos ser necessário levantar alguns conceitos 

iniciais acerca das teorias que perfazem o letramento multimodal. Nesse sentido, 

pensamos o termo letramento como uma espécie de guarda-chuva capaz de abarcar 

concepções diversas. Por isso, lançamos conceitos sobre o letramento e sua 

trajetória até os multiletramentos, teoria esta capaz de envolver o fazer multimodal 

nas práticas de ensino. 
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 É consenso, portanto, que o termo letramento é de origem inglesa que, por 

sua vez, é derivado de littera, do latim, cuja denominação refere-se ao vocábulo letra. 

Na sua origem, o termo faz referência à alfabetização e as práticas sociais de leitura 

e escrita paralelas à alfabetização. Parece ser por isso que, desde a sua chegada ao 

Brasil, o termo foi sempre relacionado a condição que assumem os sujeitos que 

sabem ler e escrever. Kleiman (1995) fortalece esse entendimento ao explicar que o 

termo passou a ser usado para separar os estudos sobre o impacto social da escrita.  

 Grosso modo, letramento em sua gênese dizia respeito aos conhecimentos de 

habilidades básicas de escrita e, num sentido mais amplo, ao conhecimento das 

práticas sociais voltados para a cultura da escrita. Entretanto, alguns autores (i.e. 

Heath, 1983; Street, 1995, 2000; Gee, 2004) começaram a defender a existências de 

várias práticas sociais de leitura e escrita e que o uso da linguagem era heterogêneo, 

ou seja, o trabalho com a linguagem deveria observar o caráter sociocultural das 

práticas de leitura e escrita, que envolvem eventos mais amplos de letramentos, tais 

como as questões sociais, políticas, ideológicas.  

Letramento, na visão das práticas situadas, está ligado às situações sociais e 

são determinadas pelas histórias dos sujeitos. Sob essa ótica, Street (2000) 

sistematizou seus estudos considerando os contextos sociais nas quais as interações 

pela leitura e escrita se realizam, observando as esferas sociais nas quais os sujeitos 

estão inseridos. O autor constatou que os letramentos são construídos de múltiplas 

funções e são inseparáveis do contexto sociocultural em que acontece.  

Paralelo ao pensamento de que as práticas de letramento são social e 

culturalmente determinadas, o New London Group (NLG/ Grupo Nova Londres) 

divulgou um manifesto cuja discussão ficou centrado sobre como e o que ensinar na 

contemporaneidade. Para o grupo, a concepção de letramento com foco nos 

processos tradicionais de ensino de leitura e de escrita de textos essencialmente 

impressos, monoculturais e monolíngues não parecia atender as necessidades 

atuais dos estudantes, tendo em vista a imersão deles em um mundo conectado. 

Cope e Kalantzis (2006) destacaram, então, que na atual conjuntura, os sujeitos 

alteraram o antigo pensamento no qual os consideravam apenas espectadores do 

conhecimento, hoje esses sujeitos são atores, protagonistas do seu próprio 

conhecimento, capazes de atuar com e sobre o conhecimento.  
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Toda a discussão do grupo está centrada em uma política liberalista, capaz de 

revelar que as práticas de ensino tradicional, com foco, por exemplo, na gramática 

da língua, têm sido insuficientes em virtude das articulações verbais, visual e de 

áudio, alterando os modos de viver e reduzindo as distâncias e resultando numa 

ruptura dos modos espaciais comuns, redefinindo novos designs da vida. 

É a partir do vocábulo design que o NLG articula a compreensão e a produção 

dos sentidos na sociedade contemporânea. O lexema está relacionado a uma forma 

de processo de construção de significado, de criação de sentido de forma dinâmica 

e não algo regido por regras estáticas. Fundamentado nesse entendimento, o NLG 

(1996) elabora três elementos que são responsáveis pela construção dos sentidos: 

Available Designs, Designing e The Redesigned. 

 O Available Designs é o ponto de partida para a construção dos sentidos, são 

os pontos convencionais de origem de quando agimos. São os modelos que estão 

disponíveis, tais como as gramáticas de línguas, as gramáticas dos sistemas 

semióticos, como o cinema, fotografia, ou um gesto. Isso implica dizer que podemos 

partir de desenhos já construídos, de projetos disponíveis para a construção dos 

sentidos.  

 O Designing é considerado uma atividade produtiva. Uma forma de atuar por 

meio dos designs disponíveis. Trata-se de utilizar o que se tem disponível no 

contexto sociocultural afim de reconstruir novos sentido. É importante mencionar 

que nesse modelo não se trata de uma repetição, mas de uma reapresentação e/ou 

uma re-contextualização dos significados. Isto é, cada significado disponível vai 

envolver a transformação dos recursos que estão disponíveis.  

 Por fim, o The Redesigned é uma forma de criar sentido particular, que pode 

ser diversamente criativo ou reprodutivo em relação aos recursos para a construção 

de significados que estão nos designs disponíveis. Isso não implica dizer que seja 

apenas uma reprodução, mas baseia-se em padrões histórico e culturalmente 

recebidos. Ou melhor, é o significado transformado, produto da ação humana que, 

por sua vez, torna-se um novo modelo disponível. 

 A proposta destaca três níveis de construção de sentidos situados numa 

perspectiva dinâmica no qual os jovens são atores protagonistas sociais 

responsáveis pelos designs do seu conhecimento, do projeto escolar, do trabalho e 

da vida. Pois, na contemporaneidade os sujeitos são capazes de conviver com as 
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diferenças socioculturais e de identidade híbridas, alterando o status atual de estudo 

da linguagem tradicional para uma linguagem multicultural e indisciplinar. A ideia 

é garantir o aprendizado de língua de modo que os estudantes possam participar 

ativamente da comunidade social na qual estão inseridos. A proposta é uma 

educação a base da equidade social, capaz de proporcionar condições de ensino-

aprendizagem de língua observando as mudanças linguísticas. 

 À luz dessa situação, Liberali et al. (2015) afirmam que a Pedagogia dos 

Multiletramentos é uma proposta multifacetada que abrange três áreas 

fundamentais para o entendimento da produção de sentido. Os autores destacam 

que a multiculturalidade, as múltiplasmídias e a multimodalidade, também atuam no 

processo de construção sentido, tendo em vista que na contemporaneidade a 

linguagem é um processo de mistura e convergência construídos a partir de 

culturas, mídias e de múltiplas semioses. Essa proposta sustenta que a linguagem é 

baseada na diversidade de recursos disponíveis.  

 Essa convergência de múltiplos fatores promove mudanças profundas na 

paisagem social, alterando a semiótica, promovendo uma nova ecologia para o 

estudo da linguagem. Jewitt (2008: 246) explicou que a “chave para as perspectivas 

multimodais sobre o letramento é a suposição básica que os significados são 

produzidos (distribuídos, interpretados e refeitos) através de muitos recursos 

representacionais e comunicacionais”. Isso indica que a linguagem verbal é apenas 

mais um dos recursos semióticos, podendo ser incluída as imagens, o olhar, postura 

corporal, som e muitos outros aspectos que compõe um sistema semiótico social.  

 Sobre a semiótica social, Hodge e Kress (1988) apontam para a ideia de que 

esse termo significa que a linguagem é parte de um sistema social indispensável para 

o desenvolvimento da sociedade. Mas foi com a Gramática do Design Visual, a partir 

do termo Multimodalidade, que essa perspectiva começou a ser expandida. Por sua 

vez, Kress (2010) descreve a multimodalidade como abordagem comunicacional 

contemporânea da semiótica social. Para Baldry e Thilbault (2006: 18) “os textos 

multimodais integram diferentes recursos semióticos aos seus princípios de 

organização”, trata-se de uma abordagem que inclui todos os recursos disponíveis, 

já que a multimodalidade abarca uma diversidade de elementos construtores de 

sentido. Stökel (2004: 09) ressaltou que a multimodalidade é uma “descoberta 

tardia”, pois os processos comunicativos que inter-relaciona e combinam a 
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diversidade de signos disponíveis são indispensáveis para a compreensão das 

formas de comunicação. 

 Podemos inferir que as representações imagéticas disputam espaço com as 

representações verbais. É fácil notar nas escolas que há um privilégio quanto ao 

ensino do texto, em especial ao texto que é construído apenas com unidade verbal. 

Almeida (2009; 2011) já destacou que a “prática pedagógica vigente parece 

privilegiar as informações linguísticas verbais em detrimento de outros códigos 

semióticos relevantes, como a imagem.” (ALMEIDA, 2011: 53). Mesmo que na 

prática “os textos de todos os tipos são sempre multimodais, fazendo uso e 

combinando os recursos de diversos sistemas semióticos para facilitar o genérico 

(ou seja, padronizado) e específico (ou seja, formas individualizadas, e até 

inovadoras de fazer sentido)” (O'HALLORAN et al., 2010: 04), acreditamos que o 

ensino de língua é um dos responsáveis pela inserção de outros signos semióticos, 

as aulas de línguas são ambientes propícios para entender as formas multimodais 

em que o conhecimento é apresentado, nelas os estudantes não só entram em 

contato com as semioses, mas discutem, questionam, refutam, completam e 

constroem os sentidos que emergem dos textos multimodais que encontrarão ou 

produzirão em algumas fases da vida. 

 Sem dúvida, acreditamos que a escola pode auxiliar no processo de 

compreensão do papel e da função dos textos multimodais para o desenvolvimento 

de sujeitos críticos e criativos. Capaz de proporcionar reflexões sob qualquer 

aspecto, como destaca Callow (2013) sobre a necessidade de se compreender que 

os significados podem ser construídos em textos multimodais para que os 

estudantes possam ler e ver, observando as cores, o layout e a saliência, por exemplo, 

além dos aspectos sociais e culturais. Assim, como observa Unsworth (2008: 67), “as 

imagens são cada vez mais usadas, e em um papel complementar ao texto verbal, 

agora é insuficiente considerar a leitura simplesmente como processamento de 

impressão” e a escrita apenas como parte de trabalhos de produção de textos 

monomodais, que não percebem as possibilidades semióticas disponíveis para além 

do contexto escolar.  

 Conforme nossa incursão, os estudos do letramento parecem compreender 

teorias diversas, atravessando os estudos antropológicos e culturais até abordagens 

que compreendem as atitudes globalizadas dos sujeitos conectados à internet e que 
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percebem as comunicações como sendo multimodais. A próxima seção, portanto, se 

inscreve numa abordagem que reconhece o ensino da linguagem multimodal como 

atividade sistêmica.  

 

Abordagem sistêmica no ensino com textos multimodais 

 

 Muitos autores têm se dedicado ao estudo da multimodalidade sob diversas 

óticas, por exemplo, sobre o viés tipográfico (VAN LEEUWEN, 2006), do olhar 

(BEZERMER; KRESS, 2008), dos gestos e movimentos (MARTINEC, 2000). Têm 

examinado, ainda, os impactos da multimodalidade para o letramento (JEWITT, 

2006, 2008; JEWITT E KRESS, 2003; KRESS, 2010; UNSWORTH, 2006, 2008) com 

vistas a uma abordagem sistêmica funcional. A abordagem sistêmica, advinda da 

Linguística Sistêmica Funcional, foi adaptada por estudiosos como O'Toole ([1994] 

2011), Kress e Van Leeuwen ([1996] 2006) e Callow (2008). Suas abordagens 

reconhecem que os significados dos textos multimodais são resultado de escolhas 

feitas a partir de sistemas específicos que realizam as metafunções: textual, 

interpessoal e ideacional. Como o quadro 01 que destaca as metafunções utilizadas 

como base sistêmica para os estudos multimodais mencionados. 

 

 

Quadro 01: abordagem sistêmica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Teoria sistêmica funcional de Halliday. 

  

Com base numa abordagem sistêmica, os estudantes escolhem e compõem os 

significados do texto, permitindo que esses sujeitos possam demarcar suas crenças 

SIGNIFICADO 

METAFUNÇÃO 

IDEACIONAL 

Conteúdo informativo 

METAFUNÇÃO 

INTERPESSSOAL 

Envolvimento 

METAFUNÇÃO     

TEXTUAL  

Significado de 

composição 
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e ideologias no texto que será produzido. A sistematização permite ao estudante 

parar em qualquer fase da sua escrita, possa retomar a qualquer momento, bem 

como proceder edições necessárias.  

 A atitude de parada, retomada e edição são características própria dos textos 

produzidos online. Por isso, propomos uma atividade de produção escrita de 

histórias em quadrinhos (HQ) produzidas online. Para a produção das HQ, 

utilizamos a ferramenta digital Pixton, nela é possível qualquer usuário produzir e 

editar seus textos a qualquer momento. Ao se cadastrar, a ferramenta disponibiliza 

um tempo para o consumo e download das HQ em formatos diversos. Entretanto 

após o fim desse período, a opção de download fica indisponível, mas a produção 

das histórias pode ser realizada normalmente.  

 Nesse sentido, optamos em realizamos uma pesquisa intervencionista 

qualitativa, de caráter exploratório. Entendemos que a escolha do método de 

pesquisa utilizado para a obtenção dos dados, depende dos objetivos em relação aos 

resultados que o pesquisador espera encontrar. Em vista disso, realizamos uma 

intervenção em uma turma de 12 alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma 

escola localizada no interior do estado do Ceará, Brasil. A escolha da turma 

aconteceu em virtude de o número de alunos ser igual ao número de computadores 

disponíveis, em bom estado de conservação e com acesso à internet, dado 

indispensável para a realização da intervenção. Das fases da intervenção, que 

percorreu desde o planejamento da escrita ao processo final de divulgação dos 

textos, nos interessa as impressões dos estudantes sobre o processo de reescrita 

e/ou edição dos textos multimodais produzidos online.  

 Como vimos, nessa seção esclarecemos acerca da abordagem sistêmica e a 

caracterização da nossa pesquisa. Em razão disso, na próxima seção, investigaremos 

como os estudantes da educação básica entendem os movimentos de reescrita e 

edição de texto multimodais.  

  

Movimentos de edição de texto multimodais 

 

 Ao produzir textos, tomamos como pressuposto que os alunos devem ter em 

mente que o fazem para seus interlocutores. Por isso, processos de revisão, reescrita 
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e/ou edição de textos aparecem como mecanismos responsáveis por tornar o texto 

com melhor acabamento. A história em quadrinho, por tratar-se de um texto 

multimodal, apresenta características e formalidades próprias, responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma narrativa sequencial multimodal, isso o torna um texto 

com maior complexidade, que exige métodos particulares de edição desse tipo de 

texto. 

 Por isso, nessa seção, nos interessa investigar as crenças dos estudantes 

sobre o processo de reescritura ou edição de textos. É evidente que esses processos, 

quando no domínio da multimodalidade produzida online, apresentam 

peculiaridades que distinguem seu modo de conceber o processo de escritura e seu 

processo de finalização. O descarte e/ou o aproveitamento de um texto produzido 

online se estabelece em uma linha muito tênue, como podemos observar nas 

respostas dos doze estudantes do 9º de uma escola no interior do estado do Ceará, 

Brasil.  

 Para compreender como foi realizado a composição textual, perguntamos aos 

estudantes se eles realizaram a reescritura dos textos multimodais produzidos na 

ferramenta digital. Os estudantes, demarcado anonimamente e de forma codificada, 

responderam da seguinte forma: 

  

 

    E1.1 Não, nunca reescrevo texto. 

E2.1 Normalmente eu não reescrevo o que eu escrevo. 

E3.1 Como foi uma atividade feita na internet, quando eu não gostava 
do texto eu excluía e começava outro. 

E4.1 Não, preferi fazer pequenas alterações 

E5.1 Não, fiz algumas edições, tipo alterar uma cor aqui, outra alí. 

E6.1 Mais ou menos. Achei que estava reescrevendo, mas na verdade 
estava editando. Não sei ao certo. 

E7.1 Não, é mais fácil apagar e fazer outro. 

E8.1 Não, apenas editei partes do rosto da personagem. 

E9.1 Não, fiz alterações apenas na história. 

E10.1 Não, dá muito trabalho, é mais fácil editar. 
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E11.1 Não, na internet a gente só faz uma vez. 

E12.1 Não, eu só acrescentei umas nuvens e um lago depois da 
revisão. 

 

 Podemos inferir que a ação de reescrita, típica de textos escritos no modelo 

analógico (papel e lápis), não é atitude regular dos sujeitos entrevistados. Os 

estudantes demostraram, em suas respostas, que textos multimodais produzidos 

com o auxilio de uma ferramenta digital não exigem as mesmas estratégias textuais 

dos textos frutos da escrita no modelo tradicional. Mesmo que Fiad e Barros (2003) 

entendam que a reescrita diz respeito a modificações escriturais realizadas no texto 

que resultam em texto terminal, isto é, um processo cuja finalidade é realizar 

alterações pontuais em trechos no texto origem, mesmo que Fabre (1987 in 

Menegassi, 2001) destaque que a reescrita pode se realizar a partir dos processos 

de adição, substituição, supressão e deslocamento, enxergamos que o processo de 

reescrita – que também compreende os aspectos mencionados – promove a 

materialização de uma nova versão do texto. Esse procedimento não pode ser 

direcionado para a atividade de produção de texto multimodais produzidos online, 

pelo menos no caso dessa intervenção, pois as unidades verbais e visuais utilizadas 

para dá forma e sentido ao texto, quando não são descartadas, sofrem pequenas 

alterações na sua tessitura.  

 A comprovação dessa afirmação pode ser observada quando E4.1, E9.1 e 

outros estudantes mencionam que não fizeram a reescrita em decorrência da 

escolha de preferir realizar pequenas alterações. A maioria dos procedimentos 

utilizados pelos estudantes incluem modificações na sintaxe visual, como a 

substituição das cores, questões de alinhamento e de formatação das formas visuais, 

supressão de quadrantes das histórias, acréscimos de elementos na paisagem, 

aspectos que promovem o melhor acabamento do texto, ou refinamento de unidades 

linguístico-discursivas. Em todo caso, corroboramos, pelo menos em parte, com o 

que propõe Fabre, pois nas unidades verbais e visuais e na sua relação imagem-texto 

os estudantes adicionam, substituem, suprimem o deslocam elementos, mas não o 

produzem novamente.  

 Percebemos que as escolhas dos componentes multimodais das histórias em 

quadrinhos e o posicionamento dos estudantes quanto a utilização dos processos de 
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metalinguagem, não se filia a atitudes de reprodução de padrões. Os estudantes se 

posicionam e atuam quanto a sua atividade de produção, explicando que 

determinados procedimentos não parecem necessários quando se trata de produzir 

multimodalidade online. O fato dos estudantes não realizarem a reescrita, não indica 

negligência da pesquisa ou lapso dos alunos, na verdade os estudantes redesigned 

uma novo available design, isto é, os estudantes globalizados são protagonistas no 

processo de produção escrita, desse modo, eles criam novas atitudes a partir de 

padrões históricos e culturalmente recebidos, construindo novos modos de se fazer, 

de agir com a escrita.  

  O modo de fazer dos estudantes que coloca de lado a reescrita, prioriza a 

criatividade e a produtividade na construção dos sentidos das HQ. Ao invés de 

materializar uma nova versão do texto que foi produzido e revisado, os estudantes 

se apropriam dos recursos disponíveis, a ferramenta digital, e o aplicam em favor da 

diversidade de interesses.  

 As respostam evidenciam que o recurso mais usado é a edição, um processo 

de finalização do texto digital. Em consequência disso, perguntamos aos estudantes 

o que eles acharam da atividade final de edição dos textos multimodais. As respostas 

foram as seguintes: 

 

E1.2 Não fiz edição. 
 
E2.2 Terminei a história e não mexi mais. 
 
E3.2 Nas história, fiz pouquíssimas alterações antes de fazer o 
download. 
 
E4.2 Fiz a revisão e depois resolvi fazer algumas edições, 
principalmente no tamanho dos personagens.  
 
E5.2 Foi prático. Editei a cor da paisagem, estava muito escura. Se 
fosse no caderno eu tinha que ter feito tudo de novo. 
 
E6.2 Achei legal, cortei uma história, estava achando desnecessária.  
 
E7.2 Achei prático. 
 
E8.2 Foi muito bom, eu não tinha percebido alguns detalhes que não 
tinha visto, como as sobrancelhas que estava sem cor. 
 
E9.2 Achei legal, eu editei apenas parte do texto, estava achando 
algumas partes muito longas. 
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E10.2 Muito prático, melhor do que produzir com papel. Eu iria ter 
que reescrever tudo, nessa produção eu só fiz algumas alterações. 
 
E11.2 Normal, na net a gente sempre faz uma alteração aqui e outra 
alí, não precisa fazer tudo de novo. 
 
E12.2 Foi bom fazer a edição, pois eu tinha esquecido de acrescentar 
alguns elementos da HQ, então foi só acrescentar. 

 

 Pautado nessas respostas anteriormente mencionadas, percebemos que os 

estudantes E1.2 e E2.2 relataram que não fizeram a edição, todos os demais 

estudantes entre E3.2 e E12.2 realizaram algum tipo de alteração no seu texto antes 

de compartilha-lo. Podemos perceber que o olhar desses sujeitos sobre a ação de 

edição pareceu rica, pois as pequenas alterações foram citadas como atitude 

produtiva para a produção do texto, sem a necessidade de refazer todo o material 

discursivo, nem descartar a atividade produzida. Mesmo aqueles que disseram que 

fizeram pouquíssimas alterações ou mudanças pontais na história em quadrinho, 

ainda assim realizaram atividade de finalização do texto, como mecanismo de 

promover o melhor acabamento do material projetado. 

 Sobre a avaliação da atividade sistêmica de edição dos textos, os estudantes 

deixam evidente que a estratégia foi produtiva, posto que responderam que E5.2 Foi 

prático [...], E6.2 Achei legal [...], E7.2 Achei prático [...], E8.2 Foi muito bom [...] e 

E10.2 Muito prático [...]. As respostas mostram o maior engajamento dos sujeitos 

com a atividade, sendo considerada muito positiva, esse tipo de resposta nos faz 

depreender que a prática de edição de textos multimodais produzidos a partir de 

uma ferramenta digital é uma estratégia necessária à produção de narrativas 

multimodais sequenciadas. Percebemos que, por muitas vezes, o vocábulo prático 

aparece para qualificar a estratégia, isso por que além habilidade dos estudantes em 

produzir multimodalidade, o estudante conectado requer agilidade, rapidez e 

qualidade no processo de produção.  

 Passando para a investigação das questões relativas às escolhas da 

composição imagem-texto, os estudantes apresentaram no processo de edição 

modificações na estrutura visual, principalmente quanto a saliência, no que se 

relaciona a composição do personagem, E4.2 [...] resolvi fazer algumas edições, 

principalmente no tamanho dos personagens, atividade direcionada ao 
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enquadramento dentro da paisagem semiótica. Na composição da cor no plano de 

fundo, E5.2 [...] Editei a cor da paisagem, estava muito escura [...], ou da cor na 

composição dos personagens, E8.2 [...] eu não tinha percebido alguns detalhes que 

não tinha visto, como as sobrancelhas que estava sem cor. São modificações 

sintático-discursivas na perspectiva visual, capazes de fazer grande diferença para 

a compreensão do interlocutor. Ainda, a edição de unidades que verbais, E9.2 [...] eu 

editei apenas parte do texto, estava achando algumas partes muito longas, e 

finalização de partes gerais da história em quadrinho, como a adição de elementos 

e a supressão de quadrantes da HQ, respectivamente, E12.2 [...] tinha esquecido de 

acrescentar alguns elementos nas HQ, então foi (FUI) só acrescentar, E6.2 [...] cortei 

uma história [...]. 

 Consideramos o processo de edição de textos uma estratégia de design, pois 

cada significado suprimido, adicionado ou modificado resulta num texto criativo, 

reflexivo e produtivo, perpassado por valores históricos e socialmente recebidos 

pelas estudantes. Cada significado composto promove status particular, composto 

por design de futuro. Desse modo, essa tarefa se filia ao que foi proposto por Callow 

(2013), de que não basta apenas promover o contato dos estudantes ao ambiente 

rico em visualidade, mas disponibilizar o conteúdo e as habilidades para a produção 

do sentido. Acrescentamos a necessidade de se disponibilizar, além de conteúdos e 

habilidades, ferramentas para auxílio na construção do sentido. 

 Por fim, ficou evidente em nossas análises que os estudantes normalmente 

não reescrevem textos multimodais produzidos em ferramentas digitais. O que se 

percebe é que normalmente eles realizam pequenas edições, que são responsáveis 

pelo processo de finalização do texto, em busca de promover o melhor acabamento 

da multimodalidade. Vimos que os estudantes consideraram a atividade de edição 

muito produtiva, resultando em movimentos pontuais estratégicos na composição 

visual-linguístico-discursiva do texto, tais como tamanho, cor, espaço e elementos 

verbais.  

 

Considerações finais 

  

O propósito do nosso texto foi o de oferecer alguns elementos para a 

discussão acerca da edição de texto multimodais produzidos com o auxílio de uma 
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ferramenta digital. A intenção foi demostrar que esse tipo de estratégia, que visa 

proporcionar um melhor acabamento ao texto, pode substituir atividade de 

reescrita, visto a liquidez (Cf. Bauman, 2000) dos textos que circulam online.  

 Nas reflexões e problemáticas que trouxemos aqui, consideramos o contexto 

atual no qual se instauram as produções do conhecimento do nosso tempo, tais 

como questões sobre a sinergia das relações imagem-texto e a produção em massa 

de texto em rede. Com isso, pudemos perceber que, de um lado, a produção online 

do texto multimodal não requer a ação de reescrita, de outro, a revisão carece de 

uma atenção maior para o auxílio da edição do texto. Isso por que os textos 

multimodais, quando não aceitos, são rapidamente descartados, levando os 

estudantes a produzirem um novo texto.  

 A edição dos textos aparece como mecanismo de finalização do texto, ou seja, 

uma atividade que se amparada na revisão, cujo foco parece voltado para a adição, 

substituição, supressão e/ou deslocamento de elementos do tecido imagético ou da 

tessitura verbal. Percebemos que os estudantes realizaram adição e substituição na 

cor, no tamanho e no plano de fundo das histórias em quadrinhos, suprimiram 

partes das unidades verbais e suprimiram um quadrante da narrativa.  

 Em suma, a reescrita não parecer ser uma estratégia utilizada na produção 

de texto multimodais, pelo menos não para os estudantes que realizaram nossa 

atividade. A tarefa de edição, por seu turno, auxilia no acabamento dado a texto 

multimodais. Isso nos leva a inferir que nos textos multimodais produzidos na esfera 

digitais, outros mecanismos são acionados para dá acabamento ao texto. 

 As respostas dos alunos também nos levam a refletir sobre dois pontos 

importantes: (i) da necessidade de avaliar sua prática de ensino a partir das crenças 

dos alunos acerca do que foi ensinado e (ii) da importância de promover práticas de 

ensino nas quais os estudantes são atores, exercem o papel principal. Desse modo, 

os Multiletramentos, especificamente o Letramento Multimodal, aparecem como 

teoria que atende de forma positiva as expectativas para o ensino das múltiplas 

semioses e do protagonismo dos estudantes, típicos do século que nos situa. A 

abordagem sistêmica também encontra fundamento, principalmente por revelar 

que a produção de textos multimodais é um processo sistemático e multifacetado. 

 Assim, caracterizamos esse artigo como uma atividade auto-reflexiva, 

criativa e de auto-reconstrução, como proposta pelos teóricos dos multiletramentos 
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e do letramento multimodal/visual. Para finalizar, nos apoiamos nas palavras de 

Lemke (2010), na intenção de que as pessoas possam guiar sua aprendizagem, isto 

é, “pessoas que sabem as coisas que querem saber e pessoas que sabem coisa que 

são úteis em práticas fora da escola” e que “sejam pelo menos um pouco críticas e 

céticas quanto à informação e aos pontos de vista e tenham alguma ideia de como 

julgar suas convicções.” (Lemke, 2010: 470). 

 Por fim, a multimodalidade e o letramento multimodal é um campo muito 

vasto, com cenas teóricas ainda pouco ensaiada, o que nos leva a afirmar que é de 

extrema relevância a discussão sobre o processo de produção de texto multimodais 

nas práticas formais de ensino de Língua Portuguesa.  
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CORPOCARTOGRAFIA: MULTIMODALIDADE E REGIME DE 
ESPACIALIZAÇÃO 

 
Raimundo Expedito dos Santos Sousa 

 
 

Introdução 

 

Por que espaços distantes nos aprazem? Nos idos de 1822, o crítico de arte 

William Hazlitt sintetizou, numa cápsula, a nervura de nosso comprazimento por 

tudo quanto reside para além do horizonte, o convite à imaginação: “Objetos 

distantes agradam porque [...] implicam uma ideia de espaço e magnitude e porque 

[...] nós os vestimos com as cores indistintas e arejadas da fantasia”3 (HAZLITT, 

1822, p. 219). E conclui: “Onde a paisagem desaparece da vista maçante, nós 

preenchemos o espaço estreito, sem visibilidade, com tons de desconhecido feitio e 

tingimos a perspectiva nebulosa com esperanças, desejos e temores mais atraentes” 

(HAZLITT, 1822, p. 219-220). Dessa inflexão imaginativa decorre que, ao contato 

primeiro com uma cultura, outra logo se segue apreciação desta, não raro, como 

sincrônica, se contiver parecença com a nossa, ou anacrônica, se estranha a nossos 

paradigmas, movidos que somos pelo ímpeto de universalizarmos nossos 

paradigmas evolutivos monológicos (Cf. LÉVI-STRAUSS, 1952). Com efeito, a 

operacionalidade das práticas de representação na construção da realidade se 

evidencia na noção de espaço, que, conforme Lefebvre (1974), constitui-se na 

relação tensional entre a materialidade e a imaginação, de modo que não se pode 

concebê-lo como dado apriorístico, mas, antes, como uma produção. 

A propósito da imaginação espacial, a ciência moderna promoveu, segundo 

Casey (1997), rearranjo categorial que marginalizou o lugar e centralizou o espaço, 

deslegitimando a física aristotélica em favor da mecânica de Newton, que vigeria até 

o limiar do século XX, quando desafiada pela relatividade einsteiniana. Se o lugar, 

enquanto topos, possuía base estritamente qualitativa, o espaço emergiu como 

                                                           
3 Minha tradução. Todas as traduções de citações em língua estrangeira são de minha autoria. 
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categoria operacional capaz de dar conta de fenômenos quantitativos – como 

distância e extensão – imperscrutáveis sob um prisma topológico. Por conseguinte, 

o deslocamento do foco na concretude do lugar para a abstração do espaço culminou 

na absorção do primeiro pelo segundo; afinal, se aquele remetia a uma posição no 

espaço, este, ao comportá-lo, figurava como instância mais ampla numa relação 

continente/conteúdo, já que investido de caráter tanto absoluto, porque 

independente da matéria que o ocupasse, quanto supremo, porque capaz de conferir 

sentido a qualquer posição. Embora descortine uma das rupturas epistêmicas 

nucleares operadas na Modernidade, Casey adota um modus operandi textualista 

que passa ao largo das condições de produção dos discursos, preterindo as 

circunstâncias históricas que tanto catalisaram quanto circunscreveram o campo 

discursivo em torno do espaço. Sem presumir causalidade determinista entre base 

e superestrutura, minha ressalva a esse textualismo decorre de sua desatenção para 

o liame entre a virada espacial e o projeto expansionista europeu de que tomaram 

parte, em maior ou menor grau, alguns dos teóricos citados pelo fenomenologista. 

Longe de transcorrerem num vácuo cultural, as teorizações concernentes ao espaço, 

somadas ao desenvolvimento de técnicas de espacialização como a cartografia e os 

aparatos mensuradores de latitude e longitude, coadunaram-se, em larga medida, 

com o expansionismo imperial, já que forjadas sob o horizonte de formação 

ideológica do próprio imperialismo. 

Dentre as operacionalizações da categoria espaço, a que o concebe sob 

dimensão geográfica parece-me evidenciar mais inequivocamente o atrelamento 

entre determinadas concepções espaciais e o intuito imperialista de dominação 

planetária. Tendo em conta que, coetaneamente à sua ascensão no âmbito científico, 

tal categoria ascendia numa esfera geopolítica notabilizada por grandes 

empreendimentos ultramarinos, procederei, neste capítulo, ao exame multimodal 

de uma das formas de imaginação espacial adotadas pelo discurso colonial. No que 

se vai ler, argumentarei que o imperialismo europeu moderno se valeu de um 

regime de espacialidade antropomorfizante calcado no que denomino 

corpocartografia4, sistema imagético em que os espaços eram investidos de 

                                                           
4 Embora eu não tenha cunhado esse neologismo, poucos autores já o utilizaram, e ainda assim com 
sentido diverso do empregado neste trabalho. Jacques (2012), por exemplo, em discussão sobre as 
inscrições do espaço urbanístico no corpo humano, menciona o termo en passant para condensá-lo 
em outro: “Pensada [...] como uma corpocartografia, a noção de corpografia parte da hipótese de que 
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predicados somáticos mediante exercício de antropomorfização que os significava à 

maneira da corporeidade feminina ao significar determinada região geográfica 

como um corpo feminino tout court ou como uma zona corporal supostamente 

análoga – haja vista  

a geometrização da Terra por Cristóbal Colón (Cristoforo Colombo), que, ao refutar 

sua convencional representação esférica, relacionou sua superfície irregular a “uma 

teta de mulher” e comparou o experimento de mover-se para o Novo Mundo à 

experiência de dirigir-se para o topo do seio feminino, rumo ao Paraíso Terreal, que 

se localizaria no mamilo – bem apropriado, segundo o argonauta, por ser mais 

próximo do Céu (COLÓN, 1892[1498], p. 284). Examinarei neste capítulo duas 

corpocartografias legíveis como gêneros multimodais, quais sejam, a tela America 

(1575), desenhada pelo artista belga Jan van der Straet, e o mapa da mina contido 

no romance King Salomon’s Mines (1885), do escritor britânico Henry Rider 

Haggard. Na análise de ambos os exemplares do gênero corpocartográfico, atentarei 

para as semioses multimodais utilizadas nos processos de significação, com enfoque 

nos efeitos de sentido decorrentes da concatenação entre elementos verbais e não-

verbais.  

 

Gêneros textuais e processos semióticos multimodais 

 

Como sabemos por dever de ofício, esquemas formalistas circunscreveram, 

no passado, o escopo de pesquisas em literatura, linguística e retórica, campos 

epistemológicos nos quais as teorias de gênero emergiram. Como corolário desse 

ligame, essas teorias, em tempos idos, pautavam seus regimes taxonômicos nas 

idiossincrasias formais dos tipos textuais. À medida que o século XX avançava, a 

categorização dos textos simplesmente em seu esquema estrutural (narrativo, 

descritivo ou dissertativo) perdia crédito por eclipsar a diversidade de 

competências comunicativas que transcendem o patamar estrutural. Ao conceber os 

textos estritamente quanto à fatura de sua organização interna, esse viés analítico 

desconsidera a dimensão interativa dos gêneros enquanto práticas discursivas. Se, 

pelo menos, desde Aristóteles se tem procedido à categorização de padrões orais e 

                                                           
a experiência urbana fica inscrita [...] no próprio corpo daquele que a experimenta e, desse modo, 
também o configura.” (p. 301). 
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escriturais, a novidade introduzida por estudiosos como Mikhail Bakhtin consiste 

no estudo do gênero antes como práxis do que como forma por colocar em primeiro 

plano sua relação com situações de uso, que, por seu turno, relacionam-se com o 

contexto sociocultural. Tal concepção de gênero como construção dinâmica e 

semiótica coaduna forma e conteúdo, estrutura e função, texto e contexto, além de 

reconhecer o caráter social dos processos de significação. Nessa acepção linguística 

forçosamente pragmática, taxonomias balizadas estritamente na instância da 

palavra são antepostas por categorizações atentas à dimensão enunciativa na qual a 

estrutura textual não é senão parte de uma instância discursiva de mais ampla 

envergadura. Os domínios da literatura, da linguística e da retórica são largamente 

tributários, portanto, do exercício teorético de Bakhtin em definir uma noção de 

linguagem que contempla seu aspecto interativo e à qual se colam noções axiais, 

como enunciação, dialogismo, polifonia e gênero discursivo. A esse último conceito 

o filósofo russo conferiu definição de que ainda nos valemos: “Qualquer enunciado 

considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2000, p. 279; ênfase original). 

Concebida a linguagem, à luz bakhtiniana, numa acepção linguística interativa, os 

gêneros discursivos, como recursos cognitivos de significação do mundo, são a viga-

mestra do princípio dialógico; por conseguinte, os gêneros, se bem que amoldados 

à textualidade, são timbrados por sua extração discursivo-interacionista. 

Ainda que um gênero tenha relativa estabilidade e se diferencie dos demais 

por quesitos como conteúdo temático (assunto), construção composicional 

(estrutura formal) e estilo (particularidades escriturais), as categorias, porque 

forjadas no solo movediço da cultura, não são tão estáveis quanto se nos afiguram. 

Em instigante estudo sobre a precariedade dos sistemas classificatórios, o escritor 

francês Georges Perec toma como exemplo o modo de organização de seus livros 

para concluir ironicamente: “O que não está ordenado de forma definitivamente 

provisória o está de forma provisoriamente definitiva” (PEREC, 1985, p. 40). Ora, 

dadas as indeterminações da cultura, condicionantes de ordem contextual 

delimitam os modos de produção, circulação e recepção de gêneros medrados numa 

comunidade linguística. Por isso, sem embargo de sua aparente fixidez, o gênero tem 

inflexão móvel porque sujeito às contingências históricas, sociais e culturais dos 
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grupos que dele fazem uso. Porque a linguagem é social por excelência, à proporção 

que uma comunidade linguística se altera, o repertório de gêneros também se 

modifica, de maneira que cada âmbito da atividade humana “comporta um 

repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 

medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa” (BAKHTIN, 2000, 

p. 279). 

Embora já sobejamente explorada, a tópica das teorias de gênero permanece 

atual devido, sobretudo, à constante e crescente aparição de novas linguagens 

expressas em novos suportes linguísticos. Para dar conta dessa multiplicidade 

semiológica, o conceito de multimodalidade estende ainda mais o campo perceptual 

dos gêneros. Nesses termos, a multimodalidade consiste, sumariamente, no “uso de 

vários modos semióticos no design de um produto ou evento semiótico, juntamente 

com a maneira particular em que esses modos são combinados” (KRESS, VAN 

LEEUWEN, 2001, p. 20). Trata-se, noutros termos, da “integração de duas ou mais 

formas ou modos de comunicação, de maneira que seu significado como um todo 

seja maior do que qualquer modo separadamente ou do que sua combinação 

simples” (DRESSMAN, 2001, p. 71). A comunicação multimodal implica diversidade 

de modos comunicativos em sistemas de signos os mais diversos, que carregam 

significados conhecidos e reconhecidos por um grupo (cf. HALLIDAY, 1985; HODGE, 

KRESS, 1988; KRESS, VAN LEEUWEN, 1996, 2001; BATEMAN, 2010). A abordagem 

multimodal possibilita diferentes formas de engajamento com um texto, quer nos 

pontos de entrada, quer nos possíveis itinerários de exploração, quer, ainda, nos 

procedimentos de leitura. Afinal, textos multimodais se notabilizam pelo fato de que 

“cada modo oferece uma maneira diferente de representação e se concentra em 

diferentes aspectos do significado” (JEWITT, 2005, p. 7). Se bem que, como temos 

visto, a perspectiva multimodal está atrelada à multiplicidade de gêneros e 

processos semióticos que caracterizam a chamada “pós-modernidade”, a adoção 

desse prisma analítico também é válida para o exame de práticas textuais 

historicamente distantes de nosso horizonte de referências, tais como as 

corpocartografias.   
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A corpocartografia como regime de espacialização 

 

Se passarmos em revista as formas por que se tem concebido 

historicamente os processos de significação pela linguagem, predominarão, grosso 

modo, três abordagens distintas, quais sejam, a reflexiva, a intencional e a 

construcionista. A primeira, de cariz especular, presume transparência entre 

representação e referente, tal que cumpre à linguagem atuar apenas como “espelho” 

refletor do real. A segunda, subjetivista, reduz a representação às intenções do autor 

ao tomá-lo como detentor único de um significado restrito às suas pretensões de 

significação e passa ao largo, portanto, da natureza interativa da linguagem, uma vez 

que a construção de sentidos depende de convenções enunciativas e códigos 

socialmente partilhados. A terceira, tributária da virada linguística, reconhece o 

caráter coletivo dos processos linguísticos, sustenta que os significados são 

constituídos na e pela linguagem, não confunde o mundo material com os processos 

simbólicos por que esta opera e tampouco refuta a existência deste, porquanto os 

significados são forjados não por ele, mas, sim, pelos sistemas linguísticos atuantes 

como medium de interpretação, codificação e atribuição de sentidos ao mundo 

material. Logo, considera que o sentido, em vez de intrínseco à materialidade do 

signo, é construído conforme a função simbólica que lhe é imputada; considera, 

ainda, que não refletimos o mundo ao representá-lo, mas de fato o criamos, pois é 

precisamente a mediação dos sistemas de significação que o torna inteligível (cf. 

HALL, 2003).  

Malgrado a representação empreste sentido à realidade, seu modus operandi 

encerra violência simbólica perscrutável quando se interroga quem a realiza, de que 

forma e em proveito de quais interesses. Por isso a representação, viga mestra da 

estrutura categorial, é aqui concebida, sob prisma construcionista, não como 

codificação especular de seu referente, mas, antes, como procedimento no qual os 

significados são constituídos na e pela linguagem. Sob essa ótica, radicalizada na 

proposição saussuriana de que é o ponto de vista que cria o objeto, o Outro, 

enquanto alteridade constitutiva do Eu, é forjado no exercício mesmo de sua 

representação. Logo, se a representação não é simples correia de transmissão de 

sentidos, tampouco implica autenticidade ou impostura, porquanto inexistem 

práticas de significação mais ou menos fidedignas do que outras. Afinal, o avesso de 
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uma representação supostamente distorcida não consiste numa verídica, mas, antes, 

noutra representação, engendrada a partir de outra posição enunciativa.  

O concurso entre saber e poder, propalado no aforismo latino scientia 

potentia est (saber é poder) e aclarado na vertente genealógica foucaultiana, 

exprime-se com propriedade no plano da representação, prática de significação 

calcada em alterizações cujo exame tem ocupado um veio analítico atento aos modos 

como o Ocidente metropolitano produz seus Outros discursivamente (cf. SAID, 

1978; HULME, 1986; PRATT, 1992; MCCLINTOCK, 1995). No imperialismo 

moderno, o recurso à representação foi possível porque os colonizadores, 

favorecidos pelo primado da escrita, contavam com uma tecnologia de simbolismo 

que permitia a invenção da alteridade pela textualização,  dispositivo pelo qual o 

sujeito da enunciação pode escamotear seu lugar de fala mediante recursos como o 

mascaramento da subjetividade e, não raras vezes, posicionar-se como narrador 

onisciente neutro, dotado de retina onividente e corpo onipresente, porém invisível, 

pois de nada participa. Esse alheamento exotópico confere efeito de distanciamento 

e, assim, tanto empresta objetividade ao narrado quanto reforça hierarquia entre 

quem escreve e quem é escrito. Uma vez que, devido a barreiras linguísticas, o objeto 

da representação – o colonizado – não tinha acesso aos textos do discurso colonial, 

as significações produzidas não seriam contestadas na colônia enquanto não se 

formasse uma cultura letrada. Tampouco seriam questionadas na metrópole, visto 

que esse discurso, a rigor, não representava, mas, antes, apresentava o nativo pela 

primeira vez e, ipso facto, não estaria sob o juízo comparativo do leitor 

metropolitano.  

Se a imaginação conduz à representação, esta, por sua vez, dá-se, não raro, 

por meio do estereótipo, “ferramenta de categorização que permite distinguir 

comodamente um ‘nós’ de um ‘eles’” (AMOSSY, PIERROT, 1997, p. 45). Se, em termos 

cognitivos, os estereótipos são imagens mentais cuja condensação semântica 

favorece a interpretação da realidade, em termos psicossociais são mecanismos que 

naturalizam relações de poder intergrupais (cf. LIPPMANN, 1922). Ao borrar a linha 

divisória entre o dado natural e o construto cultural, esse “vírus da essência”, nos 

termos de Barthes (1963, p. 71), restringe os predicados de um grupo a um feixe de 

adjetivos tomados como essenciais. Porém, como seu teor depende das dinâmicas 

conflitivas de que é expressão sígnica, esses predicados mal informam sobre o 
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Outro, pois são justificações culturais arbitrárias, defluentes da heterologia como 

enviesada hermenêutica da alteridade (cf. CERTEAU, 1986). O imperialismo, bem o 

sabemos, empregou esse dispositivo para estabelecer e reforçar hierarquias de 

poder mediante convenção representacional partilhada por enunciadores 

informados pelos mesmos protocolos enunciativos, já que inseridos em dada 

formação discursiva5. Essa confluência mirava o controle da produção de 

significantes a respeito dos colonizados para fixá-los em estável conjunto de 

predicados cuja referência iterativa engendrava ilusão de naturalidade.  

Favorecido pelo recurso ao estereótipo, o imperialismo moderno, cevado 

pela primazia de (re)(d)(escre)(ver), circunscreveu os estatutos de autoridade e 

alteridade na dialética colonial mediante sistema de representação cuja 

transversalidade entre estereótipos raciais e sexuais figurava o Outro sob o signo da 

feminização. Emergente numa episteme balizada por disjunções de raça e gênero, o 

imperialismo reduzia ao determinismo biológico e ao binarismo sexual disparidades 

históricas, geográficas, econômicas e culturais entre grupos. Para tanto, 

categorizava diadicamente os povos como masculinos ou femininos, numa 

economia taxonômica bidimensional de racialização do gênero e generização da 

raça que naturalizava assimetrias ao conceber dominação e submissão como 

respectivas inclinações endêmicas de povos dominantes e dominados. Escritos e 

ilustrados majoritariamente por homens, informados por trabalhos anteriores de 

outros homens, publicados e vendidos por editoras chefiadas por homens e lidos 

por homens, esses registros textuais se inseriam num circuito de produção, 

circulação e recepção falicista por excelência.  

Esse androcentrismo favorecia a disseminação de uma lógica binária, que 

inscrevia o império no polo masculino e os territórios coloniais no feminino. A 

emergência desse regime de espacialidade foi tributária da ressignificação do 

espaço natural na Era Moderna. A cosmovisão medieval, de cariz teocêntrico, 

concebia a natureza, sob viés organicista, como ente vivo que atuaria como correia 

                                                           
5 Foucault, atento às condições emergenciais do discurso (entendido como uma variedade de 
enunciados produzidos sob determinadas circunstâncias e regulados por regras de formação 
específicas), compreende a formação discursiva como um conjunto de normas que delimitam a 
produção de enunciados: “No caso em que se puder descrever, entre certo número de enunciados, 
um sistema de dispersão similar, no caso em que, entre os objetos, os tipos de enunciação, os 
conceitos e as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 
posições e funcionamentos, transformações), dir-se-á, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva” (FOUCAULT, 1969, p. 53). 
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de transmissão das reações de Deus em face da conduta humana. Reféns do juízo 

etéreo, os mortais deveriam tratar com deferência aquela que, em nexo causal entre 

ação humana e reação divina, responderia como mãe nutriz ou virago furiosa. Se no 

Medievo a natureza, imaginada como inexorável força da Providência, pairava acima 

da intervenção humana, no Renascimento, já reduzida à condição inócua, passou a 

ser concebida como entidade passiva que o homem poderia manipular ao bel-prazer 

(cf. HARDING, 1986). A Renascença implicou ruptura epistemológica na qual a 

reticência quanto à sua exploração cedeu lugar à assunção de que ela própria 

desejava expor seus segredos mais recônditos. Decerto, essa concepção de natureza 

como mulher que incitava os homens a explorar seu corpo se orquestrava com o 

projeto expansionista europeu e com a correlata acumulação primitiva do capital. 

Maior expoente dessa viragem perceptual, Francis Bacon propôs o 

experimentalismo, de cariz indutivo, como novo instrumento (novum organum) 

investigativo, concatenado com o expansionismo imperial na medida em que 

assentado no escrutínio do espaço pela mente masculina (cf. BACON, 1620). À época 

das Grandes Navegações, esse triunfalismo reverberava em metáforas reveladoras 

sobre o imaginário imperial em torno do corpo feminino e do espaço geográfico (cf. 

LEWES, 2000).  

Num regime de espacialidade no qual, em operação projetiva, os espaços 

almejados pelo imperialismo eram figurados como mulheres ávidas por serem 

possuídas, a personificação da América se dava, via de regra, no feminino. Quando, 

em missiva a Lorenzo de Médici, Amerigo Vespucci descreveu sua terceira viagem 

ao território, ocorrida na alvorada do século XVI sob os auspícios da Coroa 

portuguesa, o cosmógrafo relatou ao destinatário que as terras recém-devassadas 

eram bem mais extensas do que se supunha e não pertenciam à Ásia, eis que 

formavam, com efeito, um “novo mundo” (mundus novus) (cf. VESPUCCI, 1503). 

Pouco mais tarde, o cartógrafo germânico Martin Waldseemüller, seguro de que 

Vespucci achara o continente antes de Colombo, deu-lhe o nome “America” em 

tributo ao pioneirismo do italiano,663 retratado numa das diversas gravuras 

seiscentistas que personificam esse espaço.  Elaborada pelo artista belga Jan van der 

Straet e gravada pelo compatriota Theodor de Galle, a célebre tela, que alegoriza a 

chegada de Vespucci ao continente (Imagem 1), apresenta dois polos antagônicos. À 

Imagem 1. Deitada em berço esplêndido 
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esquerda, figuram elementos alusivos à civilização, nomeadamente as naus, que 

transportarão os erários para o continente europeu, e o agente imperial, munido de 

artefatos emblemáticos do controle da natureza pela techné, como o astrolábio e o 

Cruzeiro do Sul. À direita, têm-se indicadores de selvageria evidenciada, no plano 

frontal, pela América, que, personificada como uma jovem devido à sua incipiente 

inserção no paradigma civilizatório europeu, é desperta de lânguido 

adormecimento, alusivo à inércia de um espaço ainda não inscrito/escrito na 

história – condição corroborada na legenda “Americen Americus retexit, & Semel 

vocavit inde semper excitam” (Américo descobre a América; ele a chamou uma vez e 

desde então ela permanece acordada). Enquanto Vespucci está vestido com garbo e 

traz consigo aparatos de espacialização imperiais, a personagem metafórica, de 

mãos vazias, nada tem a oferecer senão o corpo nu, encarnação da natureza em 

estado bruto a ser (re)vestida pela cultura e batizada por aquele que, outorgado pela 

primazia masculina do patronímico, a nomeará a partir de seu nome. Nesse encontro 

erotizado, a metáfora do Novo Mundo, em posição horizontal, verga-se perante a 

autoridade do europeu, a quem estende a mão, num gesto ambíguo entre saudação 

Imagem 1. Deitada em berço esplêndido 
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e convite que acentua sua pequenez em face da imponência vertical do visitante. A 

figura feminina constitui alargamento da paisagem ofertante, mas, em flagrante 

registro de ambivalência do discurso colonial, a selvageria epitomizada pelo festim 

canibalístico ao fundo entremostra, em nível manifesto, que a América também 

guardava perigos, e, em nível latente, a projeção de investiduras hostis dos 

europeus. A feminização do espaço indicava, de um lado, a megalomania masculina 

de dominação planetária, e, de outro, a paranoia suscitada pelo colapso de fronteiras 

e expressa no temor de engolfamento. Ante a insegurança catalisada pela 

desterritorialização, exploradores fabulavam um senso de familiaridade e 

hierarquia por meio de metáforas que ratificavam seu poder, como se a reafirmação 

da autoridade assegurasse que tudo estava sob controle. Se o deslocamento espacial 

tem como contraface, amiúde, senso de deslocamento identitário, projeções dessa 

ordem indicam como o temor de ser culturalmente deglutido pelo Outro era 

contrapesado por gesto compensatório, a exacerbação de fronteiras. 

Um segundo exemplo de corpocartografia ocorre no romance King Salomon’s 

Mines, do escritor britânico Henry Rider Haggard, no qual viajantes ingleses 

descobrem um antigo mapa e uma carta explicativa sobre como chegar ao tesouro 

escondido numa região africana. Em modo invertido, o mapa (Fig. 2) revela o 

diagrama de um corpo feminino notavelmente sexualizado, em cujo centro figuram 

duas montanhas, denominadas “Seios de Sheba”, que o explorador deve escalar “até 

atingir o mamilo”, donde avistará o caminho que leva à gruta “Boca do Tesouro”, 

entrada vaginal a que será conduzido pela bruxa negra Gagool. Se capaz de 

sobrepujar a feiticeira – personagem que, como epítome dos perigos tanto do 

território africano quanto do corpo feminino, encapsula a dúplice ansiedade 

ocidental acerca de espaço (África) e gênero (mulher) –, sairá com o tesouro pela 

“cavidade” oposta, alusiva ao orificio anal (HAGGARD, 1885, p. 31). A e(x/r)otização 

do espaço africano e do corpo feminino deixa entrever a bidimensionalidade de uma 

corpocartografia que hospeda, no espaço/corpo da alteridade, fantasias e angústias 

relativas a espaço e gênero numa relação conjuntiva entre imperialismo e 
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patriarcalismo na qual a ratificação da virilidade masculina depende do domínio 

sobre um ameaçador espaço/corpo feminizado.  

 

Ao escalar os Seios de Sheba, um dos aventureiros corrobora que as duas 

montanhas são formadas “à semelhança dos seios de uma mulher” e que no cume de 

cada qual há uma elevação “que corresponde exatamente ao bico da mama feminina” 

Imagem 2. Mapa da Rota para as Minas do Rei Salomão  
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(HAGGARD, 1885, p. 80; ênfase adicionada). A certeza da equivalência entre o pico 

da montanha e o mamilo, reforçada de modo peremptório pelo advérbio em relevo, 

é sintomática de como o logocentrismo atribui estatuto de precisão a ficções 

culturais. Segundo Vaihinger (1922), teorias metafísicas em princípio incontestes 

não passam de ficções que, alçadas a um patamar de verdade, orientam nossos 

sistemas de referências. Ao deslocar o verbo ser do categórico modo indicativo para 

o hipotético subjuntivo como se fosse, o filósofo propõe a locução conjuntiva “como 

se” (als ob) para problematizar o fato de procedermos como se nossas crenças 

fossem verdades, por supostamente responderem às nossas indagações. Adotando-

se a formulação de Vaihinger no exame das corpocartografias, é possível conjecturar 

que, como resposta para a diferença de gênero, a ficção de que as mulheres são 

atreladas à natureza se cristalizou de tal modo que o regime de espacialidade 

(anti)colonial concebia o espaço geográfico como se fosse análogo ao corpo 

feminino.  

A preferência por esse dispositivo de espacialização à cartografia convencional 

e a confiança em seu êxito parecem decorrer da crença de que um mapa mais 

próximo do espaço representado seria possível se delineado nos moldes do corpo 

da mulher, cuja fisicalidade sinuosa seria equiparável à superfície terrestre, 

conforme observara Cristóbal Colón. Some-se a isso que o tropo da terra virgem 

inscrevia os colonizadores como os primeiros a possuírem o corpo territorial. Para 

tanto, a proscrição dos nativos, imprescindível à acepção de pioneirismo, era 

favorecida pela especificidade da metáfora, que encerra duplo movimento de 

seleção e exclusão por priorizar informações convenientes e descartar indesejáveis. 

A significação corpocartográfica do espaço como corpo virgem passava ao largo da 

presença dos nativos ao conceber o território como corpo nu. Num regime de 

espacialidade que humanizava o espaço e desumanizava os habitantes, mesmo a 

menção aos autóctones conferia nulidade à sua presença, como se estes, heteróclitos 

aos códigos de civilidade europeus, não contassem como humanos. 

 

Considerações finais 

 

A cartografia implica ambivalências relevantes para o debate em torno da 

categoria espaço, uma vez que, devido às contradições de seu estatuto 
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representacional, constitui “simultaneamente um atestado de poder da 

representação e a demonstração de seus limites” (BRANDÃO, 2013, p. 273). 

Acrescida da noção de corpo, como propus ao desenvolver a categoria 

corpocartografia, essa técnica de espacialização multimodal tem sua ambivalência 

potencializada no entrecruzamento de contradições concernentes a espaço e gênero 

observáveis em práticas de significação cujas constelações semânticas 

equacionavam predicados de ambos os conceitos no contexto de consolidação do 

imperialismo moderno. Como espaço e gênero são construtos culturais investidos 

de significados diversos, porque sujeitos a contingências históricas e discursivas, a 

transversalidade de ambos os conceitos permitiu elucidar, de um lado, os diferentes 

modos por que a construção cultural do espaço era informada por atributos 

auferidos ao corpo feminino e, de outro, as motivações diversas subjacentes a essa 

apropriação.  

Além de estereotipada, de modo ambivalente, como ora receptiva, ora 

ameaçadora, a corporeidade feminina é notabilizada por sinuosidades e orifícios 

que a tornam passível de analogia com o espaço – haja vista que o órgão genital 

masculino é usualmente metaforizado por meio de imagens bélicas remetentes ao 

pênis ereto (e.g. espada, pistola) e o feminino mediante imagens espaciais que 

remetem à sua cavidade (e.g. gruta, racha). No gênero corpocartográfico, essa 

analogia permite escamotear a violência expropriatória pela tabula rasa da presença 

dos nativos e, por conseguinte, pela inscrição do conquistador como legítimo 

consorte do corpo feminino solitário. Sob a lógica do falicismo, assim como a mulher, 

balizada pelo signo da “falta”, asseguraria à masculinidade plenitude fálica, o espaço 

da alteridade, feminizado como corpo desejante, autenticaria a fantasia de potência 

que sustentava o ego imperial mediante equacionamento entre conquista militar e 

conquista sexual.  

Contudo, a analogia entre espaço e corpo feminino deixa entrever contradições 

culturais que não escapam a uma leitura atenta aos processos semióticos 

empregados no gênero corpocartografia. Tal como os espaços são suscetíveis à 

penetração e exploração, porém suscitam temor e insegurança, e podem ser objeto 

tanto de desejo e afeição quanto de abjeção e hostilidade, o corpo feminino 

constituía um suporte semântico e imagético instrumental num regime de 

espacialidade que amalgamava convenções geográficas e de gênero na 
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transversalidade entre o corpo do espaço e o espaço do corpo. Uma vez que o espaço 

desconhecido, tal como o corpo feminino “misterioso”, suscita tanto desejo de 

exploração quanto temor de engolfamento, a corpocartografia, aqui proposta como 

categoria heurística para análise da imaginação espacial imperialista, tinha sua 

ambivalência potencializada em contradições atinentes a espaço e gênero.  
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Introdução  
 

 A linguagem, enquanto representação do mundo e sistema de comunicação, 

é base das relações humanas. Não é à toa que cada grupo social desenvolveu códigos 

e linguagens próprias para mediar sua comunicação. No decorrer do tempo, a 

linguagem sofre transformações, sobretudo na medida em que diversos meios de 

comunicação vão surgindo, os quais exigem modos próprios de interação. 

 O advento da internet aliado ao crescente avanço tecnológico e surgimento 

das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), acabou por instaurar, 

“uma virtualização cultural da realidade humana, fruto da migração do espaço físico 

para o virtual mediado pelas TICs e regido por códigos, signos e relações sociais” 

(TEIXEIRA, 2013, p. 6). Isso incide diretamente sobre a língua que se torna mais 

dinâmica, flexível e versátil, adaptando-se as práticas próprias dessa cultura on-line 

((LEMOS, 2004; LÉVY, 2000).  

 Nesse contexto, surgem diferentes gêneros característicos do ambiente 

virtual que se constituem não apenas por meio de textos verbais, mas também 

imagéticos, fazendo uso de sons, imagens, cores e movimentos. Tais mudanças, de 

acordo com Viera (2015), ensejaram o surgimento de uma linguagem multimodal 

híbrida que é fruto da criação da nova geração de designers gráficos, os quais lidam 

com múltiplos recursos semióticos. O que leva a autora a afirmar que, “a linguagem 

hegemônica deste século reside no uso de variadas semioses, característica da 

linguagem multimodal” (VIERA, 2015, p. 75). Entre os vários gêneros digitais 

destacamos aqui os memes que são criações dos próprios usuários da rede e podem 

ser percebidos como, “artefatos sociolinguístico-culturais on-line, os quais podem 
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ser copiados, reeditados e disseminados com propósitos sociais definidos” 

(MACIEL; TAKAKI, 2015, p. 54).  

 Nosso objetivo é analisar o discurso deste gênero digital, o meme, por meio 

da teoria multimodal, tendo como categoria e norte de análise a Gramática do Design 

Visual (GDV) desenvolvida por Kress e van Leeuwen (2006) que se debruçam sobre 

análises imagéticas baseadas na Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (2004), 

o qual percebe a linguagem enquanto, “recurso para produzir significado, e este se 

insere nos padrões sistêmicos de escolha, que fornece recursos para se cumprirem 

determinadas funções comunicativas na instanciação da linguagem em contextos 

específicos, de situação e cultura” (ALMEIDA, 2011, p. 130). Ao tomar como base a 

teoria de Halliday, a GDV parte da concepção de que a linguagem visual é dotada de 

uma sintaxe própria, por meio da qual, “elementos se organizam em estruturas 

visuais para se descreverem todos os significados veiculados textualmente” 

(ALMEIDA, 2011, p. 131).  

Buscamos assim, perceber como ocorre a construção de sentido e a 

representação imagética do cenário político no período do impeachment de Dilma 

Rouseff, uma vez que essa categoria de análise vai se debruçar sobre os aspectos 

relacionados ao funcionamento interno dos memes, o que pode contribuir para a 

observação das ideologias e críticas presentes. 

 

1. O papel da imagem: multimodalidade e a Gramática do Design Visual (GVD)  
 

Na contemporaneidade, tecnologias digitais e o ambiente virtual fazem parte 

do nosso cotidiano. Assim, as imagens e o aspecto visual prevalecem, o que leva 

Kensky (2003) a acreditar que a multimodalidade talvez seja uma das principais 

características dos textos atuais, principalmente dos gêneros digitais, uma vez que, 

“o texto eletrônico é um produto verbal diferente, um produto de um novo tempo, 

vinculado a um novo suporte que atua [...] sobre os processos de apropriação e 

significação por parte dos leitores. Trata-se de um texto híbrido” (IBID. p. 62). 

Pensamento que Vieira (2015) corrobora, ao afirmar que os discursos agora 

apresentam-se profundamente marcados pelo visual, sendo impossível ignorar a 

força da imagem que se faz viva na palavra e no discurso, “pois o uso dos 

computadores e dos avançados programas gráficos ensejam aos novos designers da 
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linguagem infindáveis possibilidades de construir criativos discursos visuais” 

(VIEIRA, 2015, p. 76). 

Pensar a questão da multimodalidade na perspectiva dos memes políticos, 

enquanto representações imagéticas de um dado acontecimento e produtores de 

sentidos, se dá por percebermos as estruturas visuais como produtoras de imagens 

da realidade que estão ligadas a interesses das pessoas e instituições que as 

produzem e divulgam, possuindo, assim, caráter ideológico. Kress e van Leeuwen 

(2006, p. 2) afirmam que, “estruturas visuais realizam significados, assim como as 

estruturas linguísticas, e, em consequência destacam interpretações diferentes da 

experiência e diferentes formas de interação social”. O que leva a necessidade de 

estudos multimodais que considerem as diversas semioses que podem compor 

determinado gênero, com sentidos distintos e complexos (ALMEIDA, 2008).  

Dito de forma resumida, estudar a multimodalidade implica procurar 

compreender a relação imagem/texto, bem como os significados produzidos nesta 

relação. É propor-se a perceber o papel da imagem e de outros modos semióticos na 

comunicação, observando que imagem e palavra tem uma relação próxima e até 

mesmo integrada (HOLANDA, 2011). Partindo da perspectiva de Dionísio (2005), 

pode-se compreender a multimodalidade como união de mais de um recurso 

semiótico presente na composição das ações sociais, podendo ser tida como traço 

constitutivo de qualquer gênero. Dessa forma, para compreender determinado texto 

e discurso em sua complexidade, é necessário levar em consideração todos os 

aspectos que o constituem, desde o verbal até o visual, sejam estes desenhos, 

símbolos, ícones ou cores, pois, “apenas a transmissão dos recursos verbais não se 

faz suficiente para a construção de um sentido mais global do fato narrado” 

(DIONÍSIO, 2011, p. 134). 

De acordo com Stockl (2004), a multimodalidade faz menção aos processos e 

artefatos comunicativos que combinam diversos “sistemas de signos e que sua 

produção e recepção convidam comunicadores a inter-relacionarem semântica e 

formalmente a todos os signos presentes no repertoria (STOCKL, 2004, p.09 Apud. 

AMEILDA, 2011, p. 134). Kress e van Leeuwen (2006), por sua vez, definem a 

multimodalidade como,  
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o uso de diversos modos semióticos na concepção de um produto 
ou evento semiótico, juntamente com as formas particulares em 
que estes modos são combinados, possa, por exemplo, reforçar-se 
mutuamente, preencher papéis complementares ou ser 
hierarquicamente ordenados (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 20). 

 

Para os autores os textos multimodais se utilizam de combinações de 

diversos códigos semióticos para conduzir a um significado, o que pode ser visto 

com cada vez mais frequência nos diversos gêneros digitais que surgem, como os 

blogs, gifs e memes, por exemplo. Talvez por este motivo, Kress (2003, p. 1) afirme 

que a língua enquanto escrita será suplantada pela imagem em muitas das áreas da 

comunicação pública, no entanto, o mais importante é observar que os recursos 

semióticos não devem ser analisados separadamente, pois cada um tem papel 

relevante na construção de sentido do todo. Para se compreender a complexidade 

dos textos multimodais é preciso analisar os modos representacionais por meio dos 

quais os textos são produzidos e, os recursos semióticos para a produção de 

significados entendidos (HOLANDA, 2011, p. 134). 

A teoria de Kress e van Leeuwen (2006) sobre análises imagéticas, GDV, 

surge no contexto das novas abordagens semióticas, propondo um modelo de 

análise das estruturas visuais e outros códigos semióticos, tendo como foco a análise 

dos signos visuais. Nesta, “os teóricos procuram regularidades que permitam 

entender de que forma a representação visual e as diferentes relações levam a um 

determinado tipo de leitura” (HOLANDA, 2011, p. 135). 

É importante destacar que a GDV surge a partir da Linguística Sistêmica-

Funcional (LSF), desenvolvida pelo linguista Michel Halliday em 1950. Este 

estabeleceu que, num contexto situacional de comunicação, é preciso levar em 

consideração três variáveis, que são o campo, a relação e o modo, o que por sua vez, 

leva ao surgimento do conceito de metafunções da linguagem. Foi com base nesses 

postulados que Kress e van Leeuwen (2006) desenvolveram sua teoria, defendendo 

que, “o que é expresso na linguagem através da escolha entre diferentes classes de 

palavras e estruturas semânticas, na comunicação visual é expresso pela escolha 

entre diferentes usos de cores e de estruturas composicionais” (KRESS; VAN 

LEEWEN, 2006. p. 2).  

A GDV se ocupa em analisar e descrever imagens, procurando interpretá-las 

a partir dos seus três principais aspectos de análise que são as representações, 
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interações e composições, considerando o contexto situacional e todos os 

envolvidos. Busca ainda, identificar as ideologias inerentes à imagem (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006). A GDV pode ser caracterizada como, “código visual que possui 

formas próprias de representação, que constrói relações de interação e também 

constitui relações de significado a partir da composição” (HOLANDA, 2016, p. 135). 

   

2. Memes, humor e crise política   
 

 Atualmente muito se têm falado sobre o tema crise, tanto no cenário global 

como no local, o que, para Bauman e Bordoni (2016), teria entre seus principais 

fatores aspectos econômicos e uma possível crise do próprio modelo de estado, que 

talvez não consiga acompanhar as transformações históricas e sociais do tempo 

presente. Em nível de Brasil, a questão não é apenas econômica, mas principalmente 

política, e intensificou-se após o ano de 2013 com uma crescente crise política que 

culminou no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, a 

qual havia sido reeleita democraticamente em 2014.  

 Nesse cenário, atribui-se a mídia um papel relevante como formadora de 

opinião, uma vez que esta se coloca como centro de grande parte das sociedades que 

passam a depender da mesma para diferentes fins, desde o entretenimento até a 

informação e a segurança (SILVERSTONE, 2005). A mídia e seus dispositivos de 

enunciação (revistas, jornais, sites, etc.) constroem sentidos de acordo com suas 

posições políticas e ideológicas, produzindo, por vezes, imagens minuciosamente 

articuladas dos acontecimentos sociais, de maneira a tentar incutir na opinião 

pública seu próprio posicionamento político. O que, a nosso ver, agora na atualidade, 

estende-se ao ambiente virtual e de maneira mais específica aos memes políticos, 

que fazem uso recorrente do humor ao mesmo tempo em que criticam ou apoiam 

determinados acontecimentos políticos. Fazendo com que os jovens e todo o corpo 

social que tem acesso a eles discutam política de maneira leve e bem-humorada, o 

que claro, não é uma regra.   

 Chagas et al (2017) acreditam que o humor político na internet contribui para 

a criação e consolidação de uma teia de significados compartilhados, atuando como 

válvula de escape dos momentos de tensão além de persuadir e estimular ações 

coletivas. Assim, “a comicidade é veículo para que a política seja explorada, 
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incorporando elementos da cultura popular e do entretenimento midiático e 

atuando para incluir o cidadão comum em processos que requeiram participação” 

(CHAGAS et al, 2017, p.178). A crescente produção, difusão e aceitação de memes 

políticos, sobretudo, no cenário da crise política brasileira, como foi o caso do 

processo de impeachment de Dilma, poderia ser explicada de acordo com Shifman 

(2014) pelo fato de que o humor confere positividade a uma história, ou seja, a 

ameniza. Entretanto, antes de nos determos na análise dos memes políticos é 

necessário compreender o que é e como se constitui o gênero meme.  

 

2.1 Conceituando o meme 
 
 O termo meme surge no campo da biologia criado por Richard Dawkis, em 

1976, no livro “O Gene Egoísta”, relacionando o termo à capacidade dos genes de 

replicarem-se e reproduzirem-se. Os estudos sobre memes tiveram início no século 

XX por meio de pesquisas sobre persistência de memória e difusões de inovação. De 

maneira bem ampla, o termo significa tudo que pode ser copiado de uma mente para 

outra e propaga ações chaves de um grupo (MACIEL; TAKAKI, 2015). Recuero (2007, 

p. 23), que visita alguns dos primeiros autores a trabalharem com o conceito em sua 

busca por uma taxonomia, o define de maneira resumida como um replicador que 

se propaga através das pessoas, por imitação. 

 O uso do termo na internet não possui uma data precisa, o que se sabe é que 

por volta dos anos 2000 a palavra teve destaque em um evento que discutia 

acontecimentos e assuntos virais na rede, a partir de então parece ganhar uma nova 

concepção semântica, inicialmente indicando tudo que viraliza na web (GUERREIRO; 

SOARES, 2016).  Shifman (2014), em sua obra Memes in digital culture, define meme 

como um fenômeno cultural por percebê-lo como facilitador de divulgação e 

manipulação de assuntos e temas na rede. Carvalho e Kramer (2013, p. 86) por sua 

vez, definem enquanto, “modismos usados durante um período de tempo, muito 

populares nas comunicações por redes”. Atualmente o termo faz referência a 

imagens postadas e compartilhadas nas redes sociais, as quais em sua maioria são 

criações dos próprios usuários que os constroem misturando situações e 

acontecimentos que tiveram repercussão na mídia com frases e questões do dia-a-

dia, produzindo deferentes sentidos para quem conhece as referências que eles 

trazem.  
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 No contexto da linguagem, Maciel e Takaki (2015, p. 57), citando Gee (2004), 

acreditam que os memes representam modelos culturais de pensamentos, valores e 

ideias, sendo esquemas interpretativos de fenômenos sociais simbólicos e 

comportamentais que são produzidos por sujeitos em espaços de afinidade. Os 

autores ainda explicam que, se ancorando nos estudos de Dawkins, é possível 

observar três conceitos que são necessários para a existência de um meme: 

longevidade, fecundidade e fidelidade. O primeiro diz respeito à capacidade do 

meme permanecer “vivo” por um certo tempo, o segundo faz menção a capacidade 

de gerar cópias, e o último se refere a capacidade dos memes secundários se 

manterem semelhantes ao original. A partir dessas propostas é que Recuero (2007) 

realiza uma taxonomia dos memes encontrados em weblogs, compreendendo-os a 

partir de certas categorias, as quais têm como finalidade perceber a influência 

desses sobre os sujeitos por meio das diferentes redes sociais online, nas quais 

produzem diferentes efeitos.  

 A nosso ver, uma das principais características dos memes enquanto gênero 

digital é o fato de estes serem produzidos por meio de imagens retiradas de um certo 

contexto que passa a adquirir, na maioria das vezes, uma nova significação. Outro 

traço marcante é que eles não costumam se preocupar em seguir um padrão ou 

design visual, sendo produzidos por diferentes usuários que não divulgam sua 

autoria. De acordo com Martino (2015, p. 178), “qualquer pessoa com 

conhecimentos rudimentares de edição de imagem digital pode, potencialmente, se 

apropriar de uma ideia, modificá-la e compartilhá-la”, o que é mais uma 

característica do gênero. Ao ter a imagem como principal característica que aliada a 

um texto verbal ou outros signos visuais passa a produzir sentidos é que este gênero 

poder ser considerado na perspectiva multimodal. 

 Ainda não é possível compreender o alcance e o complexo papel 

desenvolvido pelos memes no âmbito social; no entanto, diversos estudiosos já se 

dedicam a refletir sobre o gênero. A seguir, procuramos perceber como os memes 

políticos marcam posições ideológicas produzindo sentidos, através de uma análise 

de sua estrutura interna pautada nos três aspectos que constituem o corpus de 

análises da GDV, que são a metafunção representacional, interativa e composicional 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006).  Para tanto optamos pela análise de quatro memes 
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que foram bastante compartilhados no Facebook6 e Twitter7 durante o processo de 

votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. 

 

3. O impeachment de Dilma Rousseff em cores, risos e memes  

 
 São vários os mecanismos semióticos de análise de textos multimodais, 

entretanto, optamos neste artigo por trabalhar a partir da teoria da GDV que se 

debruça na análise dos aspectos internos relativos aos memes, numa busca por 

evidenciar aspectos ideológicos presentes nestes, que por vezes fazem uso do 

humor em tom de ironia e sátira. Por meio das categorias analíticas relacionadas às 

metafunções da linguagem, que são a representacional, interativa e composicional, 

nos detemos em perceber questões como expressões faciais, gestos e movimentos, 

organização estrutural das imagens e aproximação com o observador.   

 A categoria representacional tem como foco as estruturas visuais e os 

participantes representados nas imagens, classificando-os e categorizando-os. 

Observa o que considera ser o envolvimento dos participantes nas imagens, 

constituindo uma metafunção representacional narrativa caso estes passem a ideia 

de estarem em movimento, ou, caso estejam estáticos sem sugerir movimento 

constituem a metafunção representacional conceitual. O que parte do entendimento 

de Kress e van Leeuwen (2006) de que, “o que é realizado na linguagem verbal por 

palavras da categoria de verbos de ação, é nas imagens realizado por elementos que 

podem ser formalmente definidos por vetores” (KRESS; VAN LEEWEN. p. 45). Em 

nossa análise. observamos que os memes 1 e 2 se encaixam na categoria 

representacional narrativa, pois os participantes destes passam a ideia de estarem 

em movimento, no primeiro isso ocorre pelo fato de Dilma está na direção de um 

carro acenando para fora dele, já no segundo meme é a posição da participante que 

está inclinada para trás que remete a ideia de movimento, além da alusão que faz a 

um vídeo viral em que a protagonista se levanta do chão. A metafunção 

representacional conceitual é marca presente nos memes 3 e 4, em que os 

participantes destes se encontram estáticos apenas olhando para frente.  

                                                           
6 Rede social online <www.facebook.com>.  
7 Rede social online <www.twitter.com>. 
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 A metafunção interativa, por sua vez, se detém na relação/interpretação que 

pode acontecer entre o participante representante (PR) e o observador/leitor que 

também é considerado participante interativo (PI), voltando-se assim para questões 

como a direção do olhar e o posicionamento do PR. Nos memes analisadas, os PRs 

aparecem numa posição de frente para o PI, embora na imagem 1 Dilma esteja 

acenando para o lado direito como se houvesse mais alguém presente no meme. Já 

as imagens 3, 4 e 5 parecem ser elaboradas para colocar os PRs numa posição frontal 

e até mesmo de enfretamento com oss PI, principalmente na imagem 3 em que 

Michel Temer aparece com um olhar intimidador e em uma distância média, quase 

em close, que de acordo com Kress e van Leeuwen (2006) se dá quando o 

participante é representado da cintura para cima.  

 Por fim, a metafunção composicional procura analisar o ambiente da imagem, 

ou seja, sua composição e arranjos utilizados para criar sentidos, como a 

organização dos textos, das cores e das molduras. Subdivide-se em três pontos: valor 

informativo, saliência e enquadramento. Sobre estas questões, especialmente acerca 

do enquadramento, Kress e Van Leeuwen (2006) explicam que o lado direito 

costuma trazer dados já conhecidos enquanto o esquerdo abrigaria o novo. O que 

em nossas análises podemos observar mais precisamente na imagem 3, que no seu 

lado direito nos apresenta Michel Temer, até então vice-presidente da república, 

enquanto o lado esquerdo exibe o texto, “Em breve no Brasil a Usurpadora”, que, ao 

remeter a novela mexicana conhecida pelos brasileiros desde a década de 1990, faz 

um trocadilho com o significado literal da palavra e a opinião pública acerca do 

envolvimento de Temer no processo de impeachment, sendo considerado por boa 

parte da população com um dos que orquestrou tal processo. Já nas demais imagens, 

isso não ocorre, uma vez que estão centralizadas e o dado fica por conta do texto 

verbal enquanto as imagens trazem o novo. Na imagem 2, por exemplo, o dado vem 

no texto escrito em forma de pergunta “Já acabou cunha? ” o que remete ao deputado 

e até então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por ter sido quem 

autorizou a abertura do processo de impeachment contra a PR, já o novo vem na 

imagem por se tratar de uma montagem feita de Dilma Rousseff no corpo de uma 

adolescente protagonista de um vídeo que viralizou na internet pelo fato desta ter 

sido agredida e logo após soltar sua famosa frase “Já acabou Jéssica?”. 
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 A seguir, apresentamos o primeiro meme intitulado, “Dilma Rousseff 

acenando numa Brasília”. Este é composto por três principais planos, o primeiro é o 

fundo que se trata de um carro conhecido popularmente como Brasília que parece 

estar passando por uma rua bem arborizada, como uma espécie de praça. O segundo 

é a montagem feita com a PR, Dilma Rousseff, sentada ao volante. E o terceiro e 

último é o texto verbal que começa na parte superior e é concluído na parte inferior, 

com o seguinte enunciado “Última notícia, Dilma acaba de sair de Brasília”. As cores 

também são importantes nessa imagem, pois enquanto a PR é representada na cor 

vermelha que faz menção ao seu partido político (Partidos Trabalhadores), a 

Brasília é branca fazendo um contraste, além de remeter socialmente a paz. Já o 

fundo se mantém em tons verdes e cinzas bem apagados, uma vez que teriam menos 

importância. O meme como um todo parece usar de um humor irônico ao afirmar 

que a “Brasília” da qual, ou com a qual, Dilma saiu foi apenas um carro, o que também 

parece expressar certo tom debochado para com a ideia do impeachment, marcando 

a posição ideológica de quem o produziu e compartilhou como contrário a esse 

processo.  

 

 

Figura 1: Dilma Rousseff acenando numa Brasília 

 

 O meme 2, “Acabou Eduardo Cunha? ”, usa como pano de fundo um frame do 

vídeo “Já acabou Jéssica?”, que viralizou na web pelo fato de uma adolescente ser 

agredida por uma colega de escola na frente de outros colegas e assim que a 

agressora sai de cima ela se levanta e esbraveja a famosa frase. O meme faz uma 
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montagem colocando o rosto de Dilma no corpo da adolescente e completa sua 

mensagem com um texto verbal escrito na parte superior e inferior, “Já acabou 

Eduardo Cunha? Já acabou cunha? ”. O enquadramento coloca a PR no centro da 

imagem, dando mais visibilidade para esta do que para o próprio texto escrito, o que 

costuma acontecer nos memes. A blusa da garota do vídeo é vermelha e branca 

conversando diretamente com as cores do partido político de Dilma Rousseff. Outro 

aspecto interessante nesse meme é a expressão facial da PR que sorri voltada para 

o PI. Para quem conhece o vídeo original e, sabe que Eduardo Cunha foi quem 

autorizou a abertura do processo de impeachment, o meme vai produzir efeitos de 

sentidos diferentes dos que serão produzidos para quem não possui essas 

informações. Uma possível interpretação é , assim como a garota do vídeo, Dilma 

estaria sendo vítima de uma covardia, mas não a aceitou ou baixou a cabeça, pelo 

contrário, se manteve firme. Entretanto, podem existir diferentes interpretações.  

 

 

Figura 2: Acabou Eduardo Cunha? 

 

 O meme 3, “Michel Temer de Usurpadora”, trata-se de uma montagem feita 

com uma foto em que Temer aparece voltando-se para frente e olhando de canto de 

olho de maneira intimidadora. No plano de fundo é possível observar a presença de 

outras pessoas e uma parede branca. A imagem mostra o PR do lado direito 

maquiado com batom vermelho e com brinco feminino, enquanto o lado esquerda 

exibe o seguinte enunciado, “Em breve no Brasil a Usurpadora”, escrito na cor 

amarela que é uma das cores da bandeira brasileira. A expressão facial do PR é série 



Multimodalidade: perspectivas teóricas e aplicadas | 53 | Aluizio Lendl  /  Michelle Soares Pinheiro (Orgs.) 

 

SUMÁRIO                 ISBN 978-85-463-0402-8 

e intimidadora. Assim como nos memes anteriores, para compreender a possível 

intenção de quem o produziu, ou parte dela, é necessário que o PI possua certo 

repertório, como saber do processo de impeachment e que Temer é um dos 

suspeitos de tê-lo orquestrando, além de conhecer a famosa novela mexicana “A 

usurpadora”, que fez sucesso no Brasil na década de 1990, contando basicamente a 

história de uma mulher que usurpar a vida de outra. Uma interpretação possível 

para este meme é a crença de que Michel Temer teria orquestrado o impeachment 

de Dilma Rousseff para tomar seu lugar, ideia bastante discutida por grande parte 

da sociedade brasileira, principalmente os que acreditaram que este processo foi 

ilegítimo e de fato um golpe. Este meme, assim como os demais, parece marcar uma 

posição política e ideológica dos sujeitos que o compartilham. 

 

q  

Figura 3: Michel Temer de Usurpadora. 

 

 

Figura 4: Michel Temer de vestido e faixa presidenciável. 
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 O último meme “Michel temer de Vestido e faixa Presidenciável”, é uma 

montagem que coloca o rosto de Temer numa foto da posse de Dilma em 2010. Este 

em específico não usa linguagem verbal, apenas imagética, de maneira que para 

alguém distraído pode passar de maneira despercebida, só produzindo efeitos para 

quem de fato está inteirado da situação política do país. O meme se completa com a 

intervenção da própria usuária do twuitter, ou seja, da PI, que lhe atribue uma 

legenda, “Temer acabou de postar essa no Instagran sem querer”. Assim como os 

demais, este meme se coloca como uma forte crítica social para com o cenário 

político brasileiro no período do impeachment, sobretudo com Temer. A imagem 

coloca o PR no centro, ereto e quase que de corpo todo, o que parece mantê-lo mais 

distante do PI.  

 

Considerações Finais  

 

 Por meio deste breve trabalho, foi possível perceber que tanto a linguagem 

verbal como a imagética são ricas de significações, o que permite uma vasta análise 

dos  memes, que surgem enquanto gênero digital produzido por uma mescla de 

signos visuais e textos verbais, os quais juntos produzem sentidos.  

Nossa análise revelou que esse novo gênero, principalmente quando 

voltado para questões políticas, faz uso recorrente do humor e da crítica social. 

Assim, analisar sua estrutura e aspectos internos por meio da GDV é atentar para 

como tais questões influenciam na produção de sentidos do memes, bem como, estas 

nos permitem observar os aspectos ideológicos ali presentes.  
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O CARTOON E O LETRAMENTO MULTIMODAL NO CURSO 
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO IFCE- CAMPUS SOBRAL 

 
 

Edina M. Araújo de Vasconcelos 
 

 

Introdução 

 

A linguagem é, por si só, um termo que abrange “qualquer processo de 

comunicação” (CUNHA; COSTA; MARTELOTTA, 2011, p. 15) e, apesar do homem ser 

o único que dispõe de um aparato mental que se materializa como som articulado 

verbal, ao qual chamamos de língua, para exercer o processo de comunicação, 

sabemos que o ato de comunicar é multimodal em sua essência, pois ele se utiliza de 

diferentes modos semióticos, tais como a imagem e o som.  

O estudo apresentado neste capítulo tem como orientação teórica a teoria da 

Gramática do Designe Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), a qual se insere no 

paradigma funcional de estudos linguísticos, já que o é o Funcionalismo que 

considera a língua em uso. Nesta forma de olhar a linguagem, é necessário 

reconhecer o papel dos gêneros discursivos na interação social, compreendendo que 

são “artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano” (MARCUSCHI, 

2010, p. 31).  

Para o autor, o que define esse artefato não é exatamente a sua forma ou 

estrutura linguística, mas sim o seu aspecto sócio comunicativo e a sua 

funcionalidade (cf. MARCUSCHI, 2010, p.20). Portanto, o gênero textual propicia a 

interação por meio da linguagem, e é por meio da interação humana que a ela se 

estabelece.  

Nesse sentido, Bakhtin (2010, p. 127) defende que não é o sistema abstrato 

das formas linguísticas que deve ser o a essência da língua, nem tampouco a 

produção individual e monológica, realizada de forma isolada, ou ainda o ato 

psicofisiológico envolvido nessa produção, mas sim que o interesse deve estar no 

“fenômeno da interação verbal”, pois é esse que “constitui assim a realidade 

fundamental da língua”.  



Multimodalidade: perspectivas teóricas e aplicadas | 58 | Aluizio Lendl  /  Michelle Soares Pinheiro (Orgs.) 

 

SUMÁRIO                 ISBN 978-85-463-0402-8 

Então, a linguagem se realiza através dos gêneros textuais evocados pelos 

participantes do ato comunicativo, e estes gêneros são dotados de multimodalidade; 

cuja definição é gira em torno da qualidade que um texto tem de utilizar-se, numa 

mesma composição, de escrita, imagem, som, etc, (cf. KRESS; VAN LEEUWEN, 2006); 

estes recursos semióticos coocorrem na composição textual, ora se alternando, ora 

se complementando, mas sempre apresentando novas possibilidades para a 

interação no ato de comunicar. 

 

Referencial teórico 

 

A leitura, seja do texto verbal ou não-verbal, é considerada um processo de 

construção de sentido que, para além da decodificação, trata-se de uma prática 

social8. Especialmente se tratando de textos multimodais9, consideramos que os 

elementos retratados na composição imagética se combinam para formar sentidos 

assim como as palavras o fazem na língua (cf. KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 1).  

Isso significa dizer que as imagens não estão expostas aleatoriamente nos 

gêneros textuais que circulam na sociedade, mas existe de fato uma lógica em seu 

uso, pois elas têm potencial comunicativo. A partir do entendimento de que o visual 

é um modo semiótico10, pois realiza os propósitos mais gerais que fundamentam os 

usos da linguagem11, a GDV se propõe a descrever a composição imagética sob a 

perspectiva das três metafunções básicas para análise de textos multimodais, as 

quais são: a Representacional, que qualifica as ações representadas nas imagens; a  

Interacional, que analisa as interações entre os participantes, e a Composicional, que  

considera os elementos que dão ao texto imagético mais coerência. Através das três 

metafunções, somos expostos ao que os autores denominam de a sintaxe das 

imagens. 

                                                           
8 Como afirmam Wyatt-Smith; Elkins (2009, p. 902), a leitura não consiste simplesmente no ato de 
ler alguma coisa, mas ler algo, em algum contexto e com algum propósito.  
9 Consideramos a definição de multimodalidade direcionada para a composição textual como um 
todo, envolvendo mais de um modo semiótico (cores, recursos, gráficos, imagens etc), conforme 
Kress e Van Leeuwen (2006).  
10 Segundo Bezemer e Kress (2008, p. 171), modo semiótico é um recurso socialmente e 
culturalmente formado para realizar algum sentido em uma situação de comunicação; portanto, 
podemos citar como exemplos de modo semiótico a escrita, a fala, a imagem, entre outros.  
11 De acordo com Neves (1997, p. 62), as três funções da linguagem são: representar o mundo, 
expressar a representação e proporcionar a interação humana.  
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Segundo a GDV, é através da metafunção Representacional que podemos 

descrever as ideias por meio dos participantes da ação sugeridos na imagem. São 

denominados participantes representados ou atores os que são retratados na 

imagem, os quais podem ser pessoas, lugares ou objetos. Estes participantes 

interagem na sintaxe visual através de dois processos, a saber, o narrativo (para 

expressar ações em desenvolvimento, através da estrutura narrativa) e o conceitual 

(quando, através de uma estrutura conceitual, não há ações, mas sim uma 

determinada ordenação dos participantes, categorizados em caráter classificatório).  

Na estrutura narrativa, há dois símbolos para expressar os elementos 

participantes da composição imagética e, através deles é possível representar 

também a relação entre o Ator, o Vetor e a Meta, bem como as demais estruturas da 

GDV. Os símbolos são os seguintes:  

 

 

                   (Ator ou Meta)           (Vetor)  

 

Em processos narrativos, as estruturas podem ser transacionais (quando há 

Ator, Vetor e Meta), não-transacionais (caracterizada pela ausência da Meta) e 

bidirecionais, (quando Ator e Meta alternam papéis, e ambos emitem Vetor). Ocorre 

também que, em algumas composições imagéticas, o Ator direciona o Vetor para 

aquele que observa a imagem; neste caso, o Ator passa a ser chamado de Reator e o 

que olha a imagem é o Fenômeno. Então, as estruturas passam a ser denominadas 

de Reação Transacional (quando o alvo do olhar do Reator é perceptível, embora se 

encontre exterior à imagem) e Não-Transacional (quando não é possível definir o 

alvo do olhar do Reator). 

Há também os processos expressos através de balões, que podem ser Verbais 

(o que se fala, também chamado de enunciado) ou Mentais (o que se pensa, também 

chamado de fenômeno); em ambos os casos, o Ator deve ser animado e será 

chamado, respectivamente, Dizente ou Experienciador.  

Com relação à estrutura conceitual, o participante é representado levando 

em uma categorização feita a partir da Classe (participantes estão em um grupo que 

compartilha características comuns a todos os sujeitos), a Estrutura (quando é 

possível relacionar a parte ao todo, através de um processo analítico) e a 
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Significação (quando o participante é representado pela sua identidade, através de 

um processo simbólico). É importante lembrar que na estrutura Conceitual, não há 

participantes executando ações; portanto, não há Vetores. 

A GDV reconhece que há dois tipos de participantes na comunicação visual: o 

que é representado na imagem e o que interage com ela, que são os produtores, 

leitores, observadores. Para dar conta da relação entre participantes representados 

e interativos, a metafunção Interacional apresenta os aspectos interacionais 

enfatizados na composição visual, dos quais dependem muitos dos sentidos que a 

imagem carrega em si. Estes aspectos são o Contato, estabelecido a partir do Vetor 

emitido por parte do Reator ao Interativo (se há direcionalidade do olhar do 

representado, se estabelece a demanda; se não há, o que fica é a oferta), a Distância 

Social, estabelecida pelo enquadramento da imagem (quanto mais fechado o close, 

menor será o distanciamento social, e vice-versa), a Perspectiva, que diz respeito ao 

ângulo em que o participante representado é mostrado (frontal, oblíqua ou 

verticalmente, sugere que as relações de poder entre representados e interativos 

podem ser, respectivamente, igualitárias, de indiferença ou supremacia) e a 

Modalidade, que se trata da manipulação dos recursos (cores, contextualização, 

iluminação e brilho) para que a imagem se ajuste ao nível de realidade que ela 

representa. 

A terceira metafunção da GDV é a Composicional, que contribui para a 

sintaxe visual na medida em que se trata da combinação dos elementos das 

metafunções Representacional e Conceitual, com a finalidade de articular as 

semioses verbais e visuais que compõem os textos. De acordo com esta metafunção, 

analisamos os seguintes aspectos: o Valor da Informação, que se trata do 

posicionamento da informação na página com relação à sua polarização (à esquerda, 

à direita, no topo ou na base, centralizada ou não); importa dizer que quanto mais 

centralizada a imagem está, maior é o seu valor enquanto núcleo da informação, e 

se ela ocupa a página inteira, dizemos que ela é resulta no que se chama composição 

imagética trípitica.  

Analisamos também a Saliência (ênfase dada aos elementos da composição 

imagética no que diz respeito ao realce através do brilho, cores, etc) e a 

Estruturação, que é a presença ou não de linhas na estrutura visual, a fim de separar 
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(desconectar) ou unir (conectar) os elementos representados, para que eles sejam 

representados como identidades separadas. 

Portanto, a GDV é uma teoria funcional da linguagem, uma vez que que 

considera o texto visual e a função que ele assume na situação de comunicação. É 

através da GDV que podemos analisar os sentidos produzidos pelas semioses 

diferenciadas (imagem e verbo), reconhecendo que elas compõem a sintaxe visual. 

 

Dados e análise 

 

Aprender uma língua estrangeira deixou de ser a habilidade de saber usar 

um código linguístico cuja forma foi previamente memorizada, e sim colocar no que 

está sendo lido e/ou escrito as suas próprias contribuições para a reconstrução do 

significado. Não há mais espaço para apenas memorização aleatória de vocabulário 

e regras gramaticais, mas sim para a dinamicidade e uso de estratégias de leitura. 

No cartoon, nos deparamos com múltiplas semioses (imagem, cores, letras) 

coocorrendo no (hiper)texto. Entretanto, é preciso lembrar que: 

 

Ler compreensivamente é sempre um ato de atribuir significados, 

de construir sentidos, independente do meio, do suporte, do 

gênero, dos objetivos de leitura, dos estilos de ler predominantes 

no meio impresso ou virtual, ainda que o leitor adote estratégias 

diferenciadas para processar o dinâmico texto on-line, ou aquele 

escrito no modo convencional e na permanência do papel. (VIEIRA, 

I., 2007, p.245) 

 

Os textos analisados neste capítulo estão disponíveis na Internet. Como 

sabemos, a web é o suporte para os texto produzidos/ veiculados  no mundo digital 

e é um dos ambientes mais apropriados para o hipertexto, especialmente pela 

possibilidade que oferece ao usuário de poder agregar à sua produção várias 

características multimodais12 inerentes ao hipertexto.  

                                                           
12 É importante esclarecer que a multimodalidade é uma característica da comunicação humana 
desde o princípio; ela não se refere somente aos textos produzidos depois da inserção das tecnologias 
de informação no cotidiano das relações sociais, já que a própria linguagem humana é multimodal, 
pois ela também se utiliza de recursos próprios, como o tom de voz, a variação rítmica, etc (cf. KRESS, 
2000, p. 186). De fato, mesmo a modalidade verbal escrita não é monomodal, pois até “o simples 
destaque do título, os usos de diferentes tipos de letras, tamanho, e cor, tornam qualquer texto escrito 
multimodal” (SILVA, 2008, p. 3). No entanto, reconhecemos que depois do advento das tecnologias 
de informação e comunicação, convivemos mais com esse jogo de experimentação nos textos.  
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Sob a perspectiva de que o cartoon é um texto multimodal, e que entender 

“textos multimodais na sociedade contemporânea se constitui tarefa de extrema 

relevância” (BOU MAROUN, 2007, p. 79), refletimos sobre a competência 

multimodal desenvolvida nos estudantes, sobre a capacidade de lidar com textos 

compostos de várias semioses, e torná-los aptos para interagir através destes textos.  

A discussão apresentada neste texto se justifica por dois motivos principais: 

o primeiro deles é oferecer uma oportunidade a mais para o estudo de língua inglesa, 

em atendimento ao que estabelece a proposta de ensino da disciplina Inglês 

Instrumental, oferecida nos cursos tecnológicos do Instituto Federal do Ceará – 

Campus Sobral, mais precisamente o curso de Saneamento Ambiental, pois como 

estabelece a ementa dos cursos, tal disciplina caracteriza-se por ser o:   

 
Estudo das estratégias de leitura [...] visando a compreensão de 
textos [...] de interesse na área acadêmica e/ou profissional 
específica, considerando o objetivo da leitura [...]. Ao final do curso, 
o aluno será capaz de utilizar estratégias de leitura, compreender 
aspectos léxico-gramaticais e discursivos pertinentes à leitura, 
lidar com vocabulário desconhecido, [...] e posicionar-se 
criticamente perante o texto entre outros. (EMENTA do curso de 
Saneamento Ambiental, grifo nosso)13 

    

Observa-se que, mesmo sendo uma disciplina com uma abordagem 

instrumental de ensino, ela abre espaço para a reflexão crítica, o que demanda 

tempo e letramentos diversos. Portanto, observamos a necessidade de maior 

aprofundamento nas questões sociais e ideológicas que se nos apresentam nos 

textos.  

A segunda motivação para este estudo é a necessidade de inserirmos o aluno 

em uma prática leitora relacionada à sua área de estudo; neste sentido, nos 

referimos especificamente ao curso de Saneamento, o cartoons do projeto Water 

saniatation Program14 se constituem material peculiar para o ensino de língua 

inglesa no referido curso, pois aborda questões específicas da área, como a escassez 

de água e o problema da distribuição.   

                                                           
13 Disponível em:  
< http://ifce.edu.br/sobral/campus-sobral/cursos/superiores/tecnologicos/saneamentoambiental/pdf/ 
saneamento-ambiental.pdf/view >. 
14 As informações acerca deste projeto encontram-se no site  
< http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/12/14/water-cartoon-calendar-
2018?CID=WAT_TT_Water_EN_EXT>.  

http://ifce.edu.br/sobral/campus-sobral/cursos/superiores/tecnologicos/saneamentoambiental/pdf/%20saneamento-ambiental.pdf/view
http://ifce.edu.br/sobral/campus-sobral/cursos/superiores/tecnologicos/saneamentoambiental/pdf/%20saneamento-ambiental.pdf/view
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/12/14/water-cartoon-calendar-2018?CID=WAT_TT_Water_EN_EXT
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/12/14/water-cartoon-calendar-2018?CID=WAT_TT_Water_EN_EXT
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Em suma, o estudo que apresentamos é uma sugestão de prática leitora em 

língua inglesa, já que pretende oferecer ao aluno o envolvimento direto com a leitura 

e compreensão do texto multimodal em questão. O primeiro texto analisado é o 

seguinte: 

     
 

Texto: Tecnologia e acesso à água 
 

 
                           

Fonte: Cartoon Calendar, projeto Water Saniatation Program15 
 

 

A cena representada no Texto 1 é a de cientistas que apresentam à moradoras 

locais, provavelmente africanas, um novo aplicativo que pode mapear e monitorar 

pontos de água. Neste texto, os participantes (cientistas e mulheres), 

respectivamente, Ator e Meta, são representados executando ações; eles se 

relacionam na composição imagética através de uma estrutura narrativa 

bidirecional, na qual alternam papéis, pois acontece a emissão de Vetores de Ator e 

Meta. De acordo com a metafunção Representacional, a representação simbólica do 

texto se dá através do seguinte esquema:  

 

 

   

                         (Ator)               (Vetor)             (Meta) 

 

A disposição e relação dos participantes representados chama a atenção para 

o detalhe que o texto parece sugerir: o conhecimento científico não deve se sobrepor 

                                                           
15 Disponível: < https://www.wsp.org/content/2013-cartoon-calendar>; acesso em 23 de Set., 2018. 

https://www.wsp.org/content/2013-cartoon-calendar
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ao conhecimento local. Através da estrutura bidirecional, os representados 

partilham o mesmo ponto de vista, e a relação de poder que se estabelece no mento 

é a de igualdade. A ciência, especialmente a produzida em países estrangeiros (como 

sugere o biotipo dos cientistas), não deve desprezar aquilo que a população local 

conhece da natureza que a circunda; por sua vez, o conhecimento local não deve 

desprezar o que a ciência produz, mas avaliar os benefícios que ela pode oferecer na 

resolução dos problemas, e até sugerir melhoras.     

Observamos também o desenvolvimento dos processos Verbal e Mental, 

ambos representados em balões; isso torna o Ator e Meta, respectivamente, Dizente 

e Experienciador. Na cena retratada, apenas o cientista fala, produzindo o 

Enuanciado, mas as mulheres não têm a palavra, e só lhes resta o pensar, produzindo 

então, o Fenômneo. Observamos que, neste sentido, a imagem pode sugerir que 

existe de fato uma valorização do saber científico em detrimento ao saber local, mas 

a ironia presente no texto (quando uma das mulheres se pergunta se o aplicativo vai 

levar água até a casa) demonstra ao leitor que é preciso muito mais que tecnologia 

para resolver o problema da falta de água para as famílias da região.   

Com relação a metafunção Interacional, podemos dizer que a relação de 

Contato estabelecida entre os participantes representados e o Interativo, foi a 

Oferta, uma vez que não houve Vetor direcionado ao participante exterior à 

composição imagética. Este detalhe sugere que a relação de poder é bastante 

desigual entre os participantes da comunicação visual, pois o distanciamento social 

é claramente mantido pelo enquadre da imagem, uma vez que a cena é produzida 

em plano médio; isto sugere uma certa barreira social entre o representado e o 

observador.  

O observador se mantém distante dos representados no texto, pois a relação 

social entre eles não demostra intimidade; no entanto, este fato significa dizer que o 

observador possui também liberdade para analisar o texto com uma certa isenção, 

uma vez que pode se colocar fora da situação.  

No que diz respeito à Perspectiva, observamos os participantes 

representados numa relação oblíqua; ambos estão alheios ao observador, pois são 

representados de perfil. Não há, portanto, o compartilhamento entre representados 

e observador do mesmo ponto de vista; mas, como já foi mencionado anteriormente, 

isto favorece a leitura crítica por parte do observador, que se coloca a parte da cena. 
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Com relação à Modalidade, a imagem sugere uma representação de mundo 

irreal, típica do gênero discursivo em questão, uma vez que os elementos são 

bastante manipulados, especialmente as cores, para que o efeito da situação 

representada seja irreal, no sentido de que é uma criação, e não uma fotografia. No 

entanto, é importante dizer que a “irrealidade” se refere ao fato de ser criada uma 

imagem, não ao fato de tal situação não ocorra no mundo real. De fato, a cena retrata 

uma realidade muito conhecida em países africanos, que sofrem com a  falta de 

saneamento básico, incluindo-se a falat de acesso à água potável.   

No que diz respeito a metafunção Composicional, podemos analisar o texto 

sob o viés ideológico representado nele. Da combinação entre os fatores 

representacionais e interacionais, resulta o valor da informação. Segundo este 

aspecto, a informação encontra-se polarizada em sua distribuição no espaço da 

composição textual: os cientistas e o aplicativo compõem a informação dada 

(localizada à esquerda), enquanto que as mulheres e o fato do aplicativo não 

favorecer no transporte da água até a residência, compõem a informação nova 

(localizada à direita).  

O texto pode sugerir, então, que não há novidade em se criarem aplicativos 

para facilitar a localização da água, pois o saber popular representado pelas 

moradoras locais já o sabe fazer; o novo é perceber que além do aplicativo, é preciso 

investir em instalações sanitárias e de distribuição de água, que evite o 

deslocamento das mulheres até os pontos de oferta de água na natureza.  

A Saliência é outro aspecto da metafunção Interacional avaliada no texto; 

através do realce da cor; típica do gênero discursivo em questão. Com relação à 

Estruturação, observamos a ausência de linhas de separação entre os participantes 

representados; a partir disso, podemos dizer que há uma sugestão de conexão entre 

eles: ambos estão no contexto da falta de água; um tentando oferecer soluções, 

outros precisando delas. 

 

Considerações finais  

 

Explorar questões que envolvem a multimodalidade textual é contribuir para 

o letramento crítico dos leitores. No contexto de sala de aula, a questão se torna 

ainda mais urgente, pois estudar os textos pelo viés da multimodalidade e do 
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letramento crítico significa usar uma metodologia que busca na leitura não somente 

a compreensão, mas uma oportunidade para suscitar questionamentos outros para 

além do escrito e do imagético.  

O benefício é que os aprendizes estarão envolvidos em uma atividade 

significativa de transformação dos significados dos textos, e passarão aceitar ou não 

os sentidos evocados por eles. Em outras palavras, os estudantes estarão praticando 

o letramento multimodal e crítico. 

É importante contribuir para que haja o despertar da consciência no 

estudante e instigá-lo quanto à percepção das circunstâncias nas quais um 

determinado texto multimodal é produzido e quais pontos de vista ideológicos o 

sustentam. Afinal de contas, uma leitura eficiente em uma língua estrangeira, “além 

de ampliar os horizontes culturais, pode promover deslocamentos na compreensão 

da própria realidade, o que poderia levar à sua transformação” (DIAS; CRISTOVÃO, 

2009, p. 8).  

 Partindo da compreensão de que o letramento diz respeito, inclusive, ao uso 

das habilidades de escrita e leitura com o propósito de alcançar determinados 

propósitos sociais no contexto de uso da linguagem (cf. BAYNHAN, 1995, p. 1-2), 

salientamos a importância das aulas de Inglês Instrumental para desenvolver e 

utilizar estratégias de leitura, por meio do trabalho com o cartoon, para expandir 

habilidades comunicativas de leitura integradas à competência gramatical. 

 Acreditamos que fomentar a discussão sobre gêneros (hiper)textuais, 

relacionando a multimodalidade textual às estruturas linguísticas, a sua função e seu 

uso social, é envolver o aluno em práticas de letramento. Isto ampliar o 

conhecimento lexical por meio da aquisição de vocabulário contextualizado e 

promove o despertar ou a consolidação da criticidade.   
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O LETRAMENTO MULTIMODAL CRÍTICO A PARTIR DA 
OBRA DE ARTE “GUERNICA” NAS AULAS DE ESPANHOL 
 

Michelle Soares Pinheiro 
 

Introdução 

Atualmente, nossas vidas são permeadas por imagens (cf. MIRZOEFF, 

2003), uma vez que estamos a todo momento nos comunicando por (ou lendo) 

imagens, seja por mensagens de whatsapp, pelas redes sociais e por tantos outros 

meios. Em meio a esta realidade, a educação deve se alicerçar na construção de um 

letramento específico que desenvolva práticas de leitura de imagens. Por isso, 

quando trabalhei como professora da Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC), 

percebi a necessidade de se desenvolver o letramento multimodal crítico nos alunos 

do 3º ano do Ensino Médio. Ressalto que estes estudantes, em sua maioria, tentariam 

ingressar na universidade por meio da prova do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), a qual explora nas questões de compreensão leitora textos com palavras e 

imagens por meio de gráficos, tabelas, tirinhas, charges, anúncios publicitários, 

charges dentre outros. 

Em meio a essa realidade educacional, escolhi uma turma de 3º ano em 

que eu já havia ensinado no 2º ano e que eu acompanhava por meio do Programa 

Professor Diretor de Turma, o que permitiu que eu me aproximasse mais destes 

estudantes e das suas situações socioeducacionais. Além disso, percebi a 

necessidade e o interesse deles de aprimorar e/ou desenvolver o letramento 

multimodal crítico. Aqui conceituado como um conjunto de usos e de práticas sociais 

que envolvem a leitura e a escrita dos modos semióticos, demandando do leitor a 

análise dos discursos e das ideologias perpassados nos textos, o que possibilita o 

engajamento afetivo, o empoderamento social e uma postura crítica do sujeito 

diante dos textos multimodais (PINHEIRO, 2016). Também percebi a necessidade 

de estes estudantes se tornarem sujeitos mais participativos, informados e críticos 

no campo sociopolítico de suas comunidades (cf. CALLOW, 2006), especialmente 

pelo fato de os alunos estarem concluindo o Ensino Médio e começando uma nova 
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etapa estudantil e/ou laboral de suas vidas. Ademais, a escola16 se localizava em um 

bairro da zona oeste de Fortaleza-CE com altos índices de violência e drogadição. 

Por estas razões, a minha intervenção como professora e pesquisadora serviu 

também para dar protagonismo social para estes jovens do 3º ano do Ensino Médio. 

O objetivo geral da minha pesquisa de mestrado em 2016 foi analisar o 

letramento multimodal crítico dos alunos do 3º ano do Ensino Médio durante as 

aulas de Língua Espanhola, considerando as atividades de leitura presentes no livro 

didático. Esclareço que, como o livro didático Síntesis (MARTIN, 2010) não 

explorava, de forma mais contundente, a leitura de imagens tampouco a relação 

entre os vários modos semióticos presentes nos textos, foi necessário que eu 

adaptasse as atividades de compreensão leitora de acordo com o Show me 

framework de Callow (2008). Dessa forma, a pesquisa contou com a intervenção 

pedagógica e a análise de dados de dez aulas ao longo de quase três meses na escola 

pública. Assim, na sétima aula, eu instiguei a compreensão leitora multimodal do 

texto Guernica, presente na seção “Para leer y reflexionar” do livro didático Síntesis 

a fim de que os estudantes interpretassem os aspectos visuais e escritos do texto e 

os fatores sócio-históricos da obra de arte Guernica, de acordo com Callow (2008). 

Diante do exposto, na seção seguinte, apresento o percurso metodológico da 

pesquisa. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada na minha pesquisa de mestrado foi a pesquisa-

ação de cunho predominantemente qualitativo, que, para Thiollent (2008), 

configura-se como um método de mudança social a fim de enfrentar e tentar sanar 

problemas urgentes do contexto educacional como foi a dificuldade de compreender 

textos multimodais pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio. Empreguei como 

instrumentos de coleta de dados questionários e testes de sondagem. Os 

questionários foram divididos em três tipos: o inicial para traçar o perfil de leitura 

                                                           
16 Por questões éticas, não identifico o nome da escola a fim de preservar as identidades dos 
estudantes participantes da pesquisa. Esclareço que esta pesquisa de mestrado teve a aprovação do 
Comitê de Ética e tem o seguinte número de processo CAAE 53291516.4.0000.5534, disponível na 
Plataforma Brasil, pelo site <http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf.> com acesso 
em: 15 ago. 2016.  
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multimodal crítica dos estudantes; o final para perceber possíveis avanços ou 

retrocessos após as dez aulas da pesquisa; e o pós-aula, aplicado ao término de cada 

aula para averiguar se houve realmente a compreensão dos sentidos dos textos lidos 

em sala de aula. Os testes de sondagem inicial e final exploravam a compreensão 

leitora multimodal crítica da obra de arte “Mujer con abanico” de Picasso e que 

estava presente em uma das atividades do livro didático Síntesis (MARTIN, 2010).  

Os participantes da pesquisa foram 32 estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio (com faixa etária entre 16 e 18 anos). Os discentes são identificados pelo 

número deles na lista de frequência da turma, incluindo os estudantes evadidos. O 

corpus da pesquisa foi composto pelas falas transcritas destes estudantes ao longo 

das dez aulas a partir do modelo de transcrição de Magalhães (2000) e das respostas 

escritas dos estudantes nos questionários e testes supracitados. No entanto, neste 

capítulo, analisei predominantemente as falas dos estudantes na aula selecionada. 

Ressalto ainda que preservei a autenticidade das falas transcritas, uma vez que estas 

se constituíram como respostas orais às atividades de compreensão leitora dos 

textos multimodais do livro didático Síntesis e foram analisadas à luz das dimensões 

afetiva, composicional e crítica de Callow (2008). Na seção seguinte, apresento, de 

forma resumida, o referencial teórico empregado. 

 

Referencial teórico 

 

Com o objetivo de analisar o desenvolvimento do letramento multimodal 

crítico dos estudantes nas aulas de Espanhol, as categorias de estudo foram: 

Semiótica Social, a Multimodalidade, os Multiletramentos e o letramento 

multimodal crítico. A primeira categoria, a Semiótica Social, é conceituada como a 

ciência da vida dos signos na sociedade, surgindo como uma maneira de sistematizar 

os estudos comunicacionais, a fim de dar ênfase às estruturas e aos códigos (HODGE; 

KRESS, 1988). Na Semiótica Social, há uma complexa relação entre o sistema 

semiótico e a prática social, principalmente em virtude de os falantes e os escritores 

(ou outros participantes) estarem ligados e interagirem em uma variedade de 

modos em contextos sociais concretos.  
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A Semiótica Social se propõe a investigar os principais modos de 

representação em função dos quais um determinado texto é produzido e realizado, 

além de compreender o potencial de origem histórico-cultural utilizado para 

produzir o significado de qualquer modo semiótico. Dessa maneira, a Semiótica 

Social e a Multimodalidade buscam abordar as particularidades de cada modo 

semiótico, as regularidades de suas combinações e seus valores em contextos sociais 

específicos.  

A multimodalidade se configura como um campo de estudos que se 

destina a explorar as formas de significação modernas, o que abrange todos os 

modos semióticos inerentes aos processos de representação e comunicação (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2001). Assim, para Kress (2001), o fenômeno multimodal, em meio 

à Semiótica Social, engloba vários modos semióticos, tais como linguagem, escrita, 

imagem, layout, música, gestos, fala, objetos em 3D, dentre outros. Estes se 

relacionam, diretamente, com as modalidades sensoriais (visual, auditiva, tátil, 

olfativa, gustativa e cinética). Ao abordar a multimodalidade, Bateman (2014) 

aponta que textos e imagens se referem aos diferentes modos de comunicação, o que 

se relaciona à área de multimodalidade como investigação dos diversos modos de 

expressão e suas combinações, às quais são consideradas nos termos da 

“multiplicação” de significados (LEMKE, 1998). Nesse sentido, na construção de 

significados, cada modo leva aos leitores os sentidos específicos e usufrui de suas 

propriedades internas para aguçar ou realçar o recurso semiótico.  

Na esteira dos estudos da Semiótica Social e da multimodalidade, o 

conceito de multiletramentos se torna importante e advém do termo letramento, 

que envolve práticas sociais, culturais e discursivas de um determinado grupo 

social, que utiliza a escrita e a leitura como sistemas simbólicos e, também, na 

condição de tecnologia em contextos e situações específicas do cotidiano, 

independentemente de serem alfabetizados ou não (KLEIMAN, 2008; SOARES, 

1998). É importante salientar que adoto a percepção de letramento como prática 

social (cf. STREET, 2014) e também como um complexo conjunto de habilidades de 

leitura, escrita e tecnologia, que une recursos semióticos verbais, visuais e outros, o 

que nos permite relacionar à multimodalidade (cf. HEBERLE, 2010).  
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No que tange aos multiletramentos, segundo o New London Group17 

(2006 [1996]), o conceito de letramento vem sendo ampliado com a concepção de 

multiplicidade de discursos, o que concerne a dois aspectos: a) a pedagogia em prol 

do letramento deve abranger os diversos contextos sociolinguísticos, as múltiplas 

culturas e a pluralidade de textos que circulam nas sociedades globalizadas; b) a 

pedagogia do letramento deve englobar a variedade de formas de textos associados 

às tecnologias de informação e multimídia, bem como a proliferação de canais e 

meios de comunicação atrelados aos suportes e à diversidade cultural e subcultural. 

Nesse ínterim, explico que o conceito de letramento multimodal parte do 

pressuposto de que a comunicação por imagens, gestos e movimentos tem 

envolvido o uso social destes modos de forma articulada (integral ou parcialmente) 

da mesma maneira que ocorre com os elementos escrito-textuais (KRESS, 2001). 

Dessa forma, Walsh (2010) percebe o letramento multimodal como necessário para 

desenvolver as habilidades ou competências de leitura, escrita, oralidade, audição e 

visualização com os novos meios comunicacionais digitais. Para a autora, as 

competências de falar, ouvir, ler, “viewing”18 e escrever são interdependentes e se 

inter-relacionam na linguagem e nas práticas de letramento, principalmente no 

contexto de sala de aula com destaque para textos digitais.  

Como professora e pesquisadora, defino o letramento multimodal crítico 

como um conjunto de usos e práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita 

multimodais, permeados por discursos e ideologias (cf. NEWFIELD, 2011), que têm 

como consequência a possibilidade de empoderamento social19 (cf. FREIRE, 1992) 

e de uma postura crítica do sujeito diante do(s) texto(s) multimodal(is) (cf. 

CALLOW, 2008). Dessa forma, os usos e as interpretações do texto a partir da 

compreensão dos múltiplos modos semióticos (visual, escrito, sonoro, digital, 

                                                           
17 O New London Group foi composto, no ano de 1996, por Courtney Cazden, James Gee, Gunther 
Kress, Allan Luke, Mary Kalantzis, Norman Fairclough, Jim Gee, Carmen Luke, Sara Michaels e Martin 
Nakata. 
18 O termo “viewing” foi adotado por Callow (2013) e remete à ideia de transcender o simples ato de 
ver a imagem a fim de compreender como o modo semiótico imagético constrói sentidos. 
19 O termo empoderamento foi trazido e adaptado por Freire (1992) como tradução do vocábulo 
inglês empowerment, que significa literalmente “dar poder”. No entanto, para o autor, o termo vai 
além dessa significação e adentra nas esferas da Filosofia e da Educação, pois representa conquista, 
avanço e superação por parte daquele que se empodera, que se torna sujeito ativo do processo social 
e educacional. 
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gustativo, dentre outros) atrelados a uma construção de sentidos, de forma crítica, 

configuram-se como o letramento multimodal crítico.  

O letramento multimodal crítico se baseia principalmente na Gramática 

do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]) pelo fato de ser um 

dos mais conhecidos aportes teóricos na atualidade sobre o letramento visual. Para 

os autores citados, as imagens são entendidas como uma fonte de vários recursos de 

construção de significados por meio das metafunções: a) representacional, nos quais 

ações, eventos e conceitos simbólicos representam a realidade na imagem; b) 

interativa, em que as relações entre observador/leitor e a imagem são evidenciadas 

por meio do contato (maior ou menor interação e aproximação com o leitor), 

distância ou afinidade social (o tamanho da moldura e o enquadramento poderão 

proporcionar ou criar uma relação imaginária com o leitor), a perspectiva ou ponto 

de vista e a modalidade ou valor de realidade; c) composicional, em que as escolhas 

de layout e as combinações entre os elementos da imagem tornam o texto coerente, 

analisando aspectos como o valor de informação, o enquadramento, a saliência e a 

modalidade. 

A partir da GDV, Callow (2008) elaborou o Show me framework como um 

conjunto de estratégias didáticas para desenvolver práticas de letramento com 

textos multimodais em sala de aula. O autor desenvolve atividades de observação, 

criação e discussão de textos multimodais, considerando as dimensões afetiva, 

composicional e crítica, inerentes ao letramento multimodal. Pela dimensão afetiva, 

Callow (2008) defende que imagens são signos de engajamento afetivo, em que é 

possível perceber e avaliar essa dimensão através de gestos e expressões faciais dos 

alunos enquanto participam da atividade de interpretação do texto imagético. O que 

possibilita que os estudantes tragam suas próprias experiências e preferências para 

uma imagem. Pela dimensão composicional, conforme Callow (2008), o professor 

deve perguntar sobre as categorias analíticas das metafunções da GDV. Ou seja, o 

professor deve instigar que os alunos observem e analisem ações, símbolos, 

distância/proximidade, ângulos, olhar, cores, layout, saliência, linhas e vetores. Na 

dimensão crítica, para o citado autor, o professor deve incentivar os alunos a 

perceberem questões socioculturais, como a inclusão e a exclusão de grupos sociais, 

no tocante ao gênero, à raça e à etnia. Isso permite que os alunos identifiquem e 
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avaliem os estereótipos sociais construídos no texto multimodal, em especial nas 

imagens.  

Acerca do livro didático adotado pela escola pesquisada, Síntesis, este foi 

analisado por Moreira (2013), que observou a relação texto-imagem nas atividades 

de leitura. Para o autor, os livros possuem uma grande variedade de elementos 

imagéticos, por exemplo: tirinhas, quadros ilustrativos, gráficos, enunciados visuais, 

dentre outros. Porém, segundo o autor, há, neste livro, poucas atividades que 

desenvolvam o letramento multimodal crítico dos estudantes a fim de trabalhar 

ideologias, crenças e costumes dos países onde se fala Espanhol. Por esse motivo, 

utilizei o Show me framework de Callow (2008) com a finalidade de explorar os 

modos semióticos imagético e escrito dos textos do livro didático vislumbrando 

melhorar a compreensão leitora multimodal dos alunos a partir das dimensões 

afetiva, composicional e crítica. A partir desse apanhado teórico, na seção a seguir, 

apresento a análise da sétima aula cujo texto lido e discutido pelos alunos foi 

Guernica (MARTIN, 2010, p. 94 - 95).  

 

A análise dos dados 

 

Com o intuito de possibilitar práticas de letramento multimodal crítico 

para estudantes do 3º ano do Ensino Médio a partir de textos que tivessem obras de 

arte, selecionei o texto Guernica (MARTIN, 2010, p. 94 - 95). O referido texto possui 

os modos semióticos imagético e escrito. Entretanto, como não consegui a 

autorização formal por parte da editora do livro didático, decidi transcrever o texto 

escrito na citação a seguir e coloquei à parte a imagem presente no texto em questão.  

El lienzo mide ocho metros de largo y cerca de cuatro de alto. En el 

espacio representado, recinto interior y exterior se transfunden 

uno en otro. Los gestos de las figuras, ya sean personas o sean 

animales, empujan hacia los márgenes del cuadro, como si 

buscasen reventar el formato. Una desnuda bombilla arroja una fría 

luz aserrada. Como si la luz eléctrica no alumbrase suficientemente, 

una mujer catapulta por la ventana abierta, con un largo brazo que 

domina todo el centro del lienzo, una lámpara de petróleo. Quiere 

iluminar el acaecer hasta en el último escondrijo del cuadro: el 

caballo relinchando herido; la cabeza inmóvil del toro, que se 

muestra, llamativamente levantada del cuerpo compacto, de perfil 
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y, no obstante, con los dos ojos; incitada por el horror, una joven de 

nalgas desnudas pega un brinco; con los brazos levantados, cada 

mano atiesada, brama una mujer; y, claramente resaltado, el 

derribado jinete sostiene en su convulsionada mano derecha, que 

no puede o no quiere aflojar, una flor. La simultaneidad de todo 

acaecer del cuadro obedece a una fuerza no visible, que procede de 

fuera, que golpea y muestra su efecto. Pero incluso allí donde el 

espacio exterior está señalado por una ventana cortada con forma 

de una lumbrera, esa fuerza no se da a conocer. El jinete caído del 

límite inferior del cuadro, las dos mujeres de la parte derecha e 

izquierda del lienzo claman al cielo. ¿Viene de allí la fuerza 

invisible? ¿Qué ocurrió, qué hizo que este cuadro, pintado 

predominantemente en gris sobre gris, llegara a convertirse en el 

cuadro del siglo XX, válido todavía hoy y, de nuevo, ahora a la vista 

de los horrores de estos días? ¿Adónde han ido, dado que son sólo 

las víctimas las que dominan la escena, los autores? Todo grita: la 

luz eléctrica, las personas, el caballo. Al guardar sólo el toro un 

mutismo lleno de sentidos, acrecienta el alarido. Al cuadro podría 

dársele ese nombre si no se llamase ya Guernica. La pequeña ciudad 

Gernika está situada cerca del mar. El 26 de abril de 1937, fue 

bombardeada desde media tarde hasta entrada la noche. En 

oleadas, los aviones recién fabricadas y de lo más moderno que 

podía ofrecer la técnica bélica antes de estallar la II Guerra Mundial 

arrojaron su carga: bombas incendiarias y bombas explosivas de 

hasta 500 kilos de peso. Se probaron aviones de combate. 

Bombardeo de espacios densamente habitados en riguroso estreno 

mundial. Aquel día, un lunes, era día de mercado y el centro de la 

ciudad estaba especialmente concurrido. Tras los primeros 

trallazos, caos y desbandada. Cuando apenas habían acabado de 

arrojar la carga de bombas, los tripulantes de los aviones 

acribillaron con ráfagas de metralleta a los que huían. De los cerca 

de 7 mil habitantes de Gernika, tras el ataque habían muerto 1654 

y 889 fueron heridos. Responsable del ataque terrorista fue la 

Legión Cóndon alemana, una unidad de élite. Pero no fue el odio a 

los alemanes, ni la aversión contra el golpista general Franco, ni 

tampoco su manifiesta toma de partido a favor de la amenaza 

República: fue el espanto del pintor Picasso lo que se transformó en 

cuadro. No señaló enemigo alguno. En la compleja composición no 

se encuentra – ni aunque sea oculto – ni un solo símbolo fascista, ni 

tampoco referencia alguna a los autores alemanes. Únicamente las 

víctimas se convirtieron en objetivo del pintor. A su dolor, a su 

horror, a su alarido, les dio expresión por medio del arte para que 

el mundo viera y oyera. Pero el mundo no vio ni oyó (MARTIN, 

2010, p. 94-95). 

 

Pelos motivos já explicitados anteriormente, a referida imagem do texto 

multimodal foi extraída da internet e está exposta a seguir para melhorar a 

compreensão dos dados analisados.  
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Figura 1 – Guernica (elemento imagético do texto multimodal de mesmo nome) 

 

Fonte: Internet20 

 

Analisando as falas dos estudantes nesta aula, pude perceber que a obra 

de arte em questão na condição de texto multimodal não fazia parte das práticas 

sociais dos alunos pesquisados. Por isso, expliquei brevemente sobre os seguintes 

temas: as características dos regimes ditatoriais; Ditadura Militar no Brasil (1964-

1985); movimentos de redemocratização; Franquismo, regime político ditatorial da 

Espanha (1939-1976); Guerra Civil Espanhola (1936-1939); Cubismo. Tais temas 

são importantes para a compreensão leitora do texto multimodal, visto que o texto 

se configura como um evento sociocognitivo em que convergem conhecimentos 

linguísticos, enciclopédicos e interacionais (KOCH, 2004).  

Pela dimensão afetiva de Callow (2008), pude constatar também que a 

obra de arte Guernica, representada no livro didático também não lhes agradou, de 

forma que as reações foram de susto e tristeza. Ademais, quando perguntei sobre os 

sentimentos dos estudantes em relação à imagem, eles mais descreveram a imagem 

(o que remete à metafunção representacional da GDV) do que propriamente 

expressaram seus sentimentos, e apenas duas alunas disseram que sentiram 

curiosidade em saber o que realmente o pintor do quadro quis representar. As 

reações também se relacionam com o fato de os estudantes não conhecerem a obra 

                                                           
20 Disponível em: < https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/wp-
content/uploads/2009/08/guernica.jpg&imgrefurl=https://www.infoescola.com/pintura/guernic
a/&h=300&w=800&tbnid=2d9Dy2bO6fIUKM:&tbnh=75&tbnw=200&usg=__fVVP5aRj1XjPoS7dWZ
sUPB3YIHs%3D&vet=10ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg..i&docid=La9-
2xpSX7AXlM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg>. Acesso 
em: 31 jul.2016. 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/guernica.jpg&imgrefurl=https://www.infoescola.com/pintura/guernica/&h=300&w=800&tbnid=2d9Dy2bO6fIUKM:&tbnh=75&tbnw=200&usg=__fVVP5aRj1XjPoS7dWZsUPB3YIHs%3D&vet=10ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg..i&docid=La9-2xpSX7AXlM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/guernica.jpg&imgrefurl=https://www.infoescola.com/pintura/guernica/&h=300&w=800&tbnid=2d9Dy2bO6fIUKM:&tbnh=75&tbnw=200&usg=__fVVP5aRj1XjPoS7dWZsUPB3YIHs%3D&vet=10ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg..i&docid=La9-2xpSX7AXlM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/guernica.jpg&imgrefurl=https://www.infoescola.com/pintura/guernica/&h=300&w=800&tbnid=2d9Dy2bO6fIUKM:&tbnh=75&tbnw=200&usg=__fVVP5aRj1XjPoS7dWZsUPB3YIHs%3D&vet=10ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg..i&docid=La9-2xpSX7AXlM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/guernica.jpg&imgrefurl=https://www.infoescola.com/pintura/guernica/&h=300&w=800&tbnid=2d9Dy2bO6fIUKM:&tbnh=75&tbnw=200&usg=__fVVP5aRj1XjPoS7dWZsUPB3YIHs%3D&vet=10ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg..i&docid=La9-2xpSX7AXlM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/guernica.jpg&imgrefurl=https://www.infoescola.com/pintura/guernica/&h=300&w=800&tbnid=2d9Dy2bO6fIUKM:&tbnh=75&tbnw=200&usg=__fVVP5aRj1XjPoS7dWZsUPB3YIHs%3D&vet=10ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg..i&docid=La9-2xpSX7AXlM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjjgei_-OHYAhVHPJAKHQpVC1YQ_B0IgQEwCg
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nem o pintor Pablo Picasso, tampouco sobre a história do quadro, daí a curiosidade 

de uma das estudantes.  

Na dimensão composicional, a aluna 44 classificou a imagem como 

simbólica, pois, em seu ponto de vista, há os conceitos de morte e desespero. Sobre 

os participantes representados, percebi que os alunos sentiram dificuldade em 

identificar os participantes/personagens como animais ou seres humanos. Apenas 

as alunas 44 e 33 perceberam que poderiam ser pessoas mortas, enquanto a aluna 

27 identificou um pedido de socorro no quadro. Esse aspecto composicional é 

importante para que os alunos compreendam o que realmente o quadro de Picasso 

almejava mostrar e fazer com que as pessoas sentissem e refletissem. No entanto, 

percebo que esta dimensão ficou um pouco comprometida pela falta de 

conhecimentos prévios sobre o pintor, sua obra e o contexto histórico-social da obra 

de arte. Nesse sentido, Dinelly (2016) esclarece que:  

 

Atualmente o que se pode verificar nas escolas de ensino básico é 

um ensino de arte aquém do objetivo proposto e aprovado. 

Partindo do pressuposto de que a disciplina arte não é importante 

para o currículo escolar e ainda, que não é necessária formação 

específica de profissionais na área, pode-se afirmar que há uma 

displicência quanto ao ensino de arte no contexto educacional (p. 

02). 

 

Nesse sentido, vejo que as últimas “reformas” do Ensino Médio deixam 

em segundo plano disciplinas como Arte e Espanhol (esta última atualmente é 

facultativa). Assim, diante da dificuldade dos alunos, orientei que eles analisassem 

os vetores presentes na imagem. Daí, os estudantes mencionaram o olhar do 

participante representado direcionado para o leitor/observador criando uma 

demanda, convidando-os para uma interação imaginária (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006 [1996]), que pode ser negativa ou positiva dependendo da expressão facial e 

dos gestos dos participantes representados (FERNANDES; ALMEIDA, 2008). Dessa 

forma, os alunos perceberam que o pintor pretendeu passar sentimentos de morte, 

desespero e tristeza, principalmente por meio dos personagens que direcionavam 

olhos, boca (como se fossem gritos) e braços para os leitores. As alunas 44 e 12 

verbalizaram que alguns participantes representados se entreolhavam, ou seja, não 

criavam vínculo direto com o leitor-observador (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 
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[1996]). Em relação às cores da imagem, há predominância de tons escuros, como 

cinza e preto, que, na percepção dos estudantes, indicam a morte ou uma grande 

tragédia. Quanto à saliência, os discentes identificaram as vítimas como elementos 

de destaque no quadro.  

Notei que os estudantes tinham dificuldade para compreender o quadro 

Guernica, cuja interpretação ficou mais acessível após a leitura do texto escrito que, 

para a maioria dos alunos, era mais fácil de entender. Assim, ocorreu uma 

verdadeira orquestração de sentidos a partir dos modos escrito e imagético para os 

estudantes pesquisados. Nesse sentido, a aluna 14 verbalizou que o texto 

multimodal poderia ser resumido em “o pessoal pedindo a Deus o fim da guerra”. 

Após a leitura do modo semiótico escrito, o estudante 24 refletiu sobre o 

ataque terrorista ocorrido em Bruxelas (capital da Bélgica) em março de 2016, 

enquanto o aluno 43 comentou sobre a violência urbana em São Paulo, por conta de 

uma onda de assaltos, na capital paulista, no mesmo período. As referidas temáticas 

estavam em evidência no período da coleta de dados da pesquisa e os sensibilizou, 

fazendo com que estes alunos relacionassem ao massacre de Guernica, na Espanha. 

Dessa forma, a dimensão crítica foi construída por meio da comparação entre o 

massacre expresso do texto multimodal Guernica e os acontecimentos de 2016.  

Apesar da dificuldade apresentada pelos estudantes nesta aula, acredito 

que a prática de letramento desenvolvida a partir do texto multimodal Guernica 

(MARTIN, 2010, p. 94 – 95) serviu para despertar neles a curiosidade sobre história 

e arte, bem como a relação delas com a linguagem e com a multimodalidade. Devo 

ressaltar que, na aula seguinte, uma das alunas disse que, por coincidência, a obra 

de arte Guernica estava na prova de Português e que os alunos se saíram bem na 

prova, pois conheciam a obra e o contexto sócio-histórico dela por meio da pesquisa 

acadêmica desenvolvida por mim. Além disso, no questionário pós-aula e no 

questionário de sondagem final, a maioria dos estudantes escreveu que a aula em 

que eles mais aprenderam e de que eles mais gostaram foi a aula cujo texto lido foi 

Guernica. Acredito que a aquisição de conhecimentos a partir deste texto 

multimodal representou uma inicialização ao desenvolvimento do letramento 

multimodal crítico e também uma reflexão sobre a importância de ler e 

compreender imagens (em especial obras de arte) em sala de aula. 
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Conclusão 

Neste capítulo, resgatei uma das aulas da minha pesquisa de mestrado e 

tentei mostrar que às vezes a aula que o(a) professor(a) ou o(a) pesquisador(a) 

acredita que foi pouco satisfatória pode ser muito proveitosa e enriquecedora para 

os estudantes. Afirmo isso com base no relato dos alunos e nas respostas dos 

discentes aos questionários aplicados. Assim, destaco que cabe ao professor 

valorizar toda e qualquer prática de letramento em sala de aula, visto que tais 

experiências podem engajar afetivamente e empoderar socialmente os discentes 

especialmente na rede pública de ensino.  

Concluo que ao investigar como os alunos interpretaram o texto 

multimodal Guernica do livro didático Síntesis, pude averiguar que os alunos 

sentiram dificuldade para analisar a imagem de forma isolada em virtude de estes 

não conhecerem a obra de arte, seu contexto sócio-histórico e seu produtor. 

Dificuldade essa que foi sanada após a leitura dos elementos escritos, que os fez 

refletir e se posicionar criticamente diante do texto multimodal. As dimensões de 

Callow (2008) serviram para que os estudantes expressassem seus sentimentos em 

relação à imagem, falassem sucintamente das principais categorias da Gramática do 

Design Visual e fizessem comparações com outras situações de violência ocorridas 

no ano de 2016.  

Acredito que, se houvesse uma abordagem que fomentasse a Pedagogia 

dos Multiletramentos e a Multimodalidade entre as disciplinas escolares, as práticas 

de letramento seriam mais instigantes e possibilitariam uma aquisição maior de 

conhecimentos para os educandos. Afinal, segundo os estudantes, aprender sobre a 

obra de arte Guernica e saber o contexto histórico dela foi algo muito proveitoso 

inclusive para outras disciplinas. Entretanto, a referida abordagem careceria de uma 

formação docente continuada com os professores que atuam nas escolas públicas a 

fim de que estes se apropriem das teorias mencionadas e possam ressignificar suas 

práticas em especial as que utilizam os livros didáticos na escola.  

Ao avaliar como os estudantes desenvolvem o letramento multimodal 

crítico de acordo com as dimensões afetiva, composicional e crítica, pude constatar 

que as dimensões afetiva e crítica se integraram com mais veemência, uma vez que 

expressar sentimentos e vivências, muitas vezes, instiga um posicionamento crítico 

e um empoderamento social. Reforço que as três dimensões afetiva, composicional 



Multimodalidade: perspectivas teóricas e aplicadas | 80 | Aluizio Lendl  /  Michelle Soares Pinheiro (Orgs.) 

 

SUMÁRIO                 ISBN 978-85-463-0402-8 

e crítica interagem e se complementam no momento em que lemos e interpretamos 

textos multimodais. Apesar disso, percebi que os estudantes tiveram mais 

dificuldade em desenvolver a dimensão composicional, talvez porque interpretar 

imagens para eles seja algo novo em meio à rotina educacional. Por isso, repito que, 

na pesquisa aqui apresentada, houve uma “inicialização” deste desenvolvimento do 

letramento multimodal crítico para os alunos pesquisados. 

Finalmente, com este artigo, pretendi mostrar que o letramento 

multimodal crítico é algo que deve ser (re)construído e desenvolvido desde cedo na 

educação de crianças e adolescentes. Aproveito para chamar a atenção para a 

importância da Arte na educação como fator necessário e relevante para o 

desenvolvimento do letramento multimodal crítico.  
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PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE MULTIMODALIDADE, 
MULTILETRAMENTO E EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE – 
REFLEXÕES A PARTIR DO PROGRAMA FLAGSHIP 
PORTUGUÊS (UFSJ-UGA) 

 

Cláudio Márcio do Carmo 
 

 

Introdução 

 

O presente texto pretende refletir sobre a necessidade de se fazer uma 

relação estreita entre a multimodalidade, como uma realidade constitutiva dos 

textos e da realidade social, o multiletramento, percebido como uma condição para 

a apreensão crítica dessa realidade, e a ideia de uma educação para a diversidade, 

requisito para a produção do cidadão do mundo, especialmente quando do ensino 

de uma língua estrangeira, que requer bem mais que o domínio linguístico e algum 

domínio de certos aspectos culturais, para se agir no e proceder a uma leitura de um 

mundo globalizado e plural. 

Aqui, tomaremos como propulsor de nossas reflexões o caso do Português 

como Língua Estrangeira, a partir da experiência do Programa Flagship Português 

(convênio UGA-UFSJ), que tematizou recente pesquisa de pós-doutoramento pelo 

Instituto de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade da Geórgia, 

sob supervisão do professor Dr. Richard Gordon (cf. CARMO, 2018). 

O recorte teórico se dará de forma específica na Semiótica Social (HODGE; 

KRESS 1988), como ponto inicial para vários estudos sobre multimodalidade 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, [1996]2006), desdobrando-se para reflexões acerca 

do multiletramento (cf. NEW LONDON GROUP, 1996) como uma profícua resposta 

a uma educação para a diversidade, elemento aqui tomado como intrínseco ao 

processo de ensino crítico e aprendizagem de qualquer língua estrangeira. 

Para tanto, o texto encontra-se dividido da seguinte forma: Em torno do 

Português como Língua Estrangeira: o Programa Flagship Português; Semiótica 
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Social, Multimodalidade e Multiletramento: contribuição a uma educação para a 

diversidade, seções essas seguidas das Considerações Finais e das Referências. 

 

Em torno do Português como Língua Estrangeira: o Programa Flagship 

Português 

 

Murphy e Evans-Romaine (2017) trazem o primeiro volume dedicado a 

compartilhar pesquisas, práticas, currículos e modelos programáticos usados no 

âmbito dos programas de Línguas Flagship estadunidenses. Esse Programa é, 

conforme explicam as autoras, uma iniciativa lançada em 2002, financiada pelo 

governo estadunidense, a qual visa a fornecer oportunidades para estudantes da 

graduação dos EUA de qualquer área alcançarem fluência linguística em uma 

segunda língua. 

 De acordo com as autoras, os alunos que completam com sucesso o Programa 

alcançam proficiência no nível 3 na Escala de Avaliação da Interagência de Idiomas 

(ILR), usada pelo governo federal dos Estados Unidos, ou o nível superior na escala 

do Conselho Americano sobre o Ensino de Línguas Estrangeiras (ACTFL), o que é 

equivalente ao nível C1 da escala do Quadro Europeu Comum de Referência para 

línguas (CEFR), significando o mínimo aceito por muitas agências governamentais. 

 O Programa Flagship sempre perpassa aspectos da visão linguística das 

ideias de língua estrangeira, segunda língua, língua de herança e, por que não?, 

língua adicional. Nesse sentido, à esteira da visão do que seja estrangeiro, ou o lugar 

da segunda língua, da língua de herança, da língua estrangeira em si, parece-nos que 

o debate em torno da produção do cidadão do mundo como um fim último passa 

claramente pela percepção do alcance das línguas adicionais, diferentemente da 

exclusão provinda da ideia de estrangeiro ou da dificuldade de se estabelecer o lugar 

da segunda língua.Por exemplo, em ambientes plurilíngues, o termo língua 

adicional, por si, é capaz de realçar a adição de outras línguas por motivações e 

razões várias. 

Essa é a visão trazida por Schlatter e Garcez (2009) quanto à procura e 

quanto ao cada vez maior acesso à Língua Portuguesa. Para os autores, a soma de 

uma língua ao repertório linguístico de alguém está calcada numa visão extensiva 

da própria atuação dos sujeitos e às necessidades trazidas pela vida contemporânea 
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que transcendem fronteiras físicas, trazendo à tona uma visão de língua como forma 

de participação na vida social em escala global. 

Por esse viés, vemos o crescimento da procura pelo aprendizado da Língua 

Portuguesa e a implementação do Flagship Português como uma iniciativa inserida 

nesse contexto em que o Brasil, especialmente, vem ganhando certa proeminência 

internacional. Quanto a aspectos específicos do pensamento original do Programa e 

algumas estratégias que têm sido utilizadas em seu interior, sugerimos a leitura de 

Hasko et al. (2017). 

Resende (2017) nos esclarece as especificidades do Programa Flagship 

Português afirmando que ele “é um programa de ensino a ser desenvolvido 

conjuntamente pela Universidade da Geórgia (UGA) e a Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ), como fruto do Acordo de Colaboração firmado em 2014” (p. 2). 

Como observa a autora, ele “é financiado pelo setor de ‘Programas 

Educacionais e de Seguridade Nacional’ (NSEP – National Security Educational 

Program), do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, através de proposta 

quadrienal aberta às instituições de Ensino Superior norte-americanas” (p. 2). 

Resende (2017) pontua que “a coordenação institucional e pedagógica do programa 

é realizada pela Assessoria para Assuntos Internacionais da instituição em parceria 

com o Departamento de Letras, Artes e Cultura” (p. 2). 

O Programa Flagship Português vai ao encontro, portanto, de demandas 

institucionais de ambas as partes envolvidas em sua gestação e parece tentar 

preencher mais que uma lacuna na política de expansão linguística demandada pelo 

governo estadunidense, como a própria expansão da Língua Portuguesa no mundo, 

num momento em que as relações internacionais se baseiam, cada vez mais, em 

parcerias globais. Logo, cada país, de forma diferente, assume papel primordial na 

manutenção do equilíbrio mundial em todos os sentidos, com especial atenção à 

economia e à ordem mundiais. 

Resende (2017, p. 04) esclarece que o objetivo geral do Programa Flagship 

Português no âmbito da UFSJ é prover ao aluno americano ampla oportunidade de 

aprendizagem e prática do Português do Brasil. Os objetivos específicos traçados 

são (1) ofertar ao aluno Flagship aulas de português em nível avançado de 

proficiência; (2) propor atividades de prática da língua, através da imersão em uma 

diversidade de contextos sociais; (3) contribuir para o conhecimento do aluno 
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acerca dos sistemas político-econômicos e culturais do Brasil; (4) criar 

oportunidades para o desenvolvimento do pensamento crítico; (5) difundir a língua 

e cultura brasileiras; (6) ampliar as oportunidades de mobilidade acadêmica e 

profissional para alunos, professores e técnico-administrativos de ambas as 

instituições; e, por fim, (7) criar novas ações conjuntas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Simon e Charles (2018) registram que a Língua Portuguesa é a quinta mais 

falada em todo o mundo. E sites de pesquisa também têm demonstrado o 

crescimento dessa língua, a exemplo do Top Ten Languages Internet Stats (2017), o 

qual apontou a Língua Portuguesa como ocupante da quinta posição em número de 

usuários no âmbito da Internet, sem falar que apenas o Brasil responde pela maior 

parte de falantes de Língua Portuguesa no mundo. 

Dados como esses demonstram razões objetivas para a adoção de políticas 

internacionais para a promoção e o ensino da Língua Portuguesa e para a sua 

valorização em âmbito mundial (cf. CARVALHO, 2012). Talvez, por essa razão, tenha 

havido crescimento expressivo de livros de Português Língua Estrangeira (PLE) 

conforme demonstraram Zoppi-Fontana e Diniz (2008). 

Entretanto, é fundamental considerar como extremamente relevantes 

aspectos correlacionados ao ponto de vista cultural e da própria diversidade dos 

países com suas culturas, que sempre vão permear o ensino-aprendizagem de 

qualquer idioma. A diversidade já é um dado de qualquer contato linguístico, social 

ou cultural no âmbito do ensino-aprendizagem de outra língua. Essa é uma tônica 

que perpassa os trabalhos de vários autores a exemplo de Nugent e Slater (2017), 

Kagan e Martin (2017), Davidson, Garas e Levic (2017), Eisen (2017) e Al-Batal e 

Glakas (2017), o que corrobora nossas reflexões. 

Diante de um dos objetivos dos programas Flagship, que é trabalhar com a 

modalidade cultural da língua com fulcro no universo acadêmico e do trabalho, a 

imersão na cultura-alvo trará para dentro desse espectro não apenas o problema 

que Galisson (1987, 1988, 1991, 1994) chama de lexicultura (elemento de união 

entre léxico e cultura), como é reforçado por Barreiro (2001/3) e Barbosa (2009), 

dentre outros autores, como das diferentes paisagens semióticas a serem “lidas” na 

produção dos diversos sentidos sociais circulantes no novo ambiente em que se 
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insere. O ambiente de imersão é rico em possibilidades de desenvolvimento 

linguístico e de conhecimento de cultura. Entretanto, trará usos e expressões 

linguísticas, bem como estereótipos, representações de mundo e outras questões 

correlatas impregnadas de valoração social de maneira que o aprendiz da língua 

deve ser, conforme veremos adiante, mais do que letrado, e sim multiletrado 

criticamente, para evitar conflitos linguísticos, sociais e culturais. 

No caso brasileiro, poderíamos citar como exemplo os diversos estereótipos 

minimalistas tanto do país como dos brasileiros, muitas vezes reproduzidos na 

mídia e em livros didáticos sobre o país das mulatas, país do carnaval, país do futebol 

etc., ou país de pessoas “sem” cultura ou de cultura inferior, dentre outros. Por isso, 

advogamos a possibilidade de trabalhar o ensino de Língua Portuguesa pautado na 

diversidade sociocultural de forma crítica, para que o aluno seja capaz não apenas 

de escolher a forma linguística mais apropriada, mas também de não reproduzir 

estereótipos advindos de uma aprendizagem cultural excludente, preconceituosa e 

acrítica. A percepção do senso comum de que a sociedade é diversa e que as salas de 

aulas se caracterizam exatamente pela diversidade linguística e cultural é o ponto 

em torno do qual os trabalhos contidos em Prinsloo e Straud (2014) estão 

organizados. 

Dessa forma, o que se levanta como uma questão central aqui também é que 

o ambiente de intercâmbio e os objetivos de programas como o Flagship apontam 

fortemente para a diversidade sociocultural caracterizadora do ambiente 

internacional para o qual os diferentes alunos estão sendo preparados ou para as 

situações que podem se lhes apresentar na vida, no cotidiano, no trabalho ou na 

universidade (embora haja muitas outras possibilidades). A isso, soma-se o fato de 

que existem muitas expectativas envolvidas, sendo as do Programa Flagship de 

maneira geral, da UGA, dos próprios alunos, da UFSJ, de coordenadores e 

professores em ambas as instituições e as motivações pessoais dos envolvidos. 

Assim, não se pode imaginar que os objetivos traçados possam ser alcançados sem 

levar todos esses elementos em consideração. E ainda podemos acrescentar, no caso 

do Brasil, sua dimensão continental e sua própria formação histórica como um 

diferencial para sua pluralidade e diversidade. 

As mudanças ocorridas nas formas de acesso à informação, possibilidades de 

locomoção e deslocamento, e criação de programas interinstitucionais, dentre 
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outras, reorientam as instituições ao mostrar a transnacionalidade, a 

interculturalidade e a cooperação como sendo as pedras fundamentais das 

transformações sociais na medida em que praticamente tudo está globalizado, 

tecnologizado e posto em rede. 

 Apesar de vivermos num mundo altamente tecnologizado e 

constitutivamente diverso,inversamente temos presenciado cada vez mais 

problemas interpessoais, inter-raciais, intergrupais, internacionais, religiosos e de 

muitos outros tipos, muitas vezes impregnados de um discurso e também de um 

comportamento de ódio, na contramão dos anseios por uma sociedade mais 

igualitária (cf. CARMO, 2016, 2017). Nesse aspecto, o estudo de um idioma, mais do 

que nunca, precisa estar assentado em uma abordagem crítica, que capacite os 

alunos a lidarem com a diversidade, respeitando-a, tendo a capacidade não de 

simples aceitação, porém de respeito às diferenças, atitude que pode, por exemplo, 

evitar acidentes diplomáticos ou de outra natureza, inclusive guerras. Essa postura 

demonstraria um viés diferenciado e importante a ser acrescido na própria ideia de 

internacionalização das universidades a partir de seus programas. 

  

Semiótica Social, Multimodalidade e Multiletramento: contribuição a uma 

educação para a diversidade 

 

A Semiótica Social, conforme proposta por Hodge e Kress (1988), advogou 

para si a análise crítica de diferentes códigos que não apenas o verbal, partindo do 

princípio de que as diversas formas de representação são modos semióticos de 

construção de sentidos em sociedade. Tal abordagem se origina de críticas 

construtivas e de uma revisão principalmente do construto tradicional da área 

representado, sobretudo, pelo pensamento de Ferdinand de Saussure e Charles 

Pierce, conectados aoutros significativos trabalhos, a exemplo daqueles 

desenvolvidos por Voloshinov, Bakhtin e seu círculo (também chamado de Círculo 

de Bakhtin) e Roland Barthes. 

 Um diferencial importante que culminou com a proposta da Semiótica Social 

reside no fato de que o ponto de partida de Hodge e Kress (1988) tem raiz marxista, 

notadamente a percepção de que uma sociedade capitalista se caracteriza por 

relações desiguais na distribuição do poder e dos bens, de onde advêm as estruturas 
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de dominação que criam grupos antagônicos como dominantes e dominados, 

exploradores e explorados. 

 Dentro desse processo, a linguagem toma papel preponderante na mediação 

dessa relação e também como crucial mecanismo da produção, reprodução, 

articulação, rearticulação, transformação ou mudança dessas relações. Todavia, a 

comunicação não se dá apenas por meio do código verbal, mas por meio de inúmeros 

outros que, pelo princípio de integração (cf. CARMO, 2014), compõem a 

materialidade dos textos nas diferentes interações das quais participamos 

cotidianamente; ou seja, nas nossas práticas sociais diárias. 

Assim, Kress e van Leeuwen ([1996]2006) propõem uma análise global dos 

textos com base na Multimodalidade, definindo como texto multimodal aquele 

constituído por mais de um código semiótico. Ou, como perpassa toda a obra 

organizada por Jewitt (2011), a Multimodalidade constitui um termo para agregar 

abordagens, as quais superem uma visão da linguagem como sendo apenas a verbal, 

uma vez que existe uma pluralidade de formas de comunicação usadas pelas 

pessoas, de formas inter-relacionadas, em suas práticas sociais. 

Desse modo, a Semiótica Social, como uma teoria geral da análise dos modos 

semióticos de representação, e a Multimodalidade, como uma abordagem dos textos 

constituídos por variados códigos semióticos, se constituíram como essencial aporte 

para pesquisadores interessados nas formas de produção, reprodução e construção 

de sentidos sociais nos mais variados gêneros textuais. 

Para Kress e van Leeuwen ([1996]2006, p. 8), a organização dos signos, como 

sinais orientados socialmente, é parte do plano sintagmático motivado pela 

interação entre os indivíduos, os quais podem ser analisados por meio de recursos 

constituídos para a decomposição e compreensão da sintaxe visual dos textos, que 

podem contribuir para desvelar relações socioculturais opacas presentes nos textos, 

razão pela qual compreendem a gramática a partir de uma visão sintática. Isso 

permite a investigação da relação entre os elementos contidos nas imagens e da 

combinação deles como um todo semântico, uma “estrutura visual” coesa e coerente, 

principalmente por seu propósito comunicativo. Daí, a proposição da gramática do 

design visual com um norte na descrição e análise da sintaxe visual. 

Por isso, a educação tem se mostrado terreno fértil para a pesquisa e 

construção de formas de pensamento críticas e emancipativas orientadas a 
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problemas sociais, a exemplo do que se pretende aqui ao procurar estabelecer uma 

tentativa de desenvolvimento de uma pedagogia da diversidade, com foco numa 

educação para a diferença e para objetivos específicos de produção de cidadãos do 

mundo críticos capazes de fazer uso da linguagem em variados contextos de 

maneira respeitosa e consciente do processo de apropriação da língua para a 

solução dos problemas que se lhes apresentem. 

Rebecca Rogers ([2004]2011, p. 1) tem trabalhado com a Análise Crítica do 

Discurso, percebida como um conjunto transdisciplinar de métodos e teorias 

orientado para um problema, o qual é utilizado na pesquisa educacional, devido à 

compatibilidade existente entre pesquisa educacional e a própria proposta da área 

em foco. Dentre essas compatibilidades, a autora cita três, que seriam (1) o fato de 

as práticas educativas serem consideradas eventos comunicativos, logo a análise do 

discurso já seria útil para analisar as formas como os textos, conversas e outras 

interações semióticas são construídos ao longo do tempo juntamente a seus 

respectivos contextos; (2) os estudos do discurso fornecerem uma maneira 

particular de conceituar interações que são compatíveis com as perspectivas 

socioculturais na pesquisa educacional; e (3) haver o pressuposto compartilhado de 

que o discurso pode ser entendido como uma prática social multimodal, este último 

termo significando que os discursos se materializam em textos constituídos por 

mais de um código semiótico, sendo o verbal apenas um deles. Existe, então, um 

espaço privilegiado nessa abordagem para uma percepção de discurso como uma 

prática social multimodal, multissemiótica e multissistêmica. 

Partindo do princípio de que o anseio final do processo de escolarização seja 

a produção do indivíduo letrado, torna-se possível ampliar a visão do indivíduo 

letrado, para o indivíduo multiletrado, capaz de produzir leituras multissistêmicas 

e, por isso, multissemióticas dos textos e do próprio mundo em contexto micro 

(contexto de situação) e contexto macro (contexto de cultura). E, dessa forma, ser 

capaz de dimensionar sua leitura de mundo para uma percepção global, que abranja 

a diversidade sociocultural, representando uma postura agregadora e fornecedora 

de elementos para convergência de pensamento e alcance de objetivos pessoais, 

profissionais, acadêmicos etc. 

Como propusemos e esboçamos em Carmo (2017), necessitamos de 

metodologias que abordem o uso da língua com criticidade e de forma mais ampla. 
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Isso significa que elas devem gerar criticidade quanto ao uso da linguagem (1) no 

micronível lexicogramatical e semiótico de construção dos enunciados e (2) no 

macronível dos gêneros textuais, em que os elementos lexicogramaticais e 

semióticos se articulam, mediante certas condições de produção textual imediatas e 

da cultura, semantizando-os como recursos semióticos e artefatos socioculturais 

capazes de gerar compreensão e ação social. 

 Nesse sentido, existe uma integralidade na produção dos sentidos textuais, 

destacando-se que a tecnologia é um elemento a mais de construção, produção e 

distribuição dos textos na contemporaneidade, estando ela ligada não apenas aos 

processos de globalização lato sensu quanto ao fluxo da própria vida social e cultural 

stricto sensu. Assim, o que se chama Multimodalidade – o uso conjunto e integrado 

de diferentes códigos semióticos na produção de um texto (cf. CARMO, 2014) – é 

uma realidade para a qual devemos cada vez mais olhar com criticidade e 

preocupação didático-pedagógica tanto quanto para a leitura semiótica que é feita 

do mundo por si e a partir dos textos. 

Em consonância com Carmo (2017), conhecendo as diferenças possíveis 

entre os termos gênero textual e gênero discursivo, optamos pelo termo conjunto 

gênero textual-discursivo, significando que estão sendo considerados dois 

momentos de constituição do texto: “(1) seu esqueleto material, isto é, sua 

arquitetura linguístico-semiótica (materialidade multissistêmica e 

multissemiótica), e (2) o momento em que se torna, pelo discurso, mecanismo de 

ação social” (p. 280). 

Usaremos o termo multimodal, por sua vez, significando um texto, em cuja 

tessitura encontramos mais de um código semiótico, conforme proposta de Kress e 

van Leeuwen (2001, [1996]2006), a fim de chamar a atenção para os diferentes 

códigos semióticos (gestos, movimentos, texturas, cores, dobraduras etc.) utilizados 

como recursos semióticos de construção do texto. E para dar conta de textos dessa 

natureza de forma crítica, partimos do texto fundador, de 1996, produzido pelo 

Grupo de Nova Londres (New London Group), o qual cunhou o termo 

multiletramento. 

 De certa maneira, o que se pontua é o processo de apropriação da escrita e 

de formas correlatas de comunicação como uma capacidade de moldar a língua e 

outros sistemas semióticos, para agir no mundo por meio deles o mais 
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conscientemente possível nos diferentes contextos (trabalho, academia, escolas, 

igrejas, cotidiano etc.). Acreditamos que isso seja possível quando dominamos a 

tecnologia e nos apropriamos de seus recursos como produtores fornecedores de 

recursos para produção de textos em sociedade, pois são eles, os textos, que nos 

informam e é por meio deles que informamos, agimos, interagimos e, por isso, nos 

comunicamos. 

 De acordo com Motta-Roth (2000, p. 172), ao considerarmos que o texto e o 

contexto existem em relação direta, qualquer exame mais detalhado do produto 

textual depende de uma visão precisa do contexto social, em que o texto veicula 

discursos. E, da forma como compreendemos, isso certamente exige uma visão 

ampla do texto na vida social. 

Entretanto, à esteira do que já vimos expondo, é importante ressaltar que a 

percepção de letramento na contemporaneidade traz à tona mais que o elemento 

verbal falado ou escrito, como também o uso cotidiano de diferentes códigos, 

demonstrando que não há a necessidade de letramento, mas de letramentos vários, 

culminando na visão de multiletramentos, que capacitem os indivíduos à ação social 

por meio de variados textos e múltiplos códigos, os quais podem ser engendrados 

na tessitura dos gêneros textuais-discursivos; e crítica, porque todos os letramentos 

são socialmente orientados, o que significa que não estão isentos dos matizes de 

onde partem. 

No início dos anos 2000, alguns pesquisadores difundiram a área intitulada 

Novos Estudos do Letramento (cf. GEE, 1996; BARTON; HAMILTON, 1998; BARTON; 

HAMILTON; IVANIČ, 2000; STREET (2014), em que o letramento é “definido pelas 

práticas sociais e comunicativas com que os indivíduos se envolvem em vários 

domínios das suas vidas. [Por isso, n]essa perspectiva, o letramento é histórico e 

socialmente situado” (HAMILTON, 2002, s/p). 

Uma perspectiva que postulou uma visão da linguagem como prática social 

já vinha sendo posta e estruturada desde o final da década de 1980, por abordagens 

como da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1989) e da Semiótica Social 

(HODGE; KRESS, 1988), em resposta à necessidade de constituir um aparato capaz 

de combater e problematizar as desigualdades, tensões e problemas sociais, o que 

reverberou em vários trabalhos da área educacional (ver, por exemplo, 

FAIRCLOUGH, 1992; NEW LONDON GROUP, 1996; ROGERS, [2004]2011; OTTONI; 
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LIMA, 2014; ROGERS; WETZEL, 2014, dentre outros), ajudando na construção de 

diferentes visões sobre a ideia de letramento crítico e da necessidade do 

multiletramento. 

Isso envolve todos os atores no universo educativo – alunos, professores, 

coordenadores, diretores etc. Rogers e Wetzel (2014), por exemplo, são categóricas 

ao afirmar que a educação para o letramento crítico não pode ser obtida sem 

adentrar nas práticas discursivas, examinando a relação entre linguagem, poder e 

as identidades que estão em jogo, o que faz com que os professores tenham de 

pensar em sua própria linguagem, identidade, cultura e crenças de maneira a prover 

os alunos de variadas práticas de letramento. O trabalho das autoras é todo dedicado 

a isso, ao trazer a análise do discurso para a vida e cotidiano de professores, alunos 

e pesquisadores, entendendo o letramento crítico como referente a abordagens que 

coloquem ênfase em ajudar as pessoas a desenvolverem agência de forma a 

capacitá-las a atingir seus objetivos.  

 Para tanto, as autoras adotam três abordagens: (1) uma de gênero (genre) 

calcada na Linguística Sistêmico-Funcional para letramento crítico; (2) outra 

baseada na noção de multiletramentos advinda do Grupo de Nova Londres; e (3) 

ainda outra voltada para o letramento crítico com vistas à justiça social. O foco, para 

além das diferenças, está nos pontos de convergência conceitual, isto é, a percepção 

de que (a) a linguagem é impregnada de valores, logo, não é neutra; (b) a 

aprendizagem ocorre dentro de contextos socioculturais; (c) o diálogo e a 

participação estão no cerne de qualquer comunidade de prática; (d) as práticas de 

letramento possuem o poder de transformar a realidade social; (e) o 

questionamento e a reflexão são pedras fundamentais no desenvolvimento do 

letramento crítico.  (ROGERS; WETZEL, 2014, p. 8) 

Anseios orientados como esse vão ao encontro do que o grupo de Nova 

Londres propôs quando afirmou que a interação na contemporaneidade requeria o 

uso de “múltiplas linguagens, múltiplos ingleses e padrões de comunicação que 

atravessassem as fronteiras de cultura, comunidade e nação” (NEW LONDON 

GROUP, 1996, p. 64).  

No entanto, isso requer ainda mais. Estar em outro lugar, outra cultura e 

fazendo uso de um idioma estrangeiro requer a consideração e destreza de estar 

atento a mais do que se fala e como se fala, mas a quem fala e o que se pretende fazer 
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enquanto diz (GEE, 1996, p. viii), englobando aspectos macro do contexto, ou seja, a 

paisagem semiótica (KRESS; VAN LEEUWEN, [1996]2006), elementos 

indispensáveis à compreensão do outro e produção de um discurso respeitoso e, 

consequentemente, diplomático. Por isso, anteriormente, referimo-nos a uma 

pedagogia da diferença. 

Em Carmo (2017), esboçamos um conceito geral de indivíduo multiletrado 

como sendo aquele “capaz de negociar significados utilizando-se de todos os 

recursos [simbólicos, materiais, culturais, históricos, técnicos e tecnológicos etc.] 

disponíveis, códigos e linguagens, [suas crenças e também experiências], em 

variados contextos da vida social e cultural, como forma de agir no mundo por meio 

da linguagem e de variados gêneros textuais-discursivos” (p. 282). Assim, 

pretendemos mostrar que ser alfabetizado seria um passo inicial para algo maior 

chamado letramento, marcando que ser letrado ainda pode se fazer insuficiente 

para uma vida social, laboral e acadêmica regida por uma eficácia e eficiência de suas 

ações e usos da língua(gem). 

Desse modo, coadunando com uma visão de que é essencial haver 

letramentos, multiletramento é considerado um conceito que “aponta para dois 

tipos específicos e importantes de multiplicidades presentes em nossa sociedade, 

principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das 

populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos 

quais ele se informa e se comunica” (ROJO, 2012, p. 13). 

Heberle (2000, p. 308-310) propõe, com base em extensa literatura da área, 

um possível instrumento para análise de textos em aulas de leitura e discussão em 

L1 e L2, que consiste num conjunto de questões divididas em (1) questões gerais 

sobre o texto, (2) questões lexicogramaticais, constante de perguntas sobre léxico e 

sobre gramática, (3) análise dos elementos visuais e (4) questões de gênero, essas 

últimas, substituíveis por quaisquer temas a serem trabalhados em aula, o que 

garante o espectro total da diversidade. 

E dessa maneira, entramos em consonância com pesquisas atualizadas sob a 

perspectiva dos multiletramentos (cf. SERAFINI; GEE, 2017) e orientamos o 

trabalho docente para uma atenção especial à diversidade para que ela assuma um 

papel central nas discussões em torno do ensino de línguas estrangeiras, num 

momento em que as relações interpessoais lato e stricto sensu mostram-se 
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extremamente frágeis e susceptíveis a conflitos de naturezas variadas, alcançando 

níveis que vão do local ao global. 

 

Considerações Finais 

 

No que tange ao ensino de línguas, aqui com atenção especial ao Programa 

Flagship Português, vemos a proposta discutida neste trabalho como passível de se 

tornar real a partir do momento em que pode viabilizar uma formação que 

contemple os conhecimentos requeridos para a construção de um cidadão do 

mundo, capaz de lidar com a diversidade sociocultural e com o mundo globalizado 

de forma crítica. Isso porque pode constituir um aparato para prover oportunidade 

de aprendizagem e prática do Português do Brasil, pela combinação de atividades 

de ensino e vivência sociocultural num país diverso, por vezes, adverso, por 

capacitá-los para uma leitura a partir da percepção multimodal/multissemiótica, 

das geografias física e humana, requeridas para uma interação harmoniosa e 

respeitosa. 

 Enfim, o potencial das abordagens aqui tratadas demonstra mais uma 

possibilidade para o alcance de objetivos vários quando do ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira, ao perceber a integração entre língua(gem), sociedade e cultura, 

a partir da compreensão da linguagem como prática social estendida aos diferentes 

códigos semióticos na análise semiótica das práticas, razão que justifica o 

multiletramento como uma meta a ser alcançada. 

A busca de conhecimento acerca dos sistemas político-econômicos e 

culturais do Brasil demonstra também o quanto o Português do Brasil está 

apontando para uma perspectiva de compreensão do Português como língua 

adicional, e não exatamente uma língua estrangeira. Conforme já explicitado e 

retomando na sua estreita ligação com o Programa Flagship, está claro que o 

aprendizado da Língua Portuguesa possui motivações e razões conectadas a uma 

instrumentalização do aluno para se tornar capaz de compreender a outra cultura e 

contribuir em seu país para a divulgação e promoção desse conhecimento não 

apenas por divulgação, mas também orientados pelo governo estadunidense em 

suas necessidades várias que se apresentarem. 
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Como podemos trazer de Schlatter e Garcez (2009), a soma de uma língua ao 

repertório linguístico de alguém está calcada numa visão extensiva da própria 

atuação dos sujeitos e às necessidades trazidas pela vida contemporânea, que 

transcendem fronteiras físicas, advogando uma percepção ligada efetivamente à sua 

participação na vida social em escala global. 

Abordagens que levem ao multiletramento são prenhes na criação de 

oportunidades para o desenvolvimento do pensamento crítico ligados ao uso da 

língua(gem) na relação com a sociedade e a cultura.  

No bojo dos anseios do Programa Flagship no geral, destaca-se, portanto, sua 

pretensão e atenção para a produção do cidadão do mundo. Contudo, compreender 

o que essa expressão significa não é uma tarefa tão simples quanto possa parecer, 

porque é importante se contrapor a uma ideia de cidadão do mundo, que se prenda 

exclusivamente à perspectiva de seu país, pois, nesse caso, mesmo que se aprenda a 

língua, estaria sendo deixada de lado toda uma complexidade geográfica, social, 

cultural e humana, que são elementos imprescindíveis para o respeito à diversidade. 

Gadotti (2005), sob um enfoque sustentável, assim define: “Se sou cidadão do 

mundo, não podem existir para mim fronteiras. As diferenças culturais, geográficas, 

raciais e outras se enfraquecem diante do meu sentimento de pertencimento à 

Humanidade” (p. 23). Como destacou Lampert (2005), a educação na sociedade 

globalizada deve ensinar o cidadão a viver numa “aldeia planetária” como uma 

condição para se tornar cidadão do mundo. Isso requereria dele a aceitação da 

mundialização da cultura sem que tivesse que renunciar suas raízes culturais. E, 

assim, criar-se-ia uma forma de superação de problemas e possíveis erros do 

passado, para ser possível a construção de um pensamento, o qual supere os 

problemas que têm atravancado a construção de um mundo melhor para todos. 
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IMAGENS E CONSTRUÇÃO SOCIOSSEMIÓTICA NO LIVRO 
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Marcos Alberto Xavier Barros 
 

 

Introdução  

 

A imagem se tornou um dos principais recursos para a comunicação nestas 

últimas décadas. Somos bombardeados pelo imagético, de modo que uma imagem 

corre o mundo todo num segundo. Giddens (1991), por exemplo, fala dos 

mecanismos de desencaixe na Modernidade Tardia, e cremos que a imagem pode, 

também, fazer parte desse contexto. Nesse sentido, “as imagens são históricas e 

dependem das variáveis técnicas e estéticas do contexto histórico que as produzem 

e, também, das diferentes visões, mentalidades e representações de mundo que 

concorrem no jogo das relações sociais” (MINARDI; SCHWARTZ, 2010, p. 109).  

No contexto da sala de aula, “o livro didático tem um compromisso 

pedagógico e uma função que deve ser didática” (BÜHLER, 2011, p. 64). O conceito 

de texto linear ainda parece ser dominante, em detrimento de texto multimodal. No 

entanto, “reivindicar um espaço para a leitura imagética, em um mundo cercado de 

mensagens visuais, parece fazer jus a algo cujo modo de representação se 

(re)conhece desde os registros em cavernas pelo homem primitivo” (BÜHLER, 2011, 

p. 65). Assim, o espaço da imagem, nos livros didáticos, é tão importante quanto uma 

investigação sobre ele.  

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é empreender uma análise da imagem 

– modo visual – no livro didático de língua portuguesa, na compreensão de que a 

imagem presente no livro didático cumpre um papel social dentro de uma cultura 

específica. Durante sua vida escolar, os indivíduos procuram fazer sentido para os 

elementos visuais com os quais vão tendo contato, aprimorando suas estratégias de 

letramento visual. Embora os livros didáticos, durante muito tempo, e a escola, em 

particular, tenham frisado a escrita como prática de letramento dominante, hoje já 
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vemos um novo olhar para múltiplas práticas de letramento visual, em textos de 

palavras, imagens, sons, ritmos, hiperlinks, que compõem um todo significativo. 

A partir de um olhar para o estudo da semiótica social e o estudo da 

multimodalidade, procuramos ver qual o lugar dos significados visuais das imagens, 

em se tratando de uma postura crítica diante da linguagem, a partir de uma teoria 

que dê conta de aspectos do visual. Para tanto, apresentamos as metafunções de 

Kress e van Leeuwen (1996, 2006), como nosso aporte teórico-metodológico. 

Em seguida, situamos o lugar do livro didático e apresentamos o estudo do 

letramento visual. Salientamos a importância do material didático de que dispomos 

em sala de aula, no sentido dos múltiplos sentidos que as imagens ali presentes 

podem ter no conteúdo que estamos estudando em sala de aula. Além disso, 

alocamos o letramento visual na sua relação com os textos multimodais/visuais. 

Apontamos o papel crítico diante da análise de uma imagem em sala de aula, pois 

não podemos nos esquecer do empoderamento de nossas alunas e de nossos alunos, 

como bem apontou Freire (2014).  

Após situarmos os referenciais teóricos em que nos embasamos, passamos à 

análise da imagem no livro didático de língua portuguesa, Português: linguagens, de 

Cereja e Cochar (2013). A imagem a ser analisada pertence à sessão “A imagem em 

foco”.  

 

A semiótica social e o estudo da multimodalidade 

 

Os vários estudos em Semiótica baseiam-se em determinadas perspectivas 

do conhecimento científico-linguístico, e, por isso, têm fundamentos teóricos 

completamente diferentes. Por exemplo, os estudos de Saussure alavancaram 

muitas pesquisas no campo estruturalista, que estaria por vir algumas décadas 

depois. Segundo Carvalho (2012), a primeira vertente da semiótica estruturalista 

encontra-se nos trabalhos do “paradigma estruturalista da semiótica”, a partir dos 

trabalhos de Louis Hjelmslev, Roland Barthes e Algirdas Greimas. Uma segunda 

vertente semiótica estaria relacionada aos estudos da Escola de Praga, pautada nos 

trabalhos dos Formalistas Russos, e cujo principal expoente fora o notável linguista 

russo Roman Jakobson, com seus estudos sobre o funcionamento dos signos na vida 

social. 
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Por outro lado, a partir dos estudos críticos da linguagem, desenvolveu-se o 

que poderíamos chamar de uma Semiótica Social, em que pese o trabalho de Kress 

e van Leeuwen (1996, 2006). Poderíamos dizer que “a semiótica social tem a ver 

com a semiose humana, como um fenômeno social em suas origens, funções, 

contexto e efeitos” (NATIVIDADE; PIMENTA, 2009, p. 21). Nesse sentido, a Semiótica 

Social estuda a semiose, todas as formas de produção, reprodução, circulação de 

significados sociais, de modo a considerar uma abordagem histórico-crítica dos 

significados socialmente construídos. Por esse ponto de vista, os significados são 

tratados dentro de contextos específicos, com interesses específicos, o que nos leva 

a considerar que “a escolha dos signos, em qualquer representação, é, então, 

socialmente motivada e tem significados políticos e sociais” (LIMA; SANTOS, 2009, 

p. 30), sendo o contexto imprescindível para uma análise concreta da atividade 

verbal e não verbal do uso da linguagem21. 

A Semiótica Social preocupa-se com a dimensão crítica da linguagem, visto 

ser esta parte intrínseca do social, da reprodução de práticas sociais e ideológicas, 

de modo que a língua não pode ser tratada fora de seu contexto (POSSENTI, 2001). 

Assim, “o ponto central da semiótica é a noção de signo e, para a Semiótica Social, a 

ênfase recai sobre o processo de produção do signo” (NATIVIDADE; PIMENTA, 2009, 

p. 21), o que significa considerar a linguagem como produção de significantes e 

significados não arbitrários, e, sim, ligados ao momento histórico, ao psicológico e 

ao cultural de seus autores (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Natividade e Pimenta 

(2009) ainda salientam a noção de comunidade interpretativa, na obra destes 

autores.  

Os significados, sociais e culturais, estão imersos na paisagem semiótica, 

definida como “formas ou modos semióticos que ambientam o processo 

comunicacional e só pode ser entendida no contexto da comunicação pública de sua 

determinada sociedade, com seus usos e valores” (LIMA; SANTOS, 2009, p. 43). Ao 

tratar dos aspectos socioculturais, a Semiótica Social tematiza os atores sociais como 

“ativos, contextualmente sensíveis e ideologicamente posicionados” (NATIVIDADE; 

PIMENTA, 2009, p. 28). 

                                                           
21 Apesar de importante, não aprofundaremos a discussão sobre Contexto, pois não está no escopo 
deste artigo. Para uma abordagem do contexto, ver o texto de Lima e Santos (2009), já citado. Além 
disso, cf. Nogueira de Alencar e Martins Ferreira (2012).  



Multimodalidade: perspectivas teóricas e aplicadas | 103 | Aluizio Lendl  /  Michelle Soares Pinheiro (Orgs.) 

 

SUMÁRIO                 ISBN 978-85-463-0402-8 

Ao abordarmos os significados sociais das diversas paisagens semióticas, 

estamos no campo das “reflexões políticas, críticas, historicizadas e culturalmente 

sensíveis” (NATIVIDADE; PIMENTA, 2009, p. 29), de modo a considerarmos os 

meios de representação, com suas possibilidades e limitações, como meios de 

comunicação. Nas palavras de Pinheiro (2016, p. 3), “muitas formas de linguagem 

escrita contemporânea não podem ser adequadamente entendidas, se não 

considerarmos, também, imagens, layout, tipografia, cor [...]”, de modo que devemos 

compreender a pluralidade dos modos semióticos, a multimodalidade, como um dos 

princípios pelos quais temos uma compreensão global do todo do texto. 

Kress e van Leeuwen (2006), ao se debruçarem sobre o estudo da imagem no 

mundo ocidental, vão se apoiar na visão de linguagem de Michael K. Halliday (1994) 

e em sua abordagem sistêmico-funcional22. Para Kress e van Leeuwen (2006), as 

metafunções representacional, interativa e composicional serão a base para a 

análise das imagens na Gramática do Design Visual (GDV), de modo que “os textos, 

portanto, na visão da Semiótica Social, passam a ser multifuncionais e multimodais, 

já que, na cultura ocidental contemporânea, acabam tendo mais de um código 

semiótico” (BRITO; PIMENTA, 2009, p. 88).  

A metafunção representacional, por exemplo, relaciona-se à experiência 

humana, às representações por meio de processos narrativos (os participantes estão 

envolvidos em eventos e ações) e conceituais (os participantes estão envolvidos 

numa relação de classificação). No caso das representações narrativas, os 

participantes são analisados do ponto de vista de um Ator e uma Meta, por meio de 

um vetor, que direciona o olhar do leitor para determinado ponto da imagem. Os 

processos narrativos são do tipo: i) acionais (Ação Não Transacional, Ação 

Transacional, Ação Bidirecional); ii) reacionais (Transacional, Não Transacional); 

iii) verbal e mental; iv) de conversão; v) de simbolismo geométrico. Já os processos 

conceituais são dos tipos classificacional e analítico.  

Já a metafunção interativa concerne à interação dos participantes no modo 

semiótico visual. Pode ser analisada dos seguintes pontos de vista: do olhar (de 

oferta ou de demanda); da distância social (em close-up, em plano médio ou em 

                                                           
22 Nossa intenção aqui não é a de discorrer sobre a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), porque 
fugiríamos do escopo deste trabalho. Para um maior entendimento, ver, além de Halliday (1994), o 
trabalho didático de Fuzer e Cabral (2012), sendo este último uma introdução à LSF em Língua 
Portuguesa.  
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plano aberto); da perspectiva (subjetiva ou objetiva, a depender do ângulo, que 

poderá estar posicionado de um modo mais frontal, mais oblíquo ou mais vertical); 

e da modalidade (podendo ser mais naturalista ou mais sensorial, a depender da 

saturação e da modulação das cores, da presença ou não de um background que 

permita identificar um contexto, além do detalhamento). 

Por outro lado, a metafunção composicional tem a ver com a estrutura (“a 

gramática”) da imagem, ou melhor, os arranjos composicionais que permitem uma 

“disposição espacial dos componentes de uma determinada situação [contribuindo] 

para o estabelecimento de uma relação específica entre os mesmos” (BRITO; 

PIMENTA, 2009, p. 108). Assim, combinando estruturas visuais representacionais e 

interativas, a metafunção composicional pode ser classificada sob os seguintes 

termos: a) valor de informação (relações Dado/Novo, Ideal/Real, Centro/Margem); 

b) saliência (uso de cores, tamanhos, contrastes para destacar um Participante 

Representado); c) enquadramento (desconexão dos elementos, indicando estarem, 

ou não, em um núcleo informativo composicional). Na próxima seção, discutiremos 

a relação do uso do livro didático com o letramento visual. 

 

O uso do livro didático e o letramento visual 

 

Como já salientado, as imagens têm um papel fundamental na constituição de 

significados sociais de nossas alunas e de nossos alunos, por meio do livro didático, 

já que “falar de imagem é percorrer múltiplos caminhos, muitas vezes entrelaçados 

por nós, que ora se harmonizam, ora se apertam, ora se desatam” (MARTINS 

FERREIRA, 2009, p. 45). Isso cumpre papel fundamental em nossas práticas de 

ensino, de modo a instigarmos nossas alunas e nossos alunos a terem um papel cada 

vez mais crítico diante das imagens que tanto nos circundam nesta nova era da 

Modernidade (GIDDENS, 1991). Nesse sentido, vale lembrar as palavras de Paulo 

Freire: 

Formar é muito mais do que puramente treinar o educando no 
desempenho de destrezas, e por que não dizer também da quase 
obstinação com que falo de meu interesse por tudo o que diz 
respeito aos homens e às mulheres, assunto de que saio e a que 
volto com o gosto de quem a ele se dá pela primeira vez. Daí a crítica 
permanentemente presente em mim à malvadez neoliberal, ao 
cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho 
e à utopia (FREIRE, 1996, p. 14, grifos do autor). 
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Pensando assim, nós, educadores e educadoras, devemos instigar nossas 

alunas e nossos alunos a construírem um papel crítico e ativo diante do mundo das 

imagens, e isso vale, em especial, para o material didático o qual estamos utilizando. 

Ao apresentar múltiplos sentidos, a imagem permite significados, inferências, 

acordos, desacordos, já que o imagético é um dos modos de construirmos 

significados. Nosso papel chega a ser, mesmo, o de “questionar as representações 

visuais tidas como naturais para problematizar o que é veiculado como homogêneo, 

dado, ‘já-visto’” (BÜHLER, 2011).  

Em nosso trabalho incessante em sala de aula, o livro didático ainda é um dos 

principais meios pelos quais os estudantes têm contato com a leitura. Assim: 

 

No contexto educacional, a relação com a leitura se dá, geralmente, 
por meio de textos contidos em livros didáticos. Ainda que se utilize 
de outros meios (jornais, revistas, hipertextos), a escola ainda 
assegura ao livro didático seu lugar de primazia enquanto meio 
fundamental na transmissão de conteúdos (BÜHLER, 2011, p. 63). 

 

Nesse contexto, “o livro didático tem um compromisso pedagógico e uma 

função que deve ser didática” (BÜHLER, 2011, p. 64), assumindo um papel social 

diante de nossa realidade educacional. Além disso, podemos ainda ver arraigado o 

conceito de texto/leitura como modo linear de compreensão, por exemplo, em 

oposição ao texto multimodal. Contudo, devemos entender os textos como múltiplos 

modos semióticos, uma teia de significados, já que, “na cultura ocidental e na era da 

tecnologia, diversos modos semióticos são usados e articulados ao mesmo tempo na 

elaboração dos textos, conferindo-lhes significados específicos no processo de 

leitura e interpretação em um dado contexto” (SANTOS, 2011, p. 10), o que contribui 

nos processos de letramento, não apenas como uma leitura linear, estática, mas 

como uma leitura do próprio mundo. 

Nessa linha de raciocínio, a questão do letramento tem um peso fundamental 

no uso do livro didático em sala de aula de língua. O termo letramento surgiu nos 

anos de 1980, “transcendendo o conceito de alfabetização (como aquisição da 

leitura e da escrita) para dar abertura a uma nova significação atrelada às práticas 

sociais discursivas” (PINHEIRO, 2015, p. 5). Vários projetos governamentais 

tentaram promover o letramento com o intuito de desenvolver o país: 
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Esses projetos tinham como pressuposto o fato de que as populações 
atendidas ‘importariam’ o letramento recebido, ou seja, como seres 
passivos, adotariam os usos sociais e as formas da escrita ensinados, 
passando a fazer uso desse conhecimento adquirido, em suas atividades 
cotidianas (TERZI, 2007, p. 163).   

Entretanto, pesquisas recentes mostram-nos um foco maior na 

características plurais do letramento, além do que Braga (2007) situou como 

mudanças na linguagem e no ensino, a partir dos letramentos advindos com a 

Internet. Nesse sentido, o letramento tem sido repensado por vários autores, como 

vemos aqui: 

 

[Na] revisita ao conceito de letramento, faz-se necessário, ainda, 
reconhecer que o mesmo não reside apenas na página de um livro 
ou na tela de um computador, e sim nas práticas circundantes a este 
processo. Isso implica reconsiderar todo o universo existente por 
trás do tradicional conceito de letramento, associado ao meio 
impresso, a fim de se reconhecerem novas formas de texto como 
referências de comunicação, mudança que a atual prática 
educacional de letramento desconhece (ALMEIDA, 2015, p. 188). 

 

Destacamos as práticas de letramento a partir do ponto de vista dos anseios 

sociais, das mídias, com suas novas formas de comunicação/interação. Isso 

possibilitaria uma prática pedagógica mais crítica, partindo-se da análise acurada 

de textos e seus aspectos multimodais, considerando-se os aspectos semióticos 

envolvidos na construção textual, elementos verbais e não verbais. Isso representa 

uma mudança diante das ditas culturas “alfabetizadas”. Street (2014), por exemplo, 

chama a atenção para uma agenda política dos letramentos, e para uma tarefa 

política complexa, no sentido de “desenvolver estratégias para programas de 

alfabetização/letramento que lidem com a evidente variedade de necessidades 

letradas na sociedade contemporânea” (STREET, 2014, p. 41). 

No tocante ao letramento visual, Callow (2008) pontua que devemos buscar 

um conceito mais amplo de leitura, quando consideramos textos 

multimodais/visuais, pois nossos estudantes demonstram habilidades 

comunicacionais as mais variadas, ao entrarem em contato com as imagens. Os 

textos visuais não produzem sentido por si mesmos, mas alunas e alunos utilizam 

seu conhecimento de mundo para as várias leituras nos livros. 

Desta feita, passa a ser emergente a necessidade da inclusão do letramento 

visual não somente em nossas práticas pedagógicas, mas também sua inserção no 
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próprio currículo, de modo a enfatizar o trabalho com o verbo-visual como uma 

necessidade premente de construção/constituição dos atores sociais, na atual fase 

de modernização e de tecnologização. Assim, estaremos mais preparados para o 

próprio mundo: “a multiliterate individual will need to have a variety of skills to make 

meaning of all types of texts” (CALLOW, 2008, p. 617)23. A seguir, passaremos à 

análise de uma imagem presente no livro didático, como forma de exemplificar as 

categorias que temos apresentado. 

 

Análise do visual no livro didático de língua portuguesa 

 

Faremos uma análise de uma imagem do livro didático Português: linguagens 

2, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Este livro24 é considerado 

uma das referências para o ensino de língua portuguesa, tanto nas escolas públicas 

quanto nas particulares. Segundo os próprios autores, sua obra “pretende ajudar [o 

estudante] na desafiante tarefa de resgatar a cultura em língua portuguesa, nos seus 

aspectos artísticos, históricos e sociais, e, ao mesmo tempo, cruzá-la com outras 

culturas e artes” (CEREJA; COCHAR MAGALHÃES, 2013, na apresentação).  

De fato, a proposta dos autores é muito bem aceita entre boa parte dos 

professores de língua portuguesa. No entanto, ao analisarmos o livro, podemos 

perceber que os conteúdos ainda estão um tanto compartimentados (como 

observamos, por exemplo, na divisão dos capítulos entre Literatura, Produção de 

Texto, Língua: uso e reflexão; um material de Interpretação de Texto; e a seção 

Vivências). No final de cada unidade, encontramos a sessão Em dia com o Enem e o 

Vestibular. Todavia podemos relacionar essa compartimentalização às políticas de 

vendagem, no tocante à produção e à circulação do livro didático brasileiro.  

No que concerne ao trabalho específico com a imagem, no início de cada 

unidade, há a seção A imagem em foco, em que o professor poderá, por exemplo, 

desenvolver atividades orais, deixar que os estudantes observem a imagem em 

questão e que teçam comentários sobre os aspectos que mais se ressaltam – o tema, 

a época da imagem retratada, os elementos de primeiro ou segundo plano, além da 

                                                           
23 Tradução: “um indivíduo multiletrado precisará ter uma variedade de competências para a 
construção de sentido de todos os tipos de texto” (CALLOW, 2008, p. 617). 
24 Utilizamos o livro do professor, por nossos propósitos no artigo em questão.  
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relação entre a imagem (uma pintura, por exemplo) e o estilo literário a ser estudado 

naquela unidade. Analisaremos uma imagem e sua relação com o período em 

questão. A imagem é a de uma pintura romântica do século XIX, um quadro de 

Théodore Géricault (1791-1824). A pintura intitula-se A jangada do Medusa (1819). 

Segue a imagem: 

 

Imagem – A jangada do Medusa 

 

 
 

Fonte: Internet25 
 
 

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), as imagens são a matéria de que 

nossa linguagem se constitui. Assim, podemos dizer que “imagens produzem e 

reproduzem relações sociais, comunicam fatos, divulgam eventos e interagem com 

seus leitores com uma força semelhante à de um texto formado por palavras” 

(FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 11). No entanto, “estruturas visuais não 

simplesmente reproduzem as estruturas da realidade, pelo contrário, elas 

produzem imagens da realidade que estão ligadas aos interesses das instituições 

sociais nas quais as imagens circulam, são produzidas e lidas” (AQUINO; SOUZA, p. 

34). As estruturas visuais são ideológicas (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Levando 

em consideração as metafunções da GDV, os significados visuais estão interligados, 

de modo que as metafunções Representacional, Interativa e Composicional estão 

imbricadas. A separação, em nossa análise, dá-se por motivos didáticos. 

Do ponto de vista Representacional, a imagem em questão é uma 

representação narrativa, pois há a indicação de vetores que realizam uma ação. Os 

Atores são participantes dos quais partem os vetores. Na representação da imagem, 

                                                           
25 Disponível em: http://www.taringa.net/posts/arte/16015331/El-museo-del-Louvre.html. Acesso 
em: 21 Ago. 2016. 
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vemos, nitidamente, a relação entre os participantes. Do ponto de vista social-

cultural, são sobreviventes do naufrágio do navio Medusa, que afundou na costa 

africana, quando partia da França para o Senegal (essa é uma informação acrescida 

da imagem no próprio livro). Temos a predominância de um processo narrativo 

reacional do tipo transacional (o olhar dos participantes está reagindo a uma ação 

ou fenômeno que está “dentro” da imagem). O vetor segue para a indicação do 

naufrágio.  

O livro explora esse fato nas questões abordadas, relacionando a imagem a 

“desespero, morte, catástrofe”, resposta à pergunta “o que se vê na tela A jangada do 

Medusa?” (CEREJA; COCHAR MAGALHÃES, 2013, p. 12). No tocante aos 

participantes, o livro aborda-os como cada um vivendo seu drama particular, o da 

sobrevivência, a partir da confusão dos corpos. Há uma chamada para a crítica social, 

pois, apesar de a Revolução Francesa ter invertido a base econômico-social, ainda 

havia milhares de pessoas em condições miseráveis. 

A metafunção interativa é caracterizada como a relação entre os 

participantes e o observador. Pode ser avaliada do ponto de vista do olhar, da 

distância social, da perspectiva ou da modalidade. No caso da Imagem, temos um 

olhar de oferta, em que o participante não olha diretamente para o leitor-

observador, de modo a ser considerado uma espécie de item de contemplação. Há 

um distanciamento social em relação a seus participantes. Há o evidenciamento de 

um contexto social: os participantes representados encontram-se de corpo inteiro, 

e podemos ver a ação ou o fenômeno que ocorre na cena retratada.  

A perspectiva sugere um ângulo oblíquo. O leitor-observador exerce poder 

sobre os participantes representados, exceto pelo participante que se encontra mais 

saliente acima, na ponta da jangada – não estabelece empatia com o leitor-

observador da imagem, pois está de costas e relativamente num plano acima. 

A modalidade tem relação com o valor de verdade da cena retratada, sendo 

usados critérios como cor, iluminação, detalhamento etc. Temos, na Imagem, o caso 

de modalidade sensorial, na qual “a realidade visual está baseada no efeito de prazer 

ou desprazer que a imagem causa no leitor” (BRITO; PIMENTA, 2009, p. 106). Esse 

fator é criado, dentre outros, pela contextualização (background) – neste caso, 

aproxima-nos mais da representação. 
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O livro didático da imagem analisada focaliza muito na temática apresentada, 

exceto pela referência à ausência de cores vivas, ressaltando um tom sombrio com 

a condição dos participantes representados (metafunção interativa). Assim, não há 

um aprofundamento da relação interativa do leitor-observador com a imagem que 

lhe está posta.  

A metafunção composicional relaciona estruturas visuais de significados 

representacionais e interativos. Desse ponto de vista, teríamos uma análise sob 

estes aspectos: valor de informação, saliência, estruturação (enquadramento). A 

integração de significados representacionais e interativos só pode se dar pela 

organização dos elementos visuais. 

O valor de informação relaciona-se ao valor simbólico conferido pela posição 

dos participantes representados. São valores informacionais a partir de sua posição. 

Fazem parte desse valor de informação a polarização da posição esquerda-direita 

(elementos dados – elementos novos); a polarização topo-base (elementos ideais – 

elementos reais) e a relação centro-margem (elementos mais centrais são de maior 

destaque que elementos mais à margem). 

Na imagem, a vela e os participantes agonizantes e mortos são o dado 

(encontram-se mais à esquerda), também compondo o ideal (região do topo). 

Porém, há um único participante que parece exercer função de um guia, também 

ocupando a posição ideal (topo). O céu também é outro elemento ideal (talvez a 

esperança de um futuro melhor?). O centro é perturbador, pois mostra participantes 

que representam personagens que lutam pela sobrevivência, enquanto sua margem 

é de quase todos mortos.  

Podemos ver a saliência de acordo com vários aspectos, que envolvem 

tamanho (grande/pequeno), graus de modalidade (alta ou baixa), contrastes de tons 

(preto ou branco), perspectiva (primeiro ou segundo plano) e elementos culturais 

(cenas densas, personagens simbólicos). Na imagem, podemos perceber que as 

personagens são representadas por cores mais claras, o que parece sugerir um 

indício do definhamento corporal, psíquico, moral. 

Entretanto, há um personagem representado, em cima de um barril logo à 

frente da embarcação – tem valor de esperança e de ainda querer lutar pela 

sobrevivência. Essa saliência se dá por sua projeção no topo (evidenciando um 

significado informacional ideal), suas cores são mais fortes, e há um vermelho mais 
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forte que sobressai. Além disso, a saliência desta personagem fica evidente pelos 

elementos culturais e simbólicos envolvidos – escravos negros lutando pela 

sobrevivência, por uma nova vida (lembremos que, dos 149 que foram lançados na 

jangada, apenas 15 conseguiram sobreviver). As duas cordas da vela e a disposição 

espacial dos participantes representados formam uma angulação que faz lembrar 

uma pirâmide, já tendo sido chamada como a “pirâmide da esperança” – este aspecto 

é retratado pelo livro.  

O enquadramento pode ser considerado forte (quando há um sentido de 

desconexão) ou fraco (quando se evidencia um sentido de conexão). Poderíamos 

dizer que a imagem analisada apresenta fraco enquadramento, ou seja, é uma 

estruturação fraca, pois os elementos estão conectados entre si.  

Ao analisarmos o livro didático, observamos que os significados 

composicionais, contudo, são pouco explorados, limitando-se a uma referência à 

pirâmide formada pela disposição das cordas da vela e dos participantes 

representados. Trata-se da questão do contraste entre cores mais vivas com o 

contraste do ambiente de morte sugerido. Por último, uma questão do livro pede 

para identificar certas características do Romantismo presentes na imagem.   

 

Um olhar para a análise 

 

A análise da imagem no supracitado livro didático permite-nos ver que as 

imagens estão sendo cada vez mais trabalhadas em sala de aula. Inclusive, esse 

trabalho com a imagem chega a se dar como a abertura de uma unidade temática 

que norteará um período literário. Dos três tipos de significados, aqueles que são 

mais explorados, para a proposta de questões com as alunas e os alunos, em sala de 

aula, são os representacionais do tipo narrativos. 

O foco nos participantes representados pode advir da temática que envolve 

a própria imagem (representação de uma pintura romântica): a emoção, a 

subjetividade, o gosto pelo noturno, como características românticas para 

representar uma cena da vida real – o naufrágio do navio Medusa, que levava 

soldados e colonos da França para o Senegal, em 1816. Há uma representação 

narrativa, pois chama a atenção para o fenômeno e as ações ocorridas na cena – 149 

tripulantes em uma jangada, lutando pela sobrevivência. Daí, acreditarmos que os 
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autores da obra preferiram enfocar na história das personagens, aqui, os 

representados.  

Como já disséramos anteriormente, os significados interativos não são 

explorados pelos autores na apresentação da imagem e das questões que lhe são 

concernentes. Não é retratada a distância social, nem a perspectiva, nem o contato 

(por exemplo, o valor do olhar de oferta ou de demanda é crucial para a relação entre 

os participantes representados e o leitor-observador, o que não foi explorado pela 

abordagem dos autores). Apenas o aspecto multimodal das cores foi elencado pelos 

autores, mas relacionando-o à temática presente na cena representada. 

No que concerne aos significados composicionais, observamos que não foi 

trabalhada a combinação de estruturas visuais representacionais e interativas. É 

importante vermos a questão esquerda-direita sobre o que é dado ou novo, ou a 

relação topo-base sobre o que é ideal-real, por exemplo. A relação de perspectiva ou 

tamanho também não foi explorada pelos autores, nas questões. Os significados 

composicionais são a estrutura visual por meio da qual compreendemos o todo da 

imagem. Sem uma análise (ainda que mais simples) desse tipo de significado, talvez 

não tenhamos uma análise mais fidedigna da composição visual, restando apenas as 

análises superficiais do que “a imagem quer dizer”.  

 

Considerações Finais 

 

A Semiótica Social aborda os aspectos dos significados sociais por meio dos 

quais nos situamos no mundo. Ao estudarmos as diversas semioses, estamos diante 

de um projeto que traz à tona a história sociocultural dos signos e de seus atores 

sociais, a partir de um posicionamento crítico diante da linguagem. É, justamente 

nesse contexto, que as imagens podem ser vistas – como meios de representação 

ideológica, atrelando-se sentido às práticas sociais de letramento nas quais estamos 

inseridos.  

Nesse sentido, a imagem nos livros didáticos pode ser um poderoso recurso 

que nós, professores e professoras, devemos utilizar em nossas práticas de sala de 

aula. Devemos buscar uma educação mais crítica, colocando a importância do 

letramento visual como meio de construirmos significados sociais no mundo. O uso 

das imagens, em sala de aula, a partir de uma análise mais séria, do ponto de vista 
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de seus elementos estruturais, permitirá à estudante e ao estudante uma 

compreensão mais global da experiência, das relações sociointeracionais e das 

posições ideológicas subjacentes aos textos visuais. Significados representacionais, 

interativos e composicionais fazem parte não somente da imagem, mas da relação 

que os indivíduos têm com o mundo. 

O que procuramos evidenciar, no presente artigo, foi uma proposta para um 

trabalho mais sério com a imagem em sala de aula, saindo das leituras superficiais 

do tipo “o que a imagem quer dizer” ou um foco demasiado na temática. Cremos ser 

possível o trabalho com as imagens, no contexto escolar, estimulando o letramento 

visual de alunas e alunos, como atores sociais num mundo cada vez mais 

globalizado, cada vez mais desigual. É nosso papel contribuir com um olhar crítico, 

por meio de textos visuais que permitam pensar, não somente reproduzir realidades 

sociais, como se estas fossem um eterno “para-sempre”.  
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LEITURAS MULTIMODAIS E IMPLICAÇÕES PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM LÍNGUAS ADICIONAIS: 
REFLEXÕES TEÓRICAS 

   

Daniela Gomes de Araújo Nóbrega 
Fábio Marques de Souza 
Celso José de Lima Júnior 
 

 

A noção de ESCRITA alargou-se 
a TUDO 

a QUASE TUDO 
porque a escrita é sinônimo de IMAGEM 

imagem para se ver 
para se ter 
para se ser 

Ana Hatherly apud RIBEIRO (2016). 

 

Introdução 
 

Nos últimos anos, presenciamos as muitas formas de letramento e sua 

importância no processo de ensino-aprendizagem de línguas, principalmente, 

impulsionado pelo acesso às diferentes mídias que possibilitam a representação de 

ideias em mais de um formato semiótico. Neste trabalho, portanto, apresentaremos 

uma reflexão teórica a respeito do uso de textos multimodais em aulas de línguas 

adicionais, buscando entender: a) como se definem e caracterizam os textos 

multimodais ; b) que práticas de leitura são aplicáveis com tais textos e c) como os 

professores de línguas adicionais podem incorporar tais práticas em suas aulas.  

Ao longo deste capítulo utilizamos, assim como Souza (2015), o termo 

“adicionais”, e não “estrangeiras”, para nos referirmos às línguas não maternas 

porque consideramos que o termo “estrangeiro” tem conotações que remetem ao 

que é alheio, diferente, oposto. Compartilhando da citação de Almeida Filho (1993) 

de que aprender Língua Estrangeira “é crescer numa matriz de relações interativas 

na língua-alvo que gradualmente se desestrangeiriza para quem a aprende (p. 15 – 
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destaques nossos)” e tendo em vista que a língua, para ser aprendida precisa se 

desestrangeirizar num complexo contínuo, julgamos mais adequado nomeá-la como 

uma língua adicional, e não estrangeira. 

Nosso trajeto, neste texto, inicialmente começa com a definição de gêneros 

discursivos (BAZERMAN, 2006; ROJO e BARBOSA, 2015) e, a seguir, apresentamos 

e explicamos a noção de (Multi)letramentos (KLEIMAN, 1995; ROJO, 2013; ROJO e 

BARBOSA, 2015). Logo depois, apresentamos práticas de leitura multimodal em 

diferentes contextos (SOARES, 2004; KLEIMAN, 2012) como, por exemplo, usando 

como base um gênero discursivo publicitário e finalizamos o texto ilustrando nossas 

discussões a partir das nossas práticas docentes, crenças26 e observações acerca das 

implicações pedagógicas do uso de textos multimodais em aulas de línguas 

adicionais (Português, Inglês e Espanhol). 

 

Gêneros discursivos nas práticas sociais na e pela linguagem 

 

Falamos, escrevemos e interagimos socialmente por meio de gêneros 

discursivos (BAZERMAN, 2006; ROJO e BARBOSA, 2015). O bom dia que damos aos 

filhos, a lista de compras para a mercearia, os e-mails que lemos e respondemos, os 

comentários que escrevemos no facebook e no whatsapp são exemplos reais de 

gêneros discursivos. Por meio deles, interagimos de forma específica. Quer seja na 

fala ou na escrita, os gêneros são organizados e estruturados de acordo com o 

contexto social em que estão inseridos. A conversa que temos entre familiares e 

amigos é estruturalmente diferente da conversa que temos com o chefe do nosso 

trabalho, por exemplo. E estas diferenças, entendidas como formas de comunicação 

reconhecíveis pelos usuários (BAZERMAN, 2006), dão forma a vários gêneros 

discursivos. 

Considerando este papel de significação nas várias esferas de atividade 

humana é que a noção de gêneros começou a ser discutida pelo Círculo de Bakthin 

em 1929 na obra Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

                                                           
26Neste texto, compartilharemos da definição de crenças apresentada por Barcelos (2006): “uma 
forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus 
fenômenos, co-construídas em nossas experiências e resultantes de um processo de interpretação e 
(re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e 
paradoxais” (p.18). 
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método sociológico na ciência da linguagem. Os estudiosos - Mikhail Bakthin, Pavel 

Medvédev, Valentin Volochinov argumentavam que os gêneros discursivos dão 

forma a um discurso, a uma enunciação uma vez que o que interessa, é a significação 

ou o tema das enunciações. O que interessa nesta perspectiva são os “efeitos de 

sentido discursivos, os ecos ideológicos, as vozes e as apreciações de valor que o 

sujeito do discurso faz por meio dos enunciados/textos em certos gêneros que lhe 

viabilizam certas escolhas linguísticas” (ROJO e BARBOSA, 2015, p.42).  Ao dizer, por 

exemplo, “esta sala está quente”, o efeito desta sentença pode evocar sentidos 

diferentes. A pessoa pode está somente relatando o que está sentindo (calor) ou 

pode está pedindo a alguém que ligue o ar condicionado (caso esta sentença seja dita 

enquanto o falante olha em direção ao ar condicionado). 

Os gêneros discursivos também podem ser conceituados por suas 

“características textuais” que nos sinalizam o que eles representam. Estas 

características textuais nos permitem visualizar a tipologia do texto e o propósito a 

que o gênero se propõe (cf. BAZERMAN, 2006). Para ilustrarmos, enquanto as 

charges apresentam de forma breve mensagens de natureza política com pitadas de 

humor, as histórias em quadrinhos são mais extensas. 

Considerando que, na atualidade, estamos rodeados de gêneros discursivos 

que usam várias formas de linguagem e, portanto, demandam diferentes práticas de 

leitura, tais gêneros são definidos como híbridos/ multimodais por demandarem o 

uso constante de multiletramentos (ROJO, 2013; ROJO e BARBOSA, 2015). Esses 

gêneros apresentam várias semioses (visual, áudio, som, cor, formas, imagens) em 

um único espaço e todos estes recursos imagéticos e sonoros, também chamados 

multissemióticos, se unem para a construção do todo significativo de um 

determinado texto. Palavras e imagens formam um todo significativo em 

determinado gênero discursivo. 

 

 

Do letramento aos multiletramentos 

 

  Oriundo da língua inglesa como ‘literacy’, o termo ‘letramento’ surgiu na 

década de 1980 e, segundo aponta Kleiman (1995), por Mary Kato no Brasil em 1986 
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com o objetivo de nomear e identificar as práticas sociais da escrita. Comparada com 

o processo de alfabetizar – processo pelo qual o usuário da linguagem adquire 

conhecimento do código linguístico – o letramento, ao contrário, requer do usuário 

a capacidade de produzir e compreender várias práticas sociais que envolvem as 

habilidades da leitura e da escrita. 

Os estudos sobre o letramento no Brasil têm sido debatidos para descrever e 

compreender as condições de uso da escrita em vários contextos sociais (cf. 

KLEIMAN, 1995). Por exemplo, podemos estudar como as práticas de letramento de 

grupos minoritários, de uma determinada instituição, funcionam e que repercussões 

sociais, afetivas e linguísticas estas práticas significam em seus ambientes sociais. 

Isto é, a compreensão de como a linguagem dos sujeitos se organiza e se desenvolve 

em determinados eventos de letramento e as implicações destas práticas nas 

interações onde elas emergem e se desenvolve, que o conceito de letramento nos 

remete à examinar a capacidade que os usuários têm para refletir sobre a linguagem 

que usam e para que a usam. 

Surgido em 1996 pela primeira vez com oGrupo de Nova Londres, por sua 

vez,  a Pedagogia dos Multiletramentos traz à tona a necessidade de percebermos e 

usarmos as variadas linguagens (semioses) que estão ao nosso redor (áudio - visual, 

sonora, cor, movimentos, gestos, expressão facial) para fins de ensino e 

aprendizagem, e não somente a linguagem verbal escrita, que as escolas têm mais 

comumente explorado como práticas escolares (ROJO, 2013). Esta nova abordagem 

pedagógica considera os recursos tecnológicos que utilizamos no nosso dia a dia: as 

novas tecnologias digitais da informação (TDICs). Por estarmos envolto em “novas 

tecnologias, novos textos, novas linguagens” (ROJO e BARBOSA, 2015, p.116), 

precisamos estar atentos ao uso dos recursos semióticos que os usuários costumam 

fazer no seu cotidiano e aproveitá-los, de forma pedagogicamente consciente, nas 

salas de aula. Esses recursos exigem diferentes práticas de leitura e de escrita 

multimodais, ou seja, que integrem os mais diversos gêneros e tipos textuais, seja 

escrito, emitido ou simbolizado por imagens ou gestos, entre outros, em diferentes 

mídias (LANKSHEAR, SNYDER e GREEN, 2000). Isto é, a tecnologia, a mídia e as 

comunicações, bem como a política e a cultura, exigem espaços para construção de 

sentidos imbricados pela multiplicidade textual - visual, espacial, gestual, auditiva e 
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linguística -  combinados entre si ou não. Esta variedade de aspectos tornou-se 

imprescindível para o processo de multiletramento, já que as linguagens em suas 

diferentes formas, conforme exposto por Kress (2003), exige uma leitura diferente 

para construção de sentidos. A seguir, apresentamos 1) a definição de leitura 

multimodal e 2) exemplos de práticas de leitura multimodal que usamos no nosso 

cotidiano. 

 

Práticas de leitura multimodal 

 

Na leitura multimodal, o processo de ler e compreender o que se lê se 

assemelha ao processo interativo de leitura. Nesta concepção, as operações 

cognitivas usadas geralmente por um leitor proficiente são aquelas que privilegiam 

o conhecimento prévio, conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico, 

conhecimento textual e conhecimento léxico-estrutural (cf. KLEIMAN, 2012). O 

conhecimento prévio diz respeito ao conhecimento de mundo e das experiências já 

vividas pelo leitor; o conhecimento linguístico envolve tanto o lexical e o estrutural, 

isto é, são conhecimentos sobre o significado das palavras e da morfossintaxe da 

língua; e o conhecimento textual se refere ao conhecimento tanto dos tipos de texto 

(narrativo, descritivo, dissertativo e juntivo) como dos gêneros textuais que 

circulam em várias situações comunicativas do cotidiano. Todas as operações 

cognitivas necessárias para ativar esses conhecimentos também são usadas numa 

leitura multimodal. 

A prática de leitura multimodal envolve o acesso a vários conhecimentos de 

linguagens – desde a linguagem verbal até àquelas que apresentam cores, sons, 

movimentos, links, etc. Por exemplo, a leitura na internet é uma leitura multimodal 

porque inclui a leitura do texto escrito, de imagens, de sons, cores, às vezes 

movimentos, áudio e links (cf. ROJO, 2012) em um único espaço (site). Para este tipo 

de leitura são exigidas novas práticas de leitura chamada de multiletramentos, pois 

são necessários novos conhecimentos para ler e compreender o que se lê. Ao lermos 

as tirinhas (exemplo de gênero discursivo multimodal), por exemplo, precisamos ter 

consciência desta diversidade de linguagens presente neste gênero. Imagens, cores, 

onomatopéias, diálogos, expressões faciais dos personagens são alguns exemplos de 

linguagens/ semioses encontradas nas tirinhas. Saber como usá-las para beneficiar 
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a compreensão, requer uma prática multimodal, isto é, demanda uma consciência 

multissemiótica do leitor que é a de associar as várias formas de linguagem ao texto 

escrito. 

De acordo com Soares (2004), o indivíduo que lê, compreende o que lê, e 

escreve com a finalidade de efetuar as atividades do cotidiano é definido como uma 

pessoa letrada. Por exemplo, quando fazemos uma lista de itens da cozinha para 

fazermos a mercearia e a feira, estamos agindo de forma letrada porque estamos 

fazendo uso da linguagem escrita para cumprir as necessidades diárias. Este sujeito 

alfabetizado e letrado pode também ser denominado como uma pessoa 

multiletrada. Isto é, o fato de certas pessoas analfabetas não (re)conhecerem o 

código linguístico não as impede de ler o mundo ao seu redor. Mundo este recheado 

de cores e formas que, por si só, emanam significados variados. Observando, uma 

certa vez, duas senhoras em um mercado próximo de minha residência, constatei 

que elas estavam comprando seus pertences pessoais com base nas informações 

visuais. Quando uma delas perguntou a mim se aquele produto de higiene era para 

cabelo normal, percebi, naquele instante, que pessoas totalmente não alfabetizadas 

– o caso daquela senhora, fazem compras com base na informação visual/imagética 

que pode ser cores e formatos dos produtos -  por exemplo, a Maionese é branca, 

Ketchup é vermelho e a mostarda é amarela. 

Para ilustrarmos outra prática de leitura multimodal, podemos imaginar uma 

propaganda da rede de fastfood McDonald’s como a apresentada na figura 1: 
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Figura 01: propaganda virtual da rede McDonalds de fast food. 

 

Disponível em: <https://geekpublicitario.com.br/15605/classico-do-dia-mcdonalds/>. Acesso em: 

04 de agosto de 2018 

 

Nela, identificamos cores fortes: rosa, vermelho e amarelo, que tendem a 

instigar a fome; o desejo particular de comer o sanduíche. Na propaganda podemos, 

inclusive, verificar a constância da cor amarela nos sanduíches não somente nos dias 

da semana como também presente no item queijo. Este elemento semiótico ‘cor’ em 

conjunto com o elemento verbal escrito “um clássico” - posicionado no canto 

superior esquerdo, característico no gênero discursivo ‘propaganda’, complementa 

a mensagem central que é a de chamar a atenção e de instigar ao leitor-consumidor 

em ir ao Mc Donalds para escolher um sanduíche para lanchar. Tal exemplo nos 

possibilita fazer outras possíveis leituras como, por exemplo, a do significado das 

cores e o seu uso no gênero propaganda. 

 

https://geekpublicitario.com.br/15605/classico-do-dia-mcdonalds/
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Implicações pedagógicas 

 
Trazer à tona para as aulas de línguas adicionais uma visão multimodal de 

leitura, possibilita aos alunos perceberem este tipo de linguagem com outros olhos. 

Ler e compreender uma língua adicional como o Inglês, o Espanhol e o Português, 

por exemplo, não está apenas associada a ler e entender o vocabulário e a estrutura 

linguística contidos no texto escrito ou em algum outro gênero textual multimodal, 

como o da propaganda, acima citada. Assim como fazemos, de forma geralmente 

automática, na leitura em língua materna, podemos orientar os nossos alunos a 

lerem as imagens ou fotos ou qualquer outro tipo de linguagem imagética quando 

estiverem acompanhando os textos escritos. Fazendo isto, estamos motivando 

nossos alunos a exercitarem leituras de modos diferentes, leituras estas que nos 

conscientiza sobre a leitura que fazemos, de forma involuntária, no nosso cotidiano. 

Afinal de contas, antes de lermos o que está escrito no papel, somos educados desde 

cedo a ler o mundo ao nosso redor, cheio de cores, formas, sons e movimentos. Este 

modo de ver e ler o mundo é que nossos alunos de línguas adicionais já são 

habituados a ler cotidianamente. 

Usar nas aulas de línguas adicionais o que fazemos com a nossa língua 

materna (Português) é algo um tanto desafiador uma vez que existe uma tendência 

entre alguns professores e alunos que, por serem idiomas morfo-sintaticamente 

distintos – a língua materna e as adicionais – as práticas de leitura necessariamente 

precisam ser diferentes.  Puro engano. Nós professores de línguas adicionais 

podemos, sim, propor aos alunos que eles usem seus conhecimentos advindos da 

língua materna – estamos falando aqui inclusive da transferência linguística e 

cognitiva da língua materna para a língua adicional (KRASHEN, 1982) – em 

atividades que lidam com práticas de leitura em línguas adicionais. Ao lermos 

gêneros multimodais, por exemplo, usamos uma linguagem universal que é de 

conhecimento de todos: a linguagem das cores. Precisamos acionar este 

conhecimento extralinguístico em sala com nossos alunos. Ao trabalharmos com 

propagandas de comida, como o da figura 1 acima mostrado, as cores representam 

um papel fundamental por ativar o desejo de comer – é o caso do significado das 

cores amarelo e vermelho, bem fortes na propaganda. Exemplos como este ilustram 

uma prática de leitura multimodal que utilizamos diariamente sem termos, muitas 
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vezes, noção que usamos. Nós, professores de idiomas adicionais, precisamos 

conscientizar os nossos alunos de ativar conhecimentos que eles mesmos possuem 

(e que possam estar adormecidos) em salas de aulas de línguas adicionais. 

Essas salas devem ser um espaço em que possamos, como professores, 

explorar a diversidade de ideias, aqui entendida como expressão natural de uma 

sociedade multicultural, e as inúmeras maneiras de representação 

(multimodalidade) e de artefatos (multimídias) (LIBERALI, 2016). Logo, o ensino e 

aprendizagem, sobretudo de línguas adicionais, tem um papel relevante para 

inclusão de nossos alunos no mundo globalizado e na sua transformação social, pois 

tal práxis se circunscreve na “ vida que se vive” (MARX; ENGELS, 2006, p. 26) e 

proporciona uma leitura empoderada do mundo. 

Desta forma, como sublinhado anteriormente, acreditamos que a perspectiva 

dos multiletramentos desenvolvida pelo Grupo de Nova Londres (2000), que 

pressupõe “o trabalho com as diferentes linguagens, discursos, estilos e abordagens 

pode propiciar aos alunos ganhos metacognitivos e metalinguísticos” (LIBERALLI, 

2016, p. 23), bem como, tempos e espaços de reflexão e criticidade frente às 

inúmeras interações que ocorrem em suas relações com o mundo e consigo mesmo, 

de forma consciente, podem auxiliar o professor na transformação da sala de aula 

“em um palco no qual performances da vida real sejam encenadas” (LIBERALLI, 

2016, p. 22, grifo da autora) 

Para isso, o professor de línguas tem papel fundamental no direcionamento 

do trabalho em sala de aula com os multiletramentos e precisa se opor à ideia de 

ensino fragmentado, descontextualizado, dedutivo (ANTUNES, 2014) e prescrito 

pela concepção de língua estanque ou estável. O professor precisa ir além dos muros 

da escola e evidenciar os ecossistemas de aprendizagem que nossos alunos estão 

inseridos. Nesse sentido, precisamos repensar na forma como nossas aulas podem 

contribuir para formação ética, cidadã e que posicione os sujeitos como 

protagonistas de seu agir. Não queremos e não é nossa pretensão oferecer 

procedimentos metodológicos a serem seguidos, mas refletir sobre princípios que 

possam orientar nossa prática docente na concepção e elaboração de materiais 

didáticos que promovam a transformação de nosso aluno em um cidadão 

independente, ético e crítico.  
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A produção do material didático, que perpassa a perspectiva dos 

multiletramentos e de práticas de leitura multimodal, pode partir da multiplicidade  

de mídias disponíveis para o aluno, tais como: computador, celular, caderno e livro 

didático, e da multimodalidade, ou seja, dos diversos modos, visuais, auditivos, 

gestuais etc,  para uma aprendizagem significativa.  

 

Algumas palavras não conclusivas 

 

Tendo como premissa as discussões de natureza teórica feitas neste trabalho 

em torno das características e aplicabilidade de gêneros textuais multimodais em 

sala de aula (ROJO, 2013; ROJO; BARBOSA, 2015; ARAÚJO, Júlio; ARAÚJO e LEFFA, 

2016), as práticas de leitura multimodal precisam cada vez mais serem exploradas 

no contexto de ensino e aprendizagem, e nós, professores, necessitamos instigar 

nossos alunos a inserir tais leituras, já costumeiramente usadas no nosso cotidiano, 

em sala de aula. Se lemos imagens nas ruas (outdoors, sinais de trânsito, etc.), vamos 

usar esta prática como recurso multimodal para trabalharmos a interpretação 

multimodal com gêneros textuais imagéticos! Isto é, precisamos inserir leituras de 

propagandas, histórias em quadrinhos, memes, poemas visuais dentre outros. Este 

fazer pedagógico, endossado pela Teoria da Multimodalidade e dos 

Multiletramentos (ROJO, 2013; ROJO; BARBOSA, 2015; ARAÚJO, 2016) e da 

Pragmática (LEVINSON, 1983), e cada vez mais usada fora dos muros da escola, nos 

faz refletir sobre a necessidade real em inserirmos nas salas de aula novas formas 

de aprender e ensinar textos e gêneros discursivos em línguas adicionais.  
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