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“Multimodalidade: enfoque para o professor de ensino médio” 

Barbara Hemais  

 

A vida na sociedade moderna é marcada por situações de comunicação em que vários tipos de 

linguagem são usados ao mesmo tempo. Por exemplo, uma reportagem jornalística pode incluir o texto do 

artigo escrito, ao lado de uma foto ou uma tabela e também um infográfico, e cada elemento traz algum 

significado para a reportagem como um todo. O leitor precisa dar conta das várias linguagens em que as 

informações acontecem, para entender o sentido da reportagem e, o mais importante, para entender o 

que aquilo lhe diz sobre o mundo em volta dele. A apresentação complexa de informações se encontra nas 

diversas esferas sociais, como nas atividades artísticas, religiosas, educacionais, de trabalho e, 

notadamente, na mídia. 

Apesar de não ser um fenônemo recente, a combinação de várias linguagens na comunicação vem 

se acentuando, e, chamada pelo termo de multimodalidade, é objeto de estudo e análise em diversas 

áreas de pesquisa como comunicação visual, artes e design, análise do discurso, estudos de gêneros 

discursivos, e estudos de lingüística sistêmico-funcional.  

 A multimodalidade é entendida, em termos gerais, como a co-presença de vários modos de 

linguagem, sendo que os modos interagem na construção dos significados da comunicação social. O que é 

importante nessa visão de uso de linguagens é que os modos funcionam em conjunto, sendo que cada 

modo contribui de acordo com a sua capacidade de fazer significados. No exemplo da reportagem no 

jornal, o texto verbal explica os eventos por meio de escolhas gramaticais e lexicais, e o infográfico 

visualiza os objetos, lugares e processos destacados no texto escrito.  

Essa perspectiva se apóia no argumento de que a comunicação humana é essencialmente 

multimodal, pelo fato de que os modos semióticos não funcionam separadamente, mas em uma interação, 

todos realizando os significados que fazem parte de seu potencial semiótico (Kress, 2010). A 

multimodalidade é um conceito pertinente para uma discussão mais ampla, em relação à idéia de que na 

sociedade atual, graças à tecnologia, a comunicação é configurada não somente por textos tradicionais, 

mas cada vez mais por textos digitais. Unsworth argumenta que, em termos escolares, o letramento deve 

ser revisto como uma questão de multiletramento. Diz o autor que o aluno precisa entender que existem 

três linguagens, a verbal, a visual e a digital, e que elas são, ao mesmo tempo, independentes e 

interativas, na criação de significados (Unsworth, 2001, p. 8). 

 Existe um bom número de estudos teóricos sobre a multimodalidade e também estudos que levam 

os conceitos de multimodalidade para o ensino, inclusive para o ensino de língua materna e estrangeira. A 

maioria desses estudos enfoca a linguagem visual, ou seja, as imagens, que são uma presença marcante 

em materiais didáticos. De fato, uma tendência atual nos materiais didáticos de língua materna e 

estrangeira é a presença de fotos, desenhos, cores, fontes diversas, e outros elementos visuais. Podem-se 

fazer duas observações sobre as imagens nos livros didáticos atuais. Uma é que as imagens têm, às vezes, 

traços peculiares devido às adaptações para o fim pedagógico, um processo chamado também de 
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didatização. A outra é que, retomando o que foi dito anteriormente, as imagens refletem a visualidade 

que permeia as nossas atividades acadêmicas, profissionais e sociais na vida contemporânea. Nesse 

respeito, as imagens estão imbricadas nos significados das nossas atividades sociais, tendo inclusive um 

papel forte na construção dos valores e das crenças em nossa “cultura visual” (Sturken e Cartwright, 2001, 

p. 1).  

A noção de visualidade é importante porque revela as formas pelas quais se constrói a visão e 

como entendemos o que visualizamos (Rose, 2000). No contexto de ensino, percebemos um paralelo entre 

a visualidade e a noção de leitura crítica de textos escritos, sendo que, ao ler uma imagem, procuramos 

não somente entender a estrutura e o conteúdo da imagem, mas também interpretar o significado dela 

em relação ao nosso mundo. Essa capacidade de interpretação de imagens é chamada de uma 

competência comunicativa multimodal (Royce, 2002), ou seja, a ideia de que a competência de um 

aprendiz envolve a capacidade de entender textos como combinações de possibilidades de significados 

entre vários modos de linguagem. Essa competência multimodal seria uma parte integrada na 

aprendizagem escolar.  

As noções de cultura visual e visualidade nos ajudam a entender a perspectiva multimodal, no 

sentido em que esclarecem a forma pela qual valorizamos o contato com o mundo e até a nossa ação no 

mundo. Os nossos valores, que se concretizam nas práticas de leitura e de ação, determinam e ao mesmo 

tempo dependem dos significados criados por palavras e imagens em conjunto. 

Retomando o conceito de letramento conforme visto anteriormente, essa perspectiva da interação 

entre imagem e texto ilustra uma questão importante para o ensino. Dionísio (2006), analisando textos 

científicos usados na sala de aula, explica que o aprendiz deve saber que as imagens fazem parte dos 

significados dos textos científicos. Além do mais, a autora argumenta que a compreensão dos significados 

é uma questão de letramento, sendo que “uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de atribuir 

sentido a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem” (Dionísio 2006, p. 131). Ou seja, o 

processo de letramento não se resume no saber em relação ao texto verbal. Envolve o saber em relação 

aos significados que resultam do encontro de vários modos de linguagem. 

Mas como entender uma imagem por essa perspectiva multimodal? Um pequeno exemplo da 

função de uma imagem, que tem sua própria capacidade de fazer significados, seria um exemplar do 

gênero anúncio, mostrando o Papai Noel vinculado a um produto. A figura desse personagem é 

frequentemente retratada como se estivesse olhando para o observador (que estaria folheando a revista 

ou jornal), e esse olhar, na teoria da gramática do design visual (Kress e van Leeuwen, 1996), sugere uma 

relação imaginada entre quem é retratado e quem observa a imagem. O olhar direto sugere, também, um 

convite para o engajamento do observador com o Papai Noel ou até uma afinidade social, sendo que 

ambas as noções poderiam promover o sentimento que levaria o observador a querer o produto. Essa 

relação de cumplicidade e simpatia dificilmente será expressa da mesma forma nas palavras do texto que 

acompanha a figura no anúncio. O olhar, como uma das características do modo imagético, ilustra a noção 

de que cada modo cria significados que outros modos talvez não possam criar. Lembramos, acima de tudo, 

que é o conjunto que cria um significado maior na comunicação com o leitor. 
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Uma questão que surge nos trabalhos sobre o visual trata das funções da imagem, na sua relação 

com a linguagem verbal e na construção complexa de significados. Em geral, diz-se que as imagens podem 

ilustrar, argumentar, ou complementar, mas também podem simplesmente enfeitar a página. Nesse caso, 

nos materiais didáticos de língua, enfeitar é uma das funções da imagem quando os textos de leitura, 

enunciados, tarefas, e discussão deixam de fazer referência às imagens ou de explorá-las para uma 

finalidade didática.  

Por outro lado, vemos o caso contrário, isto é, quando o texto verbal pode explorar a imagem. 

Como exemplo disso, vemos o uso de enunciados que fazem referência às imagens nas unidades do livro 

didático, ao apresentar os exercícios e tarefas para os aprendizes. Observa-se, nesse caso, que os textos 

dos enunciados têm a função de nortear o olhar dos aprendizes sobre a imagem, privilegiando assim o 

ponto de linguagem em foco. Deve-se lembrar que os conteúdos de linguagem fazem parte do 

conhecimento a ser consolidado na aula de língua e, portanto, a relação enunciado-imagem contribui na 

direção da construção do conhecimento.  

A discussão sobre o uso de imagens põe em destaque a valorização de recursos no ensino de inglês, 

a visão de ensino de língua, e as escolhas de materiais em sala de aula. Em relação aos outros modos de 

linguagem, retomamos o conceito de multimodalidade em seu sentido mais amplo, e passamos a 

considerar brevemente outros modos presentes nos materiais didáticos. Lembramos que o livro didático já 

é objeto de mais estudos e análises do que os outros materiais para o ensino. No entanto, todos se 

inserem em uma perspectiva multimodal para o ensino, e todos têm as suas próprias capacidades para 

significar. 

Além de imagens, encontram-se os diversos modos de linguagem em interações complexas. Uma 

ilustração de escrita, fala, canto e visualização, em material para língua estrangeira, seria vista nas letras 

de canções escritas na página do livro e a música cantada e tocada no CD ou visualizada e ouvida no 

videoclipe no DVD que complementa o livro didático. Outros exemplos seriam os diálogos que podem ser 

ouvidos no CD, entre personagens representados em fotos no livro, e exercícios, em forma de texto verbal 

em material de apostila, sobre as informações ouvidas. Um poema ou conto pode ser recitado pelo 

professor, e os alunos ouvem as palavras articuladas e os sentimentos interpretados por esse locutor. Em 

um videoclipe da Youtube ou em um filme, a saliência de um personagem nos momentos em que está 

filmado próximo à câmera representa um destaque que precisa ser interpretado pelos aprendizes.  

Percebemos, então, que há uma complementação entre texto escrito, texto oral, imagem, cor, som, 

gesto, e movimento e que essas linguagens se cruzam em músicas, poemas, diálogos, filmes, exercícios 

didáticos, e outros gêneros. E ainda, os recursos para isso são variados, como, por exemplo, o livro 

didático, CD, DVD, videoclipe, e filme. Enfim, é importante reconhecer a série de modos de linguagem, 

cada um com as suas capacidades para criar significados, que trabalham juntos em uma inter-relação 

didática e que precisam ser entendidos como um conjunto para a aprendizagem. 

A partir dessas ideias, é pertinente, por um lado, buscar uma compreensão do material didático 

como sendo multimodal e, por outro lado, focar a atenção na questão de como se pode ativar o conjunto 

de modos de linguagem que estão presentes no material didático. Nesse sentido, vale dizer que o texto 
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verbal passa a contar como um entre todos os tipos de significado, porém não sempre o principal. Nessa 

integração dos significados na sala de aula de língua, procura-se potencializar a aprendizagem e 

conscientizar o aprendiz sobre o conhecimento do mundo em volta dele. Por fim, o enfoque na 

multimodalidade valoriza o conhecimento sobre o material didático, e visa à formação continuada do 

professor como agente no processo de ensino e aprendizagem. 
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