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RESUMO 
 
 

O livro didático tem sofrido diversas mudanças em sua composição ao longo dos anos. 

Muitas delas estão associadas, principalmente, às transformações tecnológicas e às 

características cada vez mais em evidência de uma sociedade semiotizada e 

multimodal. Na tentativa de acompanhar essa evolução, é comum, nos livros 

didáticos, o uso de recursos de imagens como motivadores na seção de leitura e, 

menos, na seção de produção textual ou, às vezes, como adorno ou com função 

meramente lúdica. Neste cenário, quem produz e quem usa esse tipo de material 

didático deve procurar compreender todas as possíveis formas de significação que os 

recursos semióticos realizam quando estão integrados ou não. Partindo disso, 

desenvolveu-se esta pesquisa com o objetivo de analisar os recursos multimodais das 

seções de gramática nas habilidades habla e escucha do livro didático de Língua 

Espanhola. Analisou-se, assim, doze seções da coleção didática Cercanía Joven, 

tendo como base as teorias da multimodalidade, especialmente os conceitos teórico-

metodológicos da Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen (1996, 2006). 

A operacionalização deste estudo se deu por meio de uma metodologia, 

primordialmente, interpretativista, com características de pesquisa descritiva. Os 

resultados revelaram que os recursos multimodais, distribuídos nas seções de 

gramática, estão estruturados e salientados de modo a facilitarem a aprendizagem 

das estruturas gramaticais propostas, bem como interagirem com os leitores, 

convidando-os para a leitura da seção. Nas habilidades escucha e habla os recursos 

estão interligados apenas por abordarem a mesma temática, já que a coleção explora 

a gramática contextualizada com as quatro habilidades. Com relação à gradação dos 

recursos multimodais nos três volumes da coleção, observou-se características 

comuns e divergentes que revelam uma distribuição gradiente dos recursos de acordo 

com os três níveis do Ensino Médio. Constatou-se, com essas análises, que os 

recursos multimodais presentes nas seções de gramática são carregados de 

significados e estão integrados para construírem os sentidos pretendidos por cada 

seção. Embora as seções de gramática das habilidades escucha e habla não 

apresentem, em sua maioria, relação com o conteúdo gramatical, o fato de estarem 

em consonância com a temática abordada em cada capítulo já é um fator positivo que 

pode contribuir de maneira efetiva não só na aquisição linguística e cultural do 

espanhol, mas também para que os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, 

aluno e professor, sejam cidadãos mais autônomos, críticos e participativos. 

Considerando que o livro didático da escola pública, constitui-se, quase sempre, como 

o único instrumento ao alcance dos alunos, assinala-se a relevância de se estender 

as investigações acerca dos recursos multimodais não só nas seções de gramática, 

mas também em outras seções do livro didático. Ampliando, com isso, os estudos 

sobre a construção de sentidos proposta pela composição multimodal nesse tipo de 

material didático. 

Palavras-chave: Multimodalidade. Gramática do Design Visual. Seção de gramática. 

Livro didático. Língua Espanhola. 



RESUMEN 
 
 
El libro didáctico ha sido objeto de varios cambios en su composición a lo largo de los 
años. Muchos de ellos están relacionados, principalmente, con las transformaciones 
tecnológicas y las características cada vez más evidentes de una sociedad 
semiotizada y multimodal. En la tentativa de acompañar esa evolución, es común, en 
los libros didácticos, el uso de recursos de imágenes como motivadores en la sección 
de lectura y, menos, en la sección de producción textual o, a veces, como adornos o 
con función solamente lúdica. En este escenario, los que producen y los que utilizan 
este tipo de material didáctico debe tratar de entender todas las formas posibles de 
significación que los recursos semióticos realizan cuando se integran o no. A partir de 
esto, hemos desarrollado esta investigación con el fin de analizar los recursos 
multimodales de las secciones de gramática en las habilidades habla y escucha del 
libro didáctico de Lengua Española. Analizase así, doce secciones de la colección 
didáctica Cercanía Joven, basados en las teorías de la Multimodalidad, 
especialmente, los conceptos teóricos y metodológicos de la Gramática do Design 
Visual de Kress y van Leeuwen (1996, 2006). La operación de este estudio fue a través 
de una metodología principalmente interpretativa, con características de la pesquisa 
descriptiva. Los resultados revelaron que los recursos multimodales, distribuidos en 
las secciones de gramática, están estructurados y destacados con el fin de facilitar el 
aprendizaje de las estructuras gramaticales propuestas, así como interactuar con los 
lectores, invitándoles a leer la sección. En las habilidades escucha y habla los recursos 
están vinculadas únicamente por abordar el mismo tema, ya que la colección explora 
la gramática contextualizada con las cuatro habilidades. En cuanto a la gradación de 
los recursos multimodales en los tres volúmenes de la colección, observase 
características comunes y divergentes que revelan una distribución gradiente de los 
recursos de acuerdo con los tres niveles de la Enseñanza Media. Constatase, con 
esas analices, que los recursos multimodales presentes en las secciones de gramática 
son cargados de significados e están integrados para la construcción de los sentidos 
pretendidos por cada sección. Aunque las secciones de gramática de las habilidades 
escucha y habla no presenten, en su mayoría, relación entre el contenido gramatical, 
el hecho de que están en acuerdo con la temática tratada en cada capítulo ya es un 
factor positivo que puede contribuir de manera efectiva no sólo para la adquisición 
lingüística y cultural del español, pero también para que los sujetos del proceso de 
enseñanza e aprendizaje, alumno y profesor, sean ciudadanos autónomos, críticos e 
participativos. Teniendo en cuenta que el libro didáctico de la escuela pública, 
constituye, casi siempre, como el único instrumento al alcance de los estudiantes, 
señalase la relevancia de ampliar las investigaciones sobre los recursos multimodales 
no sólo en las secciones de gramática, sino también en otras secciones del libro 
didáctico. Ampliando así, los estudios sobre la construcción del significado propuesta 
por la composición multimodal de este tipo de material de enseñanza. 
 
Palabras clave: Multimodalidad. Gramática do Design Visual. Sección de gramática. 
Libro didáctico. Lengua Española. 
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INTRODUÇÃO 

 

O livro didático de língua estrangeira passou a apresentar, em sua 

composição, diversos recursos visuais integrados aos verbais. É importante lembrar 

que a integração de recursos sempre existiu dentro desses materiais, mas, nos dias 

atuais, o uso do visual é bem mais intenso e frequente. Observamos, atualmente, 

como esses materiais didáticos abordam em suas páginas uma variedade de 

imagens, fotos, tabelas, anúncios, charges, fontes tipográficas que variam em 

tamanho e cores, enfim, inúmeros textos multimodais. Isto mostra que o livro didático 

vem sofrendo mudanças concomitantemente com as transformações tecnológicas 

ocorridas na sociedade.  

Dionísio (2008) vem confirmar esse panorama quando afirma que, com a 

evolução das tecnologias da comunicação, principalmente a internet e demais mídias, 

novos gêneros multimodais passaram a fazer, cada vez mais, parte do nosso 

cotidiano. Assim, os materiais didáticos usam esses gêneros variados, visando a 

contribuir para a formação das unidades temáticas de ensino. Podemos perceber isso 

nos livros didáticos de Língua Espanhola (doravante LDLE) adotados nas escolas e 

em cursos de idiomas. Alguns livros, inclusive, já fazem menção, embora 

superficialmente, ao letramento visual.  

Nas últimas décadas, o livro didático, em especial o de língua estrangeira, 

é elaborado, atendendo a interesses de várias diretrizes, como, por exemplo, 

questões econômicas e políticas, público estudantil, editoras e, principalmente, a 

avaliação do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD). Todas essas influências 

também estão associadas as transformações tecnológicas e as características cada 

vez mais em evidência de uma sociedade semiotizada e multimodal. 

Neste cenário multimodal, quem produz e quem usa esse tipo de material 

didático deve procurar compreender todas as possíveis formas de significação que 

esses recursos semióticos realizam quando estão integrados ou não. Pois, conforme 

Kress e van Leeuwen (2006), estes recursos comunicam eventos de maneira 

intencional e constroem relações sociais. Deste modo, para que compreendamos os 

sentidos pretendidos pelo produtor de um texto, faz-se necessário levarmos em 

consideração todos os recursos multimodais por ele utilizado, tanto individualmente 

como coletivamente. 
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Considerando a realidade brasileira, como bem afirma Moreira (2013), 

podemos perceber que o livro didático é o principal instrumento do professor no 

trabalho com a língua estrangeira, uma vez que direciona seu trabalho em sala de 

aula. Mesmo com os avanços tecnológicos, esse material ainda é referência forte para 

alunos, docentes e mesmo para as instituições de ensino. É válido destacarmos que 

o livro não é o único material didático utilizado. Diversos recursos estão 

disponibilizados e são usados pelos professores que os adaptam para melhor atender 

aos seus propósitos.  

Neste contexto, em que, segundo Moreira (2013), o livro didático ocupa 

uma posição privilegiada no ensino de língua estrangeira, refletir sobre sua 

constituição passa a ser uma tarefa fundamental e necessária. Para que seja feita 

essa avaliação, o governo lança os editais do PNLD que apresenta uma série de 

critérios para o julgamento desses instrumentos de ensino.  De acordo com o PNLD 

(2015), o livro didático é um artefato cultural que tem um importante papel em 

despertar o aluno para questões relevantes dentro da sociedade. Deve expor ao aluno 

diversas representações de linguagem, com modalidades de tipos e gêneros textuais 

diversos, situados em épocas, regiões e funções diferentes; contribuindo, deste modo, 

para a formação de um leitor crítico e interativo, capaz de interpretar e expor opiniões 

que ultrapassem os limites da decodificação.  

Esses critérios devem ser levados em consideração na produção e 

avaliação desse tipo de material didático. Para tanto, considerando o contexto 

educacional, é fundamental conhecermos o livro didático e analisarmos suas 

propostas de ensino, buscando não só entender como os recursos multimodais nele 

dispostos estão sendo utilizados na construção do todo significativo, como também 

compreender como e se tais recursos contribuem para o desenvolvimento de um 

letramento multimodal e crítico por parte de quem o utiliza. 

Essa incorporação do modo visual com maior frequência nos LDLE nos 

leva a refletir sobre o papel dos diferentes modos semióticos. Kress e van Leeuwen 

(2006) consideram que cada modo semiótico apresenta potencialidades e limitações 

na construção de sentidos dentro de determinados contextos. Em outras palavras, o 

modo visual não é melhor ou mais importante que o verbal, ou vice-versa, ambos os 

interagem para a composição do todo significativo.  

Com base nisso, perguntamos: como os recursos multimodais são 

utilizados para facilitar a compreensão da gramática nas habilidades habla e na 
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escucha do livro didático de Língua Espanhola (LDLE)? No intuito de afunilar essa 

questão e buscando responder às justificativas apresentadas, propomos, mais 

especificamente, as seguintes questões de pesquisa: que recursos multimodais são 

utilizados nas seções Gramática en uso nas habilidades de habla e escucha? De que 

forma os recursos multimodais são contextualizados de acordo com a temática do 

capítulo ao trabalhar as habilidades de habla e escucha nas seções Gramática en 

uso? Como os recursos multimodais são usados para trabalhar as habilidades de 

habla e escucha nas seções Gramática en uso? Em que esses recursos multimodais 

se diferenciam em cada volume da coleção didática ao trabalhar as habilidades de 

habla e escucha nas seções Gramática en uso?  

A fim de respondermos a essas questões, tivemos como objetivo geral 

analisar os recursos multimodais das seções Gramática en uso nas habilidades habla 

e escucha do livro didático de Língua Espanhola. A realização de tal objetivo 

demandou, pois, alcançarmos os seguintes objetivos específicos:  

• Identificar os recursos multimodais das seções Gramática en uso nas 

habilidades habla e escucha do LDLE. 

• Verificar a coerência dos recursos multimodais das seções Gramática en 

uso na contextualização temática de cada capítulo do LDLE.  

• Comparar os recursos multimodais presentes nas seções Gramática en uso 

nas duas habilidades habla e escucha do LDLE. 

•  Conferir a gradação dos usos dos recursos multimodais das seções 

Gramática en uso nas habilidades habla e escucha em cada um dos 

volumes da coleção analisada. 

Para a análise a que nos propomos, selecionamos como corpus os três 

volumes da coleção do livro didático de Espanhol Cercanía joven (COIMBRA et al, 

2013a; 2013b; 2013c;), por ser uma das coleções propostas pelo Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD), usada na maioria das escolas de Ensino Médio de Pau dos 

Ferros e cidades circunvizinhas. Foram analisadas as seções de gramática, focando 

apenas os capítulos que trabalham as habilidades de habla e de escucha; deste modo, 

analisamos seis capítulos, dois de cada livro.  

As análises foram embasadas nos pressupostos da multimodalidade e nas 

metafunções da Gramática do Design Visual (doravante GDV), de Kress e van 

Leeuven (1996, 2006), de modo particular, a metafunção composicional. Para a 

análise de imagens e gêneros multimodais, Kress e van Leeuven (1996, 2006) 
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desenvolveram a GDV, que tem como base a Gramática Sistêmico-Funcional de 

Halliday (1985,1994). Essa gramática apresenta três categorias de análise conhecidas 

como metafunções, sendo elas: a metafunção representacional, a metafunção 

interativa e a metafunção composicional, para cada uma das quais existem 

subcategorias de análise. 

Acreditamos que nossa pesquisa possa contribuir na eficácia de um 

trabalho com o livro didático, principalmente em sala de aula, pois seus usuários 

poderão também compreender e construir significados a partir dos recursos 

multimodais existentes nesses materiais. Além disso, outra contribuição relevante 

desse estudo, é possibilitar uma discussão sobre a adequação do livro didático e seu 

conteúdo de modo que este ofereça subsídios para o desenvolvimento de um 

letramento visual crítico por parte de quem o usa. É importante destacarmos, também, 

a colaboração deste estudo na constituição de um depósito de trabalhos que 

pesquisam as relações entre os modos semióticos, tendo por base a GDV de Kress e 

van Leeuven (1996, 2006).  

Quanto à organização estrutural, esta dissertação está dividida em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo apresenta as bases teóricas do trabalho, enfocando 

algumas considerações a respeito dos estudos sobre Semiótica Social, 

Multimodalidade, GDV e letramento visual. O capítulo dois, no intuito de caracterizar 

o panorama das pesquisas sobre as relações entre os modos semióticos, apresenta 

um levantamento do estado da arte, destacando a colaboração de alguns estudos 

fundamentais para o desenvolvimento da nossa pesquisa. O terceiro capítulo trata da 

metodologia, no qual consta a descrição dos procedimentos metodológicos, 

explicitando, de modo detalhado, como aconteceu o processo de seleção, estudo e 

análise do corpus desse fazer científico; apresenta, ainda, a natureza da pesquisa, o 

corpus e sua constituição e as categorias de análise dos dados. Por último, vem o 

quarto capítulo, referente à análise do nosso corpus, que traz a identificação, 

descrição e análise das relações entre os modos semióticos no LDLE, com base nas 

teorias apresentadas. Nele, buscamos analisar, principalmente, os significados 

composicionais presentes nas seções de gramática do LDLE, apresentando nossos 

principais achados. 
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1 SEMIÓTICA SOCIAL E MULTIMODALIDADE 

 

Os estudos sobre a Multimodalidade e a Semiótica Social vêm ganhando, 

cada vez mais, a atenção de estudiosos interessados em investigar a função dos 

diversos modos semióticos na comunicação e nas representações sociais. Neste 

capítulo, baseamo-nos em alguns destes teóricos e estudiosos para fundamentar a 

nossa pesquisa sobre a multimodalidade no livro didático de Língua Espanhola. 

Dentre eles, destacamos, principalmente, os pressupostos dos teóricos Hodge e 

Kress (1988); Kress e van Leuveen (1996, 2006); Kress (2010), van Leeuwen (2011); 

Jewitt (2008, 2009), além das considerações de estudiosos como Dionísio (2005); 

Vieira et al (2007); Almeida (2008, 2009); dentre outros.  

Inicialmente, apresentamos alguns pressupostos da Semiótica Social, uma 

vez que consideramos os modos semióticos como constituintes de significados 

fundamentais e complexos, ligados diretamente ao meio social em que circulam e 

produzem efeitos comunicativos. Em seguida, destacamos alguns conceitos e estudos 

acerca da multimodalidade. Por fim, tratamos da Gramática do Design Visual (GDV), 

que, conforme os pressupostos teóricos da Semiótica Social, representa um modelo 

para análise de imagens e textos multimodais, proposto por Kress e van Leeuven 

(1996, 2006).  

 

1.1 Semiótica Social 

 

A Semiótica Social teve origem na Austrália, por meio dos estudos da 

Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (1978), que concebia a linguagem como 

um recurso utilizado pelos falantes para construírem significados e desempenharem 

atividades em contextos sociais. Desta forma, diferentemente da visão estruturalista 

de signo de Saussure, na Semiótica Social, os signos são parte do plano sintagmático 

motivado pela interação e comunicação dentro da sociedade.  Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006) enfatizam em sua gramática a produção de sentidos, discutindo as 

formas, tais como cores, perspectivas, linhas, bem como as formas que são usados 

para construir sentidos, na produção de signos. 

Araújo (2011), em seu mapeamento de pesquisas sobre a multimodalidade, 

destaca que, dentre os primeiros estudos sobre Semiótica Social, o que mais se 

destacou foi o desenvolvido por Hodge e Kress (1988). Ambos autores definem 
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semiótica como “o estudo geral da semiose, isto é, dos processos de produção e 

reprodução, recepção e circulação de significado de todas as formas usadas por todos 

os tipos de agentes da comunicação” (HODGE; KRESS, 1988, p. 261). O estudo 

seminal realizado por estes autores parte do princípio da existência de outros modos 

semióticos, além da linguagem verbal, defendendo que, para compreender os 

processos e as estruturas da linguagem, deve-se considerar a dimensão social em 

que ela está inserida.  

Outro aspecto importante defendido por Hodge e Kress (1988) é o de que 

nenhum único código pode ser estudado ou compreendido de modo isolado. Em 

outras palavras, o verbal e o não verbal devem ser compreendidos como um todo 

significativo, em que cada um cumpre determinadas funções comunicativas nas 

instâncias sociais na qual estão inseridos. Assim, a língua, seja ela falada ou escrita, 

não pode ser entendida senão em conjunto com os outros modos semióticos que 

compõem determinada mensagem.  

Kress e van Leeuwen (1996, 2006) afirmam que, ao elaborar uma 

mensagem, as pessoas selecionam modos semióticos motivados por interesses 

específicos, criando representações com base em um determinado contexto social e 

cultural. Neste sentido, a linguagem é um recurso que constrói significados em 

contextos mais específicos e imediatos. As pessoas usam esses recursos semióticos 

para criar sentidos com outras pessoas, na medida em que desenvolvem atividades 

em sociedade. Quando está em um processo de comunicação, o sujeito-emissor faz 

uso dos modos semióticos que estão a sua disposição e que melhor lhe convém para 

atender seus interesses de representação. O sujeito-receptor, por sua vez, também 

vai fazer uso de diferentes modos semióticos para interpretar a mensagem, tornando-

se, assim, um reprodutor social do discurso, isso relacionado à suas experiências em 

sociedade.   

Como podemos perceber, na Semiótica Social, o signo não é um conjunto 

pré-existente de um significante e de um significado, pronto para ser reconhecido, 

escolhido e utilizado como está. O que Kress e van Leeuwen (1996, 2006) focalizam 

é o processo de produção de signos, no qual a forma e o sentido, ou seja, o significado 

e o significante são relativamente independentes antes de serem trazidos pelo 

produtor para se tornarem um novo signo produzido. Assim, a seleção dos signos em 

qualquer representação é motivada socialmente, estando intrinsecamente relacionada 

ao poder e aos mecanismos de controle dos grupos dominantes presentes nos atos 
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semióticos. É com o sentido cuja origem está nas relações sociais que se preocupa a 

Semiótica Social, destacando este fator como constituinte dos processos de produção, 

reprodução, recepção e distribuição de significados. 

De modo geral, quando falamos sobre a Semiótica Social, necessitamos 

ter em mente, principalmente, que: 1) os sujeitos são historicamente construídos e 

situados em uma sociedade, com recursos culturais disponíveis para a produção e 

comunicação de significados; 2) os signos são sempre produzidos pela interação 

social e motivados de acordo com os interesses dos produtores; 3) todos os signos 

em todos os modos expressam significados (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006).  

Esses pressupostos teóricos sobre a Semiótica social foram fundamentais 

para o desenvolvimento de pesquisas sobre Multimodalidade e textos multimodais, os 

quais, dentro do contexto atual, são cada vez mais emergentes. Consideramos, assim 

como Kress (2010), que as transformações sofridas pelo o livro didático, por exemplo, 

são sócio semióticas, colocando, com isso, a vertente multimodal como central. Essa 

abordagem multimodal atribui significado a todos os modos de comunicação e 

compreende os signos de todo tipo como portadores das intenções de seus 

produtores, nesse caso, as pessoas que definem os currículos, os designers do livro 

e os professores.  

Aspectos relacionados à multimodalidade, como o que é, como surgiu o 

conceito e o que abrange serão expostos no próximo tópico. 

 

1.2 Multimodalidade 

 

A multimodalidade, diferente do que se pode pensar, não surgiu com Kress 

e van Leeuwen (1996, 2006) e a sua GDV. O próprio van Leeuwen (2011), em seu 

panorama sobre o surgimento da multimodalidade, afirma que o termo técnico 

“multimodalidade” data de 1920 e aparece como um termo relativo ao novo campo da 

psicologia da percepção, denotando os diferentes efeitos das percepções sensoriais. 

Assim, podemos entender a multimodalidade como o uso de diversos modos 

comunicativos, tais como: escrita, imagem, som e música em textos multimodais. 

Jewitt (2008) confirma essa concepção ao dizer que a multimodalidade atende ao 

significado por meio de configurações postas em imagem, gestos, olhar, postura 

corporal, som, escrita, dentre outros. Portanto, o termo multimodalidade reconhece 

que essa variedade de modos semióticos pode ser utilizada para construir sentidos.  



22 
 

Com a evolução das tecnologias da comunicação, principalmente a internet 

e demais mídias (impressas e digitais), novos gêneros multimodais passaram a 

circular na sociedade, fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. A linguagem 

verbal deixou de ocupar um lugar central no contexto atual e passou a dar lugar à 

linguagem multissemiótica e multimodal. Não que a linguagem verbal tenha sido 

anulada ou desvalorizada, mas a ocorrência de outros modos semióticos interagindo 

com ela, vem sendo pertinente em nossas práticas sociais. 

De acordo com Bezerra, Nascimento e Herbele (2001, p. 531), “passamos 

a interagir em uma gama mais ampla de práticas textuais, também somos assediados 

por novos gêneros textuais e dispomos de recursos tecnológicos que nos permitem 

optar mais facilmente entre modos de significar”. É nesse contexto que observamos 

também a crescente inserção de imagens e/ou elementos não verbais nos textos 

escritos, ou seja, a utilização de diferentes modos semióticos que surgem a partir das 

interações sociais. Compartilhando com esses pensamentos, Vieira et al (2007) afirma 

que nas práticas sociais da atualidade existem uma maior predominância de textos 

multissemióticos. Nestes, acontece a construção de um novo discurso em que o verbal 

se funde com o não verbal e compõe novos sentidos discursivos.   

Dionísio (2005) também acredita que as novas tecnologias reafirmaram e 

deram mais destaque aos gêneros multimodais, isto é, gêneros que englobam mais 

de um recurso semiótico em sua constituição e esses modos interagem na construção 

de significados. Segundo a autora, “quando falamos ou escrevemos um texto, 

estamos empregando, no mínimo, dois modos de representação: palavras e gestos, 

palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e tipográficas, palavras e 

sorrisos, palavras e animações etc.” (DIONÍSIO, 2005, p.161-162). Dessa forma, a 

multimodalidade está e sempre esteve presente nos textos, verbais ou não verbais, 

desde muito antes da invenção da escrita, nos primórdios da existência humana, 

vários modos semióticos já eram utilizados nas representações e na comunicação. 

Dionísio (2005, p. 166) argumenta que, para ser multimodal, um gênero não 

precisa estar atrelado somente a fatores visuais como, por exemplo, às imagens, 

como muita gente, erroneamente, acredita. A autora afirma que os textos escritos 

estão caracterizados por um contínuo informativo visual que podem ir “do menos 

visualmente informativo ao mais visualmente informativo”. Assim, ocorrendo essa 

variação de menos ao mais visualmente informativo, um texto já pode ser considerado 

multimodal. A própria disposição gráfica pode contribuir de forma significativa para a 
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composição de significados e o reconhecimento de um gênero. Portanto, um simples 

título em negrito, a distribuição em colunas ou tamanhos de fontes diferentes podem 

tornar um texto multimodal, pois já integra diversos modos semióticos. 

Segundo van Leeuwen (2011), a multimodalidade se preocupa com as 

semelhanças e diferenças entre os diferentes modos semióticos, destacando a 

integração entre eles em textos multimodais e eventos comunicativos. Jewitt (2008), 

assim como Kress (2010), destaca que esses modos semióticos são construídos 

socialmente e interagem em pé de igualdade para a produção de sentidos, no entanto, 

cada modo oferece diferentes potenciais e limitações. Esses diferentes potenciais 

estão relacionados ao conceito de affordances1, o qual Kress (2010) entende como 

sendo as potencialidades e limitações aplicadas a todos os modos semióticos. Logo, 

não há modos com grau de excelência que só apresentem potencialidades e nem 

muito menos há modos com vazios que só apresentem limitações.  

Para Kress (2010), os recursos visuais coexistem com os verbais, não 

apenas como complemento um do outro, mas também para atribuir novos significados 

de uma forma integrada, para que se chegue à unidade global do texto. Ou seja, não 

existe uma competição entre os modos semióticos, mas uma integração entre eles, 

cada um com suas contribuições para a construção de sentidos. Neste contexto, Kress 

e van Leeuwen (1996, 2006) acreditam que todas as interações são multimodais e 

afirmam que, assim como a linguagem verbal, as imagens também são carregadas 

de múltiplos sentidos. Por essa razão, em um texto multimodal, todos os elementos 

devem ser analisados conjuntamente. 

Conscientes de que a utilização de diferentes modos semióticos caracteriza 

um texto como sendo multimodal e que esses modos interagem na composição de 

significados em um texto, percebemos que o letramento visual se torna indispensável 

em uma época marcada pela multimodalidade. 

 

1.3 Letramento visual 

 

Sinais e códigos estão em constante mudança e são tratados como 

recursos a serem usados por seus usuários, considerando interesses e convenções 

estabelecidas pelo meio social no qual interagem, em um dado momento histórico 

                                                           
1 Não há ainda no português uma única palavra para a tradução desse termo.  
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(SILVA, 2016). É por isso que as diversas formas de expressão se transformam com 

o tempo e de acordo com as necessidades dos seus usuários. Descardeci (2002) 

aponta as facilidades tecnológicas como um fator decisivo na utilização de mensagens 

com um conjunto de modos de representação. Ou seja, textos que antes tinham uma 

multimodalidade mais baixa, principalmente os trabalhados em sala de aula, hoje são 

moldados pelas novas práticas sociais e culturais. 

De acordo com Vieira et al. (2007, p. 19), “as imagens do mundo objetivo 

representam diretamente a realidade” e por seu expressivo uso, essas imagens são 

“a forma de comunicação mais eloquente da pós-modernidade”. Além disso, as 

imagens não são constituídas de modo inocente, despidas de qualquer sobrecarga 

ideológica; pelo contrário, vão muito além da função de decoração, estando a serviço 

da produção de sentido.  

Dentro do contexto atual, com a crescente proliferação dos gêneros 

multimodais, Rojo (2012) salienta sobre a necessidade dos letramentos 

multissemióticos, dentre eles, o letramento visual. O uso de textos multimodais em 

diferentes esferas sociais exige dos leitores o desenvolvimento de competências para 

ler e interpretar os recursos visuais neles contidos. Trata-se, portanto, da necessidade 

de um letramento visual, no sentido de capacitar os leitores para a compreensão e 

utilização desse tipo de texto. Compartilhando desse pensamento, Vieira et al. (2007) 

defende que: 

(...) o letramento hoje não se refere, apenas, às habilidades de leitura 
e de escrita. O letramento típico da pós-modernidade agrega ao texto 
escrito inúmeros recursos gráficos, cores e, principalmente, imagens. 
Passa a exigir do sujeito letrado habilidades interpretativas básicas 
que devem atender às necessidades da vida diária, como as exigidas 
pelos locais de trabalho do mundo contemporâneo. (VIEIRA el al., 
2007, p.2)  

 

No âmbito do letramento visual, as pessoas precisam ter competência e 

capacidade para compreender que as imagens também constroem relações sociais 

e, sobretudo, que as experiências visuais são incorporadas por meio das práticas 

sociais nas quais estas pessoas estão inseridas, já que suas interpretações são 

construídas através desses contextos socioculturais.   

Callow (2013) ressalta que, em algum sentido, todos nós somos aprendizes 

visuais, isso porque agora, mais do que nunca, as informações utilizam diversos 

elementos e aspectos multimodais. Considerando o contexto da sala de aula, o autor 



25 
 

defende que precisamos desenvolver o letramento visual de todos os alunos; não 

somente inserindo-os em um ambiente visualmente rico, mas tornar acessível o 

conteúdo e as habilidades para que esses alunos possam construir significados, 

especialmente pelo modo visual, assim como por outros modos semióticos (CALLOW, 

2013). 

No contexto multissemiótico em que nos encontramos, concordamos com 

a visão de Silva (2016) sobre a necessidade de se implementar a multimodalidade 

dentro sala de aula. O que deve ser aplicado não apenas no trabalho com o estudante, 

mas também nos livros didáticos e em outras fontes de aprendizagem que têm se 

tornado altamente multimodais. Como já dito, para compreender um texto devemos 

estar atentos a todos os recursos distribuídos em sua composição, pois cada um deles 

apresentam significados. Partindo deste mesmo princípio, Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006) produziram um modelo de análise de imagens conhecido como 

Gramática do Design Visual (GDV), sobre o qual tratamos na seção 1.4. 

 

1.4 A Gramática do Design Visual (GVD)  

 

Baseada nos padrões da Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday 

(1985,1994), a Gramática do Design Visual (GDV) descreve os significados das 

regularidades encontradas em imagens e textos multimodais. Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006) desenvolveram esse modelo de análise acreditando que as estruturas 

visuais apresentam semelhança com as estruturas da língua, pois ambas permitem 

construir representações de mundo, atribuindo papéis aos sujeitos representados, 

estabelecendo relações com o leitor e ainda permitem organizar os sentidos 

estruturando-os no texto. Como a gramática da língua, a GDV também pode ser 

classificada como um sistema de escolhas semântico-funcionais: o que é realizado na 

língua por palavras de categoria dos verbos de ação, no visual é realizado pelos 

elementos que são definidos como vetores; o que é realizado na língua por preposição 

de lugar, no visual é realizado por características formais que definem o contraste 

entre o primeiro e o segundo plano (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). 

Diferentemente da gramática tradicional, a GDV estuda as formas levando 

em consideração o contexto social ao qual estão inseridas, não de modo isolado ou 

desvinculadas de possíveis significados. Como bem afirma Almeida (2008, p. 9): 
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O que a Gramática Visual de Kress e van Leeuven (2006) advoga é a 
conscientização das imagens não como veículos neutros desprovidos 
de seu contexto social, político e cultural, mas enquanto códigos 
dotados de significado potencial, imbuídos de estruturas sintáticas 
próprias. 
 

Assim, mais do que um conjunto de regras, a Gramática Visual descreve o 

modo como as pessoas, objetos ou lugares estão combinados de forma a construírem 

um todo significativo. As estruturas visuais não simplesmente reproduzem a estrutura 

da realidade, elas produzem imagens relacionadas aos interesses dos grupos sociais 

dentro das quais são construídas. Em seu modelo, Kress e van Leeuwen (2006) 

adotaram uma organização metafuncional utilizada por Halliday (1994), para construir 

seus significados através das mesmas funções. Nesses termos, as metafunções 

ideacional, interpessoal e textual passam a ser denominadas na GDV de metafunções 

representacional, interativa, e composicional, respectivamente.  

Kress e van Leeuwen (2006) advogam que, em certos casos, os elementos 

do modo visual não são capazes de transmitir o que é expresso pelo modo linguístico 

e vice-versa. O texto verbal não deve servir de complemento para o texto não verbal 

e vice-versa, pois ambos os modos apresentam sentidos independentes um do outro. 

Apresentamos, a seguir, cada uma das metafunções desempenhadas pelo modo 

visual. 

 

1.4.1 A metafunção representacional 

 

Uma das três metafunções presentes na GDV é a representacional que, 

segundo Kress e van Leeuwen (1996, 2006), está relacionada à capacidade de 

representar objetos e suas relações no mundo exterior ao sistema representacional. 

Dizendo de outra forma, essa metafunção caracteriza os participantes representados 

na composição multimodal, construindo representações de mundo por meio da 

relação entre esses participantes. Os autores passam a chamar de participantes o que 

antes chamavam de objetos ou elementos e atentam para a existência de dois tipos: 

participantes interativos e os participantes representados. Os primeiros, são os 

participantes na ação de comunicação, isto é, os que falam, escutam, escrevem e 

leem, e os que visualizam ou produzem imagens. Os segundos, referem-se ao 

assunto da comunicação – pessoas, lugares, objetos ou qualquer elemento que possa 

ser encontrado na imagem relacionados entre si. 
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Os autores da GDV subdividem a metafunção representacional em 

Estrutura Narrativa e Estrutura Conceitual. Para entender essas duas estruturas é 

importante compreendermos o conceito de Vetores, que, de acordo com Kress e van 

Leeuwen (1996, 2006), são os elementos que estabelecem relações entre os 

participantes, isto é, algo que indique movimento ou direcionalidade, como por 

exemplo, a orientação corporal, o olhar ou qualquer outro elemento que represente 

uma ação ou reação entre os participantes na imagem. 

 

1.4.1.1 Estrutura Narrativa 

 

Para a GDV, o que caracteriza uma Proposição Visual Narrativa ou 

Estrutura Narrativa é a existência de uma ação sobre os participantes envolvidos, 

desencadeada por um vetor. Ou seja, se há um vetor significa dizer que a imagem 

apresenta uma estrutura narrativa. De acordo com o tipo de vetor e a quantidade de 

participantes envolvidos, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) classificam as estruturas 

narrativas em: processos de Ação, Reação, processos Verbais e Mentais. 

 

• Processos de Ação 

 

Kress e van Leeuwen (2006), advogam que nos processos de Ação ocorre 

a relação entre dois participantes: o Ator, do qual parte o vetor, e a Meta, que é o alvo 

do vetor e para onde ele está direcionado. Quando a ação apresenta os dois 

participantes (Ator e Meta), ela é transacional. Logo, quando a ação apresenta 

somente um participante, o Ator, de maneira que este não está direcionado a nada ou 

a ninguém, ocorre um processo não-transacional. Observemos as Figuras 1 e 2: 
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Figura 1 – Processo de ação transacional                       Figura 2 – Processo de ação não-transacional 

                        
Fonte:http://manualdafamiliamoderna.blo  
gspot.com.br/2011/09/familia-moderna-ana-
laura-bruno-e.html 

Fonte:http://vidaequilibrio.com.br/wp-content 
/uploads/2010/08/correndo-300x200.jpg

 

 
Na Figura 1, podemos perceber que o menino representado assume o 

papel de Ator, realizando a ação de acariciar o coelho que, por sua vez, é a Meta. O 

vetor é realizado pelos braços do menino tocando o coelho. Temos, neste caso, um 

processo de ação transacional. Por outro lado, na Figura 2, observamos somente o 

homem, que é o Ator. O vetor é representado pela orientação corporal deste homem, 

com suas pernas e braços indicando um movimento de corrida. Portanto, o 

participante representado está envolvido em um processo de ação não-transacional.  

 

• Processos de Reação 

 

De acordo com a GDV, os processos de Reação são caracterizados 

quando o vetor corresponde à linha que parte do olhar do participante representado, 

conhecido aqui como Reator, em direção a alguém ou a algo, que seria o Fenômeno. 

O Reator tem por obrigação ser humano ou personificado. Estes processos de Reação 

podem ser transacionais, quando podemos identificar o Fenômeno, alvo do olhar 

Reator. De outro modo, quando não é possível detectar claramente o alvo do olhar do 

Reator, tem-se uma reação não-transacional. As Figura 3 e 4, respectivamente, 

apresentam exemplos desses tipos de processos: 
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             Figura 3 – Reação transacional                                     Figura 4 – Reação não-transacional 

           
Fonte:http://exame2.abrilm.com.br/assets/imag
es/2012/1/47870/size_590_Homem_olhando_
para_computador.jpg?1326286688) 

Fonte:http://3.bp.blogspot.com/EAaCLQJ44ls/Tn
3yow9okII/AAAAAAAAA6Q/SJuol1Tbfns/s400/h
otel_ruanda_04.jpg

 

A Figura 3 mostra o exemplo de uma reação transacional em que o homem, 

que é o Reator, olha em direção ao computador, que caracteriza o Fenômeno nesse 

processo. Já na Figura 4, observamos uma reação não-transacional uma vez que não 

conseguimos saber para onde as pessoas, os Reatores, estão olhando. 

 

• Processos Mentais e Verbais 

 
Os tipos de processos Mentais e os Verbais podem ser caracterizados pela 

presença de balões de pensamento ou de fala. É a protuberância desses balões que 

representa os vetores, estes apontam para os participantes Experienciador, no caso 

dos processos mentais, e para o Dizente, nos processos verbais. O que está dentro 

do balão, isto é, a fala ou o pensamento dos participantes é chamado de Fenômeno, 

o que é pensado, e de Enunciado, o que é dito (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

Como podemos observar, as Figura 5 e 6 caracterizam os processos mentais e 

verbais. 
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Figura 5 – Processo Mental                  

 

Figura 6 – Processo Verbal 

 
Fonte:http://i171.photobucket.com/albums/u292/clu

bedamafalda/403.jpg 

   

Fonte:http://www.coxinhanerd.com.br/wpcontent/u

ploads/2013/11/tirinhamafalda.png 

Na Figura 5, a personagem Mafalda está participando de um processo mental, já 

que a protuberância do balão indica que ela está pensando. Ao contrário, na Figura 6, 

percebemos um processo verbal, pois, o balão indica que Mafalda está falando e não mais 

pensando.  

 

1.4.1.2 Estrutura Conceitual 

 

Diferentemente das representações narrativas, nas Estruturas Conceituais 

não existem vetores. Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que esse tipo de estrutura 

descreve quem é o participante representado em termos de classe, estrutura ou 

significação. Em outras palavras, os participantes não estão executando nenhuma 

ação, estão representados de uma maneira estática, apresentando uma relação de 

taxonomia. Essas estruturas conceituais podem ser classificadas em processos 

Classificacionais, Analíticos ou Simbólicos. 

 

• Processos Classificacionais 

 

Nos processos Classificacionais, os participantes estão ordenados ou são 

classificados em grupos de acordo com suas características em comum. Existe uma 

relação simétrica e taxonômica entre os participantes que atuam como subordinados 

e superordenados. Na Figura 7, a seguir, percebemos um processo classificacional:  
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Figura 7 – Processo Classificacional

Fonte:http://www.totalmakeup.com.br/fotosmaterias/814b-maquiagem-victorias-secret-spring-makeup-
collection.jpg 

 

Observamos, nesse processo classificacional, que os vários itens 

representados são participantes subordinados a uma categoria mais abrangente que 

é a dos produtos para maquiagem. 

 

• Processos Analíticos 

 

Por outro lado, nos Processos Analíticos, os participantes são 

representados por meio de uma relação parte/todo (FERNANDES; ALMEIDA, 2008). 

Aqui, os participantes, representados como o todo, são chamados de Portadores, já 

os participantes, representados como as partes, são conhecidos como Atributos 

Possessivos. Como exemplo, observamos a Figura 8:  

Figura 8 – Processo analítico 

 
Fonte: http://img.autohome.com.cn/2010/6/25/25-9-47-51-940590493.jpg 

 

Na Figura 8, podemos perceber um processo Analítico em que o carro é o 

Portador e as partes que o compõem (pneus, bancos, dentre outras) são os seus 

Atributos Possessivos.  
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• Processos Simbólicos 

 

Por último, os Processos Simbólicos são aqueles em que, segundo Kress 

e van Leeuwen (2006), os participantes, chamados de Portador e Atributos Simbólicos, são 

representados por seus significados ou pelo que são, isto é, pelas características que os 

constroem. Estes processos podem ser atributivos na medida em que são salientados 

pelo seu posicionamento, tamanho, foco, iluminação, tonalidade de cor. Por outro 

lado, podem ser sugestivos, quando está representado apenas o contorno ou a 

silhueta do participante portador.   

                         
Figura 9 – Processo Simbólico 

 
Fonte:http://natelinha.ne10.uol.com.br/noticia/8d44e1835e0e181f99b78bddede5b1fe.jpg   

               

Percebemos, na Figura 9, que o homem é o Portador e seus Atributos 

Simbólicos, isto é, as roupas, os papéis e principalmente o microfone, caracterizam-

no como repórter da emissora Globo (ver a logomarca). 

 

1.4.2 A metafunção interativa  

 

Segundo Bezerra, Nascimento e Herbele (2001, p. 539) “as imagens, além 

de construírem representações, também estabelecem relações entre os participantes 

representados e o leitor ”. Essa ideia está baseada nos pressupostos da GDV, que 

descreve a metafunção interativa como sendo responsável por descrever essa relação 

nos recursos visuais. Kress e van Leeuwen (2006) defendem que, ao criar uma 

imagem, os produtores levam em consideração o seu receptor, compartilhando com 

ele elementos comuns entre si. Podemos dizer que os sentidos em uma composição 
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multimodal se dão por meio de uma troca entre o produtor e o leitor, bem como, entre 

o leitor e a imagem.  

Fernandes e Almeida (2008, p. 16), amparados pela GDV, destacam que 

essa metafunção “estabelece estratégias de aproximação ou afastamento do produtor 

do texto em relação ao seu leitor ”. Nas palavras de Kress e van Leewen (2006) a 

metafunção interativa além de descrever a interação entre pessoas, lugares e coisas 

dentro das imagens, também retrata a interação entre o produtor e o observador da 

imagem. Neste sentido, para estabelecer essas relações, os autores apontam quatro 

recursos visuais, quais sejam os sistemas do Contato, da Distância social, da 

Perspectiva e da Modalidade, como os descrevemos a seguir:  

 

• Contato 
 

O sistema de Contato é responsável por construir uma relação imaginária, 

por meio do olhar, entre os participantes representados e o leitor, tido aqui como um 

participante interativo. Gestos, expressões faciais e outros elementos são 

fundamentais para determinar o tipo de relação que é estabelecida entre os 

participantes (representados e interativos). 

 De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), se o participante 

representado olha diretamente para o leitor, tem-se um contato de Demanda. Logo, 

quando o participante representado não olha diretamente para o leitor, chamamos 

essa relação de contato de Oferta, ou seja, o leitor é um observador que tem esse 

participante somente como algo a ser contemplado impessoalmente. Nas Figuras 10 

e 11, podemos observar esses tipos de contato: 

 
Figura 10 – Sistema de contato – Demanda               Figura 11 – Sistema de contato – Oferta 

    
Fonte:https://encryptedtbn1.gstatic.com/image
s?q=tbn:ANd9GcR2pADjJjBionr45tLZgWkDexI
jncVdl_tuOwnioAXlFt-X0zRn 

Fonte:https://encryptedtbn0.gstatic.com/image
s?q=tbn:ANd9GcSBWJKbPKtkOF4cEVV2EW
uIbwie2q9hqR_3_pycRFwAJqUh0 
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Na Figura 10, os jovens são representados tentando compartilhar com o 

leitor uma relação pessoal e de afinidade, através do sorriso e dos gestos, 

caracterizando, deste modo, um contato de demanda. Por outro lado, na Figura 11, 

observamos um contato de oferta em que o participante representado, Che Guevara, 

não estabelece nenhum tipo de relação com o observador. 

 

• Distância Social  

 

Também chamado de Enquadramento, outro aspecto analisado na 

metafunção interativa é a Distância social. Esse, para a GDV, faz referência ao 

posicionamento do participante representado de uma forma mais próxima ou distante 

em relação ao leitor, revelando um maior ou menor grau de intimidade. Kress e van 

Leewen (2006) estabelecem essa relação por meio dos planos Abertos, Médios e 

Fechados. Nos Abertos, observe na Figura 2, o participante representado é mostrado 

de corpo inteiro, revelando um maior distanciamento em relação ao leitor. Nos Médios, 

como mostra a Figura 9, o repórter é enquadrado do joelho até a cabeça, 

caracterizando uma aproximação média com o observador. Por último, nos planos 

Fechados, como na Figura 11, o participante é representado do ombro à cabeça, com 

riquezas de detalhes, sendo possível identificar suas expressões e emoções.  

 

• Perspectiva 

 

Por sua vez, a Perspectiva, nas palavras de Kress e van Leeuwen (2006), 

corresponde aos ângulos em que o participante representado é captado na imagem.  

Estes ângulos podem ser Frontal, Oblíquo e Vertical. Para os autores, o uso de um 

ponto de vista Frontal sugere um maior envolvimento com o leitor e o participante 

representado, aproximando-os, o que é possível observar na Figura 13, em que a 

menina é posta de frente para o leitor. Quando a angulação é Oblíqua, tem-se uma 

relação de alheamento entre os participantes envolvidos (representados e interativos). 

Na Figura 3, por exemplo, o participante representado é captado de lado, 

estabelecendo, pois, um maior grau de alheamento com o leitor.  
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Figura 12 – Ângulo alto   

     

Figura 13 – Ângulo no nível do olhar 

 
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/1jDU6p9PgOw/
T3e9703dUAI/AAAAAAAAFXo/1ZCscsByn4/s1
600/FELIZ+AMIGOS.jpg   

Fonte:https://fbcdn-sphotosa.akamaihd.net 
/hphotosakash3/537777_314270822024669_1
99967397_n.jpg 

 

Já o ângulo Vertical revela a posição da câmera quando a imagem foi 

captada, determinando com isso as relações de poder entre o leitor e o participante 

representado (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Se o ângulo é alto, o poder é do 

leitor/observador. Perceba na Figura 12, em que as pessoas são captadas de cima 

para baixo. Mas, quando o ângulo é baixo, o participante representado detém o poder, 

como podemos ver na Figura 11 que Che Guevara, o participante representado, é 

captado de baixo para cima. Logo, quando esse ângulo está no nível do olhar do leitor 

é estabelecida uma relação igualitária de poder entre os participantes (representados 

e interativos). Observe, na Figura 13, a menina, que é o participante representado, é 

colocada no mesmo nível do participante interativo, o leitor/observador.

 

• Modalidade 

 

Esta, de acordo com a GDV, está relacionada à realidade representada na 

imagem, que pode ser da mais real possível ao mais irreal. Dizendo de outra forma, a 

modalidade permite representar os objetos, as pessoas, ou qualquer outra coisa de 

uma maneira como se existissem ou não. 

Kress e van Leewen (2006) destacam três mecanismos que marcam a 

modalidade nas imagens, são eles: o grau de articulação ou detalhe, quando estão 

presentes muitos ou poucos detalhes, com variações de profundidade, iluminação ou 

brilho; a contextualização, relacionada ausência de cenário até o cenário cheio de 
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detalhes; e a utilização das cores, que diz respeito a saturação de cor, diferenciação 

e modulação de cor. 

Quando uma imagem apresenta um cenário com muitos detalhes, com 

cores, iluminação e brilho que se aproximam da realidade que vemos, passa a ser 

considerada uma imagem com modalidade Naturalística. Notamos este tipo de 

modalidade na Figura 12, em que os participantes são representados como realmente 

os são. Em contrapartida, quando na imagem os participantes representados estão 

em um plano de fundo neutro, com poucos detalhes, cores em preto-e-branco, brilho 

e iluminação fracos ou fortes demais, enfim, distanciando-se de algo concreto, tem-se 

uma modalidade Abstrata. A exemplo deste tipo de modalidade, podemos perceber 

nas Figuras 5 e 13, nas quais as participantes estão representadas em uma tonalidade 

preto-e-branco e acinzentada, para gerar efeitos de sentidos.  

 

1.4.3 A metafunção composicional 

 

Nas metafunções anteriores, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) teorizam 

sobre as maneiras como as imagens representam as relações entre os elementos que 

elas descrevem, e a complexa rede de relações existentes entre as imagens e seus 

observadores. Por outro lado, esta terceira metafunção, a composicional, é 

responsável pela organização e identificação dos recursos visuais, integrando tanto 

os elementos representacionais quanto os elementos interativos para a composição 

dos sentidos na imagem. Em outras palavras, essa metafunção nos permite descrever 

a composição dos elementos visuais representados de acordo com a posição e o 

espaço que ocupam na imagem ou na composição multimodal.  

De acordo com a teoria, a combinação de elementos e seus significados 

podem ser observados a partir de três aspectos interrelacionados: o Valor de 

informação, referente ao valor que é atribuído a um elemento de acordo com a sua 

localização na página; a Saliência, que se refere aos recursos utilizados para atrair a 

atenção dos espectadores; e, por último, a Estruturação, referente à existência de 

elementos que estabelecem linhas de divisão, interligando os participantes 

representados (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006). Vejamos cada um desses 

aspectos separadamente. 
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• Valor da informação  

 

No que se refere à diagramação da imagem, isto é, ao Valor da informação, 

Kress e van Leeuwen (2006) advogam que a posição dos elementos adquire valores 

informacionais específicos anexados às diversas áreas da imagem ou composição 

visual. Esses elementos são distribuídos levando em consideração os 

posicionamentos em topo/base, esquerda/direita e centro/margem.  

 Para os autores da GDV, o elemento posicionado na parte superior é 

chamado de Ideal, este mostra uma idealização de algo de uma forma generalizada. 

Já o que está posicionado na parte inferior é denominado Real, isto é, apresenta 

informações mais específicas e factuais sobre algo. Segundo a GDV, percebe-se a 

noção de contraste entre essas duas partes. O topo tende a fazer algum tipo de apelo 

emotivo, mostrando “o que pode ser”, enquanto a base tende a ser mais informativa e 

prática, revelando “o que é” realmente (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p.186). 

Essa relação Ideal/Real pode ser observada na Figura 14.   

 
Figura 14 – Valor da informação – ideal/real 

Fonte:http://3.bp.blogspot.com/DfxF88lnUIY/T9Jnt033XaI/AAAAAAAAGRM/IwA6gr0nlvE/s1600/anunc
io4.jpg 

 

Ideal 

Real  
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Notamos no cartaz, que o texto “RAIVA. MANTENHA ESSA DOENÇA 

LONGE DO SEU AMIGO” está posto como a informação Ideal, fazendo uma 

conscientização ao leitor, apelando para o lado emotivo que coloca o animal como um 

amigo do homem. Por outro lado, o texto “VACINE SEU CÃO E GATO CONTA A 

RAIVA. A VACINA É GRATUITA E MUITO IMPORTANTE” caracteriza a informação 

Real, de uma maneira mais prática e que traz a verdadeira intenção do cartaz, a 

vacinação do animal. Kress e van Leeuwem (1996, 2006) lembram que as 

informações tidas como Ideal são mais salientes, sobrepondo-se à parte Real. Assim, 

a oposição entre ambas pode estruturar a relação texto verbal e texto visual.  

Os elementos posicionados à esquerda, por sua vez, caracterizam a 

informação Dada, que já é conhecida e compartilhada pelo leitor e ponto de partida 

para a mensagem. Ou seja, é algo que o leitor assume já saber como parte da sua 

cultura, ou mesmo, da cultura do gênero ou veículo em questão. Logo, o 

posicionamento do lado direito refere-se à informação Nova, àquela que não é 

totalmente conhecida pelo leitor, ou ainda, alguma informação que mereça mais 

atenção. Enquanto o Dado é apresentado de forma evidente, o significado do Novo é 

mais complexo e, portanto, a informação em destaque (KRESS; VAN LEEWEN, 1996, 

2006). A Figura 15 evidencia esse tipo de relação. 

 
Figura 15 – Valor da informação – dado/novo 

 
Fonte:https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0Tibi06yiUjC5yKMheNwY1ujlzFClq8

Pxz_H94PeJfLsm 

Dado Novo  
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Como podemos ver na Figura 15, a atriz Juliana Paz, símbolo de beleza e, 

por isso, caracterizada fisicamente como “boa”, está mostrada de biquíni, já que é 

verão, segurando o copo de cerveja, representa a informação Dada. No lado direito, 

temos o texto “UM BRINDE ÀS COISAS BOAS DO VERÃO” que representa a 

informação Nova, indicando o verdadeiro sentido do anúncio publicitário em questão: 

mostrar a cerveja Antártica como a verdadeira “coisa boa” do verão. Para Kress e van 

Leeuwen (1996, 2006), algumas vezes, o Novo é lugar onde são reproduzidas 

classificações culturais, valores são instanciados, reafirmados e naturalizados. Os 

autores advogam que a estrutura Dado/Novo pode ser considerada ideológica, uma 

vez que, o valor da informação atribuído aos elementos nos textos pode não 

corresponder ao conceito que os expectadores têm destes. Portanto, o que é Dado 

para uma determinada cultura pode não ser para outra. 

No tocante ao posicionamento Centro/Margem, Kress e van Leewen (1996, 

2006) afirmam que, quando os elementos estão representados no Centro da 

composição multimodal, são considerados principais, o núcleo da informação. 

Enquanto a localização nas Margens indica que são elementos complementares e que 

dependem da informação central. Em outras palavras, para que algo seja considerado 

como Centro precisa ser mostrado como núcleo da informação em relação a outros 

elementos posicionados nas Margens, subordinados de alguma forma ao Centro. Para 

ilustrar esse tipo de relação, reproduzimos o cartaz apresentado por Fernandes e 

Almeida (2008): 

 

Figura 16 – Valor da informação – centro/margens 

 
Fonte: adaptado de Fernandes e Almeida (2008, p.24) 

Centro  

Margens  
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O cartaz de guerra, na Figura 16, traz um navio porta-aviões como 

informação de Centro, pois ele compreende o conteúdo principal: a aviação naval. Na 

posição de Margens, aparecem outras imagens de aviões e de soldados a serviço da 

aviação naval como informações secundárias, dependentes da principal.  

Os autores (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2006) apontam que a 

composição Centro/Margens é relativamente incomum e, em alguns casos, as 

margens podem ser idênticas ou muito parecidas, não demarcando uma divisão clara 

dos elementos Dado/Novo e/ou Ideal/Real. Ou seja, Centro e Margem também podem 

combinar com Dado e Novo e com Ideal e Real. Essa combinação nomeada pela GDV 

de tríptico é formada por três elementos: um participante central, o qual funciona como 

Mediador entre o Dado e o Novo, no caso dos trípticos horizontais, ou entre o Real e 

o Ideal, no caso dos trípticos verticais. Esta última relação pode ser observada na 

Figura 14, em que a imagem do cachorro com o gato é o elemento que funciona como 

Mediador entre o texto “RAIVA. MANTENHA ESSA DOENÇA LONGE DO SEU 

AMIGO” (Ideal), e o texto “VACINE SEU CÃO E GATO CONTA A RAIVA. A VACINA 

É GRATUITA E MUITO IMPORTANTE” (Real). Os três blocos de informações se 

estruturam na construção de sentidos no cartaz. 

 

• Saliência 

 

A Saliência é outro princípio composicional e está relacionado ao destaque 

de alguns elementos na imagem. Esse destaque é o que vai determinar uma 

hierarquia de importância entre cada participante representado na composição 

multimodal, que são salientados para atrair a atenção do leitor em diferentes graus. A 

saliência, dessa forma, faz referência a ênfase maior ou menor que alguns recursos 

adquirem em relação a outros na imagem para chamar mais a atenção do observador. 

Kress e van Leewen (2006) definem que a hierarquia de destaque entre participantes, 

em outras palavras a Saliência, é caracterizada pelo contraste de cores, pelo 

tamanho, posicionamento no campo visual em primeiro ou segundo plano, perspectiva 

e fatores culturais, como, por exemplo, a presença de uma figura humana ou um 

símbolo cultural forte. Veja, na Figura 15, que os copos com a cerveja estão 

salientados em um tamanho maior que o normal e também estão representados em 

um primeiro plano em relação à atriz Juliana Paz, destacando a cerveja, foco da 

propaganda. 
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• Estruturação 

 

O princípio da Estruturação faz referência ao modo como os elementos da 

imagem estão integrados, em maior ou menor grau, por meio de linhas que os 

separam ou interligam, revelando um ponto de vista da criação da imagem (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 1996, 2006; FERNANDES; ALMEIDA, 2008). A presença ou não de 

planos de estruturação/linhas divisórias desconecta ou conecta os elementos da 

imagem, ou da paisagem multimodal, revelando que eles fazem parte ou não de um 

mesmo sentido. Assim, quando não percebemos a existência dessas linhas divisórias, 

como na Figura 15, é porque os elementos representados na composição multimodal 

devem ser vistos como interligados, formando uma identidade grupal. Em 

contrapartida, se existem essas linhas, os participantes representados são 

diferenciados e individualizados. Veja a Figura 17: 

 

Figura 17 – Graus de estruturação 

 
Fonte: Revista Malu, 19 de fevereiro de 2015. 

 
 

Podemos notar, na capa da revista, que a desconexão entre os elementos 

é evidenciada, principalmente, pelas cores diversificadas das chamadas para 

reportagens e os quadros que se formam ao redor delas, separando-as. Essas 

chamadas estão salientadas, imprimindo, com isso, um sentido de individualidade e 

diferenciação entre ambas. De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), os layouts 

onde os elementos estão inteiramente desconectados têm estruturação forte. Neste 
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caso, quanto mais forte a estrutura de um elemento, mais ele será representado como 

informação à parte do todo.  Do contrário, isto é, se os elementos composição espacial 

estão conectados, mais eles são apresentados como pertencentes a uma unidade 

singular de informação, como vemos na Figura 15.  

Ao observarmos as Figuras 15 e 17, confirmamos o que a GDV afirma 

sobre as formas usadas para estruturar os recursos visuais. Descontinuidades, a 

presença de linhas, de contornos, cores e espaços vazios entre os elementos são 

algumas delas. A estruturação também pode ser realizada por meio vetores formados 

pelo uso das cores, por elementos descritos, gráficos ou abstratos, que direcionam o 

olhar de um elemento a outro, partindo do mais saliente o qual, primeiro, atrai a 

atenção do leitor.  

Em resumo, as metafunções representacional, interativa e composicional, 

presentes na GDV, são responsáveis pela estruturação visual e construção de 

significados simultâneos em textos multimodais. Para uma melhor assimilação, o 

Quadro 1 apresenta, em síntese, os conceitos fundamentais da GVD. 

 

Quadro 1 - Estrutura básica da GDV 

Fonte: adaptado de Fernandes e Almeida (2008, p.28) 

 

 
FUNÇÃO REFRESENTACIONAL 
 
Definição da representação das 
experiências de mundo pela linguagem 
 

Estrutura narrativa: Processos de Ação, Reação, 
Mentais e Verbais; 

Estrutura conceitual: Processo Classificacional, 
Processo Analítico e Processo Simbólico; 

 
FUNÇÃO INTERATIVA 
 
Manifestação das estratégias de 
aproximação ou afastamento em 
relação ao leitor 
 

Contato: (demanda ou oferta) 

Distância social: (social, pessoal, íntima) 

Perspectiva: ângulo horizontal (envolvimento) e 
vertical (poder) 

Modalidade: (grau de verdade) 

FUNÇÃO COMPOSICIONAL 
 
Caracterização dos modos de 
organização do texto 

Valor da informação: Ideal/Real, Dado/Novo, 
Centro/Margens; 

Saliência: elementos mais destacados que 
orientam o caminho da leitura; 

Estruturação: maneira como os elementos estão 
conectados ou separados na composição visual. 
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É importante lembrar que somente a integração de todos os recursos 

semióticos que constituem determinado gênero é capaz de determinar os sentidos de 

sua composição multimodal. Os pressupostos teóricos apresentados até aqui são 

conceitos da Gramática Visual, fundamentais para a compreensão da análise que nos 

propomos a fazer neste trabalho.  
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2 PANORAMA DAS PESQUISAS SOBRE MULTIMODALIDADE E LIVRO 

DIDÁTICO 

 
Anteriormente, nas seções sobre Semiótica Social e Multimodalidade, 

pudemos observar que o modo verbal não é o único que contribui para a produção de 

sentido, pois, de acordo com as proposições nessas áreas de estudo, é justamente a 

diversidade de modos semióticos que dá significados aos textos. De acordo com 

Araújo (2011), a relação entre esses modos semióticos é um dos âmbitos das 

pesquisas sobre multimodalidade na academia internacional e no Brasil. Vale 

ressaltarmos que ainda são poucos os trabalhos que compreendem o ensino de língua 

espanhola como língua estrangeira, na perspectiva dos gêneros multimodais. Por 

esse motivo, direcionamos nossa pesquisa para essa área, visando à necessidade de 

ampliação desses estudos. 

No intuito de caracterizar o panorama das pesquisas sobre 

multimodalidade no livro didático, em especial o de língua estrangeira, apresentamos, 

neste capítulo, um levantamento do estado da arte, enfatizando a colaboração de 

alguns estudos fundamentais para o desenvolvimento da nossa pesquisa.  

O uso frequente de imagens e de recursos visuais está se tornando cada 

vez mais predominante na sociedade contemporânea. Este fenômeno, segundo 

Araújo (2011), é decorrente das novas práticas sociais que têm originado formas de 

comunicação diversas que, por sua vez, tem resultado em diferentes estratégias de 

representar ideias e experiências.  

Algumas dessas representações são os textos multimodais. Estes, 

materializam os gêneros impressos e digitais que se constituem de um 

entrelaçamento de recursos semióticos. Em outras palavras, o modo verbal – tido na 

maioria das vezes como dominante, mesmo a história mostrando que a imagem 

esteve presente na linguagem humana desde as mais remotas pinturas rupestres – 

interage com o não verbal na composição dos diversos gêneros textuais.  

Dentro desse contexto, pesquisas foram desenvolvidas com o propósito de 

investigar o papel desses modos semióticos no interior dos gêneros. Pensando nessa 

efervescência de trabalhos, Araújo (2011) resolveu mapear os estudos sobre gêneros 

multimodais em programas de pós-graduação no Brasil, objetivando compreender 

como a multimodalidade estava sendo investigada nas pesquisas e experiências de 
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ensino. Para isso, selecionou trabalhos de programas de pós-graduação na área de 

Linguística, Linguística Aplicada, Letras e Estudos da Linguagem. 

A pesquisa dessa autora analisou os títulos e resumos de 64 trabalhos de 

universidades brasileiras no período de 2000 a 2011. A análise demonstrou que a 

quantidade de trabalhos produzidos, durante esse período, evidencia que essa ainda 

é uma área de conhecimento considerada nova, mas que vem se expandindo em 

virtude do frequente uso de recursos semióticos. Grande parte dos trabalhos foram 

produzidos a partir do ano de 2005, no entanto, também foram encontrados registros 

de pesquisas anteriores ao ano 2000. Isso mostra que o estudo de gêneros 

multimodais já estava despertando o interesse dos pesquisadores.   

Araújo (2011) destaca que, dos gêneros pesquisados, existe uma 

preferência pelos da esfera jornalística e publicitária, por estes possuírem um teor 

argumentativo e persuasivo mais característico. Contudo, é importante destacarmos 

que já existem pesquisas preocupadas em investigar a multimodalidade na sala de 

aula, usando o livro didático como principal base para o ensino, por apresentarem em 

suas páginas diversos recursos semióticos no trabalho com as habilidades 

linguísticas. 

Desse mapeamento feito pela autora, os seguintes dados interessam de 

forma significativa a esta dissertação: considerando os 64 trabalhos analisados, 

apenas 4 focavam nas relações entre os modos visual e verbal e, em 8 deles, o livro 

didático era objeto de estudo. Percebemos, com isso, que pesquisas com os mesmos 

propósitos que a nossa ainda são escassas, o que revela a necessidade de mais 

estudos para a ampliação do campo de conhecimento sobre a multimodalidade no 

domínio discursivo educacional/escolar. 

De modo particular, mencionamos o trabalho de Teixeira (2008) sobre 

multimodalidade e o livro didático de língua inglesa, realizado na PUC-Rio. A autora 

buscou fazer uma avaliação sobre o uso dos modos semióticos na produção dos 

livros, estabelecendo uma relação com a recepção dos mesmos e fazendo uma 

reflexão sobre o processo de produção desses instrumentos. Os resultados desse 

estudo revelaram que, as imagens das unidades analisadas, em sua maior parte, 

parecem apresentar a superioridade do texto verbal das páginas e do material auditivo 

das unidades. Entretanto, os leitores dirigem seu olhar predominantemente para as 

imagens, revelando, assim, a necessidade de se compreender o que essas imagens 

comunicam e seu uso em textos multimodais. Outro aspecto encontrado com Teixeira 
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(2008), foram problemas quanto à organização composicional dos modos semióticos 

nas unidades, o que sugere várias questões sobre o processo de produção dos livros. 

Citamos também a tese da Novellino (2012) sobre imagens em movimento.  

O trabalho da autora se propõe a investigar as imagens em movimento que 

acompanham livros e material didático e visa, dessa forma, contribuir para as 

pesquisas cujo foco é a relação entre os modos presentes em textos multimodais. Os 

resultados evidenciam o caráter multimodal das imagens em movimento, em especial 

a multiplicidade de significados disponibilizados pelos enquadres que abarcam a 

variedade de modos acionados em interações sociais e as diversas negociações de 

sentido entre os participantes. A pesquisa também enfatiza que, no material analisado, 

o letramento multimodal está focalizado na escrita e na fala da língua inglesa.  

Outra tese que pesquisa sobre a multimodalidade no livro didático é a de 

Gualberto (2016). A autora verificou como a multimodalidade se constitui nos textos 

de dois livros didáticos de língua portuguesa, fundamentada na Semiótica Social e na 

GDV. Examinou os modos e os recursos semióticos envolvidos na construção de 

sentido dos LDP, refletindo sobre o conceito de texto e de leitura, ampliando-os, a 

partir da perspectiva multimodal. Gualberto (2016) contribuiu para a discussão dos 

possíveis sentidos produzidos, principalmente, pelo layout e pela imagem nos livros 

didáticos, indicando como estes se colocam para seu público e para que tipo de leitor 

é projetado. 

Destacamos ainda, o estudo de Silva (2016) que analisa não só o livro 

didático, como também a prática do professor. Em sua tese, Silva (2016) investiga a 

relação entre a abordagem visual/multimodal do livro didático e a ação de uma 

professora de língua inglesa, no que se refere ao letramento visual/multimodal crítico. 

Os dados indicaram que, embora uma atenção seja dada à imagem no início das 

discussões e o letramento visual/multimodal crítico seja citado no manual do 

professor, não se concretizou nas atividades. Também na prática da professora, as 

imagens são mencionadas, mas continuam a enfatizar a estrutura e o vocabulário da 

língua escrita, em detrimento de um trabalho que explore os recursos visuais, numa 

perspectiva crítica de análise. As duas abordagens, do livro e do professor, estão 

voltadas para uma abordagem tradicional que procura desenvolver letramentos 

básicos como ler e escrever o código escrito (SILVA, 2016).  

No intuito de conhecer a composição das coleções didáticas de língua 

espanhola, tendo em vista que esta dissertação trabalha com uma coleção do gênero, 
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trouxemos o trabalho de Moreira (2013), para observar que elementos são 

fundamentais na constituição desse tipo de material.  

A pesquisa de Moreira (2013) se debruça sobre as relações entre os modos 

visual e verbal nas atividades de compreensão leitora de duas coleções didáticas de 

língua espanhola. Tendo como base a perspectiva de Martinec e Salway (2005), o 

autor descreveu e analisou as relações entre os modos visual e verbal, presentes nas 

atividades de compreensão leitora, para verificar como tais relações contribuem para 

a promoção do letramento visual e para comparar as duas coleções nesse aspecto. 

Para a análise que se propôs, Moreira (2013) também utilizou os pressupostos da 

Semiótica Social e da Multimodalidade, uma vez que a relação entre os modos 

semióticos ocupa um lugar de destaque dentro desses campos de estudo.  

Segundo o autor, a existência dos modos visual e verbal nos textos não é 

algo novo, mas se intensificou e desafia a compreensão leitora, tendo em vista a 

potencialidade de limitações desses recursos semióticos. Por isso, reforçamos 

novamente a importância e a necessidade de pesquisas com os mesmos propósitos 

que a nossa.  

As coleções didáticas analisadas por Moreira (2013) são, respectivamente: 

Síntesis e Enlaces. Ambas, juntamente com a Cercanía, analisada nesta dissertação, 

são as principais opções de uso da maioria das escolas brasileiras, por atenderem de 

forma relativamente satisfatória as exigências do PNLD. Esse é um fato que confere 

relevância ao nosso trabalho, já que a coleção que analisamos está em uso nas 

instituições de ensino.  

Diante das análises, Moreira (2013) constata que as coleções didáticas em 

questão não apresentam grande diferença quanto à presença das relações entre os 

modos visual e verbal nas atividades de compreensão leitora, a diferença está na 

quantidade de atividades que proporcionam a prática de letramento visual. Nesse 

aspecto, a coleção Enlaces se destaca em comparação com a coleção Síntesis. 

Observamos, com isso, um fator negativo nos livros didáticos, pois, mesmo 

apresentando diversos recursos semióticos ricos em significação, acabam não 

explorando esses recursos de modo satisfatório, ou simplesmente não explorando, 

em suas propostas de atividades. 

Outros resultados encontrados demostraram que as relações entre os 

referidos modos semióticos contribuem para a produção de significados e colaboram 

para a promoção do letramento visual enquanto prática cognitiva e decodificadora do 
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texto multimodal, mas não são pertinentes para promover um letramento visual que 

se caracterize como crítico.  

As análises de Moreira (2013) nos levam a considerar o livro didático como 

objeto gráfico, em que é preciso se pensar significativamente sobre a constituição e a 

função do seu design na sua composição. Os pressupostos e os resultados 

encontrados por esse autor foram importantes para delimitar e definir o corpus 

utilizado no nosso estudo. 

Abrimos um parêntese para citar a tese de Carvalho (2012) que, embora 

não trabalhe com o livro didático, baseia-se na aplicação do sistema de significados 

composicionais oferecido pela GDV, com foco no estudo das cores e da tipografia, 

fato que muito interessa a essa dissertação. A autora analisa o layout da primeira 

página de três jornais portugueses, verificando suas tendências quanto à 

representação e produção de significados sociais, bem como à orientação nas 

preferências e posições de leitura de seu público-alvo, através da composição visual 

de suas respectivas primeiras páginas. Carvalho (2012) levanta razões significativas 

para se lançar um novo olhar sobre a comunicação visual contemporânea, sobretudo 

através da interpretação crítica acerca dos modos semióticos da comunicação visual 

produzidos pela imprensa. 

Esses foram alguns trabalhos encontrados que envolvem, especificamente, 

o estudo dos recursos multimodais no livro didático, com exceção do trabalho de 

Carvalho (2012) que analisou jornais. Percebemos que, por enquanto, não há, entre 

os trabalhos produzidos, nenhuma proposta que analise no livro didático a relação 

entre os modos semióticos nas seções de gramática, enfocando as habilidades habla 

e escucha. A maioria dos trabalhos que analisam a multimodalidade no livro didático 

acabam focando nas seções de leitura, onde subtendemos que a relação entre o 

verbal e o visual deve estar exposta de forma mais clara. No entanto, destacamos que 

o LDLE apresenta multimodalidade em toda a sua composição, portanto, analisar 

como se constitui essa multimodalidade pode trazer contribuições tanto para quem 

produz quanto para quem faz uso desse tipo de material didático. 

Após a realização desse levantamento acerca do trabalho de alguns 

estudiosos, observamos mais um fator que justifica a relevância deste estudo, haja 

vista a pretensão de preencher a lacuna aberta pela ausência de estudos na área. 

Destacamos também, que trabalhos com a multimodalidade no LDLE constituem 
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caminhos diversos de investigação, mostrando ser, no contexto atual, um campo de 

pesquisa muito fértil e necessário. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE DE RECURSOS 

MULTIMODAIS 

 

Delimitar o objeto e definir os procedimentos norteadores para a realização 

de uma pesquisa são aspectos fundamentais para a sustentação e a credibilidade do 

estudo realizado. Neste sentido, apresentamos, neste capítulo, a descrição dos 

passos metodológicos, explicitando, de modo detalhado, como aconteceu o processo 

de coleta, estudo e análise do corpus na perspectiva em pauta. 

  

3.1 A interpretação como método de análise da composição modal 

 
Segundo Moita Lopes (1994), a postura interpretativista procura os 

significados que compõe a realidade, sustentando que apenas estes podem ser 

interpretados. Levando em consideração nossos objetivos, foi possível classificar o 

estudo que nos propomos como sendo predominantemente interpretativista, pois 

pretendemos analisar os significados dos recursos multimodais nas seções de 

gramática, focando as habilidades de habla e escucha nos LDLE.  

Na realização desta pesquisa, acreditamos que os elementos linguísticos e 

não linguísticos presentes no LDLE são escolhidos levando em consideração sujeitos 

envolvidos em um contexto social de produção e circulação. Diante disso, o modelo 

interpretativista torna-se o mais adequado, uma vez que temos na interpretação 

intersubjetiva dos dados nossa principal ferramenta de análise.  

Pensando no caráter social que considera a participação ativa tanto dos 

produtores dos livros como também dos leitores, utilizamos, como método, a 

abordagem qualitativa. De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 20), “a interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas”. É esta concepção 

que confirma a natureza da nossa pesquisa, tendo em vista que procuramos analisar 

a composição multimodal, construindo os sentidos sem utilizar métodos e técnicas 

estatísticas.  Embora utilizemos a quantificação de dados em certo momento da 

análise, daremos a eles um tratamento qualitativo, pois os números revelados nos 

servirão para apresentar determinada recorrência da presença dos tipos de relação 

entre os recursos multimodais na coleção didática.  
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No tocante à determinação do método de pesquisa que utilizamos, este 

trabalho se caracteriza como dedutivo. Andrade (1993) defende que esse tipo de 

abordagem tem a teoria como ponto de partida para chegar à denominação de 

fenômenos específicos. Essa concepção é confirmada neste estudo, pois nos 

sustentamos na teoria, testando a aplicação de seus pressupostos no corpus em 

análise.  

 
3.2 Descrição da coleção didática como contexto de análise 

 

Neste tópico, apresentamos os elementos metodológicos básicos da 

constituição do corpus da pesquisa. Inicialmente, discutimos algumas questões 

envolvendo o LDLE e, em seguida, descrevemos a coleção didática analisada. 

 

3.2.1 O livro didático de língua estrangeira 

 

Considerando a realidade escolar brasileira, observamos que o livro 

didático (LD) é um dos instrumentos cruciais para o trabalho docente em sala de aula. 

No entanto, já presenciamos momentos bem mais complicados em relação ao uso 

desse material didático no ensino de língua estrangeira. O professor era o único que 

tinha o livro em mãos e o aluno acabava sendo exposto a metodologias falhas, que 

focavam somente nos textos escritos. Silva (2016) afirma que a característica 

multimodal em crescimento nos livros está muito ligada à evolução dos métodos de 

ensino. Dizendo de outra forma, ao passo que os métodos se aperfeiçoavam, os livros 

eram reconsiderados e reformulados, havendo situações até em que se sobrepunham 

aos métodos vigentes. 

Na escola pública brasileira, as disciplinas de língua inglesa e espanhola 

não tinham o privilégio até o ano de 2011 de contar com o LD. Jordão e Fogaça (2007, 

p.82) constataram que todas as disciplinas consideradas obrigatórias, parte do núcleo 

comum, recebiam livros-texto, exceto as línguas estrangeiras. Notamos, portanto, que 

os avanços na área de língua estrangeira estão ocorrendo aos poucos em relação a 

outras disciplinas. Paiva (2009) salienta que hoje, ao contrário de algumas décadas 

atrás, o professor conta com inúmeros materiais didáticos de abordagens diferentes. 

Todas essas obras são avaliadas rigorosamente por especialistas que buscam criar 

condições para um ensino de qualidade na educação básica (DIAS, 2009). 
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Geralmente, duas opções vêm para a escola e uma delas é selecionada pelo professor 

da disciplina, que o utiliza por cerca de três anos, quando ocorre a escolha de uma 

nova coleção.  

Dentro desse novo cenário de circulação e distribuição do LD, o que 

demonstrava ser uma conquista, trouxe, contudo, interrogações para alguns 

profissionais. As discussões sobre a adoção ou não do material na escola ganharam 

ênfase, sobretudo por causa dos questionamentos levantados a respeito da inserção 

ou não das novas tecnologias no ensino de línguas. Mesmo com toda essa polêmica 

envolvendo o LD, podemos notar que ele ainda é um dos materiais mais utilizados no 

contexto de ensino e aprendizagem, principalmente em língua estrangeira (RAMOS, 

2009). Não queremos dizer com isso que o LD é insubstituível nas salas de aula, mas 

apenas que o material é um facilitador no âmbito educacional. 

Para reforçar os pontos positivos em relação a adoção do LD, destacamos 

os pressupostos de Pinto e Pessoa (2009), segundo os quais esses materiais: a) 

fornecem para professor e aluno um programa estruturado; b) unificam o ensino e 

aprendizagem, tornando possível que o conteúdo seja o mesmo em diferentes 

classes; c) contribui para a manutenção da qualidade do ensino, já que são materiais 

elaborados conforme o PNLD, com critérios rigorosos e baseados em princípios de 

aprendizagem consistentes; d) apresentam diversos recursos de aprendizagem, como 

CD-ROMs e livro de exercícios; e) poupam o professor de elaborar um material 

didático; f) podem capacitar os professores iniciantes em conjunto com o manual do 

professor; e g) é visualmente atrativo, devido aos elevados padrões de desenho e 

produção. 

Embora todos esses pontos mereçam atenção, enfocamos este último por 

fazer menção aos recursos multimodais. No entanto, mesmo que as imagens possam 

ser atraentes e lúdicas, essa não deve ser a primeira e única função desses recursos. 

Silva (2016, p. 96) advoga que: “uma noção equivocada de professores e de alguns 

autores de livros é, talvez, acreditar no grande número de imagens, por exemplo, 

como já suficientes para um ensino efetivo da língua”. O livro deve oferecer o suporte 

necessário para o trabalho com os mais diversos recursos multimodais e, quando isso 

não acontece, é o professor que deve complementar e adequar esse material, com 

vistas a suplantar as carências existentes. Claro que, para isso, é necessário a 

qualificação dos professores, principalmente no que se refere à própria escolha do LD 

mais adequado.  
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É dentro deste contexto complexo e desafiador do LDLE nas escolas 

públicas do Brasil que nos debruçamos, verificando especificamente os recursos 

multimodais de uma coleção didática de língua espanhola para o ensino médio, 

indicada pelo PNLD 2015.  Assumimos a concepção de LD proposta por Cavalcante 

(2010, p. 73), segundo a qual esse material “antes de mais nada é um objeto gráfico 

inserido em um contexto sócio-cultural”. Portanto, partimos do princípio de que o LD 

é produzido e sofre influências em sua constituição em virtude do meio ao qual está 

inserido.  

 
3.2.2 Coleção didática Cercanía Joven 

 
Para a realização deste trabalho, escolhemos a coleção Cercanía Joven 

que apresenta três volumes para o Ensino Médio, correspondentes às 1ª, 2ª e 3ª 

séries. Estes volumes mostram atividades que contemplam temáticas indicadas pelos 

documentos oficiais e foram desenvolvidas visando ao ensino de espanhol para 

brasileiros.  

Selecionamos essa coleção porque, além de estar disponível para muitos 

professores e alunos, foi aprovada PNLD e é umas das mais utilizadas pelas escolas 

estaduais do Município de Pau dos Ferros/RN e cidades circunvizinhas. De acordo 

com dados da 15ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIRED), a coleção 

Cercanía Joven se destaca entre as preferências dos professores. A 15ª DIRED 

desenvolve um trabalho educacional em 20 municípios que contemplam 47 escolas 

da Educação Básica; dentre elas, 22 são de Ensino Médio. Neste sentido, ao 

analisarmos esta coleção, estamos contribuindo de alguma forma para a educação 

oferecida pelo Estado.  

Os livros oferecem diversos gêneros textuais, incluindo textos multimodais 

como tirinhas, artigos jornalísticos, entrevistas, notícias, gráficos, tabelas e mapas. Os 

textos são retirados de fontes autênticas, incluindo sites, jornais, revistas e 

propagandas, fato que confirma a presença de diversas culturas, onde a Língua 

Espanhola se manifesta. Além disso, cada livro vem acompanhado de CDs com as 

lições que serão trabalhadas em cada unidade. A Figura 18 mostra os três volumes 

da coleção: 
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Figura 18 – Coleção Cercanía Joven 

 
Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-762652582-colecao-cercania-joven-3-volumes-

espanhol-otimo-estado-cd1-_JM 
 
 

O livro é da autoria de Ludimila Coimbra, Luiza Santana Chaves e Pedro 

Luis Barcia e foi publicado pela editora SM, em São Paulo, no ano de 2013 (1ª edição). 

A coleção foi aprovada pelo PNLD 2015 (2014) e, de acordo com o Guia de Livros 

Didáticos (BRASIL, 2014), engloba conteúdos e textos compatíveis com a faixa etária 

dos estudantes no Ensino Médio. Em cada volume contém três unidades, divididas 

em seis capítulos. Assim, cada unidade traz dois capítulos. 

Na apresentação, os autores se dirigem aos alunos falando sobre as 

oportunidades que eles têm de conhecer o mundo hispânico por meio dos livros. 

Mostram o espanhol como uma das línguas mais faladas no mundo, sendo idioma 

oficial da maioria dos países vizinhos do Brasil, destacando esses fatores como 

justificativa para que o aluno aprenda a língua. Ao final dessas considerações, os 

autores pontuam, de acordo com cada livro, os conhecimentos que o aluno poderá 

adquirir sobre o espanhol. A apresentação é seguida de uma espécie de tutorial que 

explica como as seções do livro estão organizadas 

O início de cada unidade contempla as seções “En esta unidad...” e “Para 

empezar”.  A primeira faz uma lista resumindo o que os alunos vão estudar durante a 

unidade. A segunda tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos alunos por 

meio de atividades, geralmente orais, que indicam a observação dos textos verbais e 

não verbais contemplados nas páginas de abertura.  

As unidades organizam, em seus capítulos, o trabalho com as quatro 

habilidades linguísticas, que trazem subdivisões. A seção “Habla” está estruturada em 

três etapas: “Almacén de ideas”, com atividades que preparam o aluno para a leitura 

do gênero proposto; “Red (con)textual”, que informa qual é o objetivo do aluno ao ler 
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o texto, propondo diferentes estratégias de leitura; “Tejiendo la comprensión” explora 

o texto a partir do tema, forma composicional, suporte e contexto de circulação, em 

que são propostas atividades que exercitam várias habilidades de leitura como, por 

exemplo, compreensão global do texto, identificação de efeitos de sentido, dentre 

outras.  

A seção “Escritura” se organiza em: “Conociendo el género”, na qual são 

trabalhadas as principais características do gênero que se vai escrever; “Planeando 

ideas” orienta o aluno sobre o desenvolvimento da temática do texto que será 

produzido; “Taller de escritura” é onde, de fato, será elaborado o texto, às vezes no 

próprio livro; “Reescritura” traz atividades que ensinam os alunos a revisarem e 

reescreverem o texto produzido.  

“Escucha” é uma seção formada pelos tópicos “¿Qué voy a escuchar?”, na 

qual são propostas perguntas que ativam os conhecimentos de mundo do aluno sobre 

o assunto do áudio e o gênero oral sugeridos; “Escuchando la diversidad de voces” 

mostra exercícios sobre textos orais e as diversidades de acentos que o espanhol 

apresenta, além das variações linguísticas; “Comprendiendo la voz del otro” é um 

tópico com perguntas que fazem o aluno refletir sobre o áudio escutado, expressando 

sua opinião a respeito da temática discutida. “Oído perspicaz: El español suena de 

maneras diferentes” tem como foco trabalhar a pronúncia de determinadas letras do 

alfabeto espanhol e a análise contrastiva com o português.  

Por fim, a seção “Habla” está organizada em três etapas: “Lluvia de ideas”, 

que apresenta o assunto e o contexto da produção oral, muitas vezes a partir da leitura 

de textos variados; “Rueda viva: comunicándose” sugere atividades para que o aluno 

reconheça e use estratégias verbais e não verbais em sua comunicação; “іA concluir!” 

contém questões para avaliação da produção oral, ampliando o conteúdo estudado. 

Em todas as habilidades estão presentes duas seções: “Gramática en uso”, 

cujo propósito é apresentar os conhecimentos linguísticos por meio de textos orais e 

escritos, refletindo sobre o uso das estruturas gramaticais da língua. Já a seção 

“Vocabulario en contexto” expõe atividades variadas a respeito de expressões 

idiomáticas, inferências de vocabulário e conhecimentos lexicais no contexto de textos 

orais, escritos e visuais.  

O livro apresenta o que os autores chamam de “boxes de apoio” com o 

intuito de complementar o conteúdo. Esses boxes estão distribuídos em todas as 

seções e a maioria traz os seguintes títulos: “Vocabulario de apoyo” com o significado 
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de algumas palavras; “Español alrededo del mundo”, indicando informações sobre o 

contexto hispânico; “A quien no lo sepa”, que trata das informações extras sobre textos 

e a temática em estudo; “іOjo!”, que traz conhecimentos relevantes na hora de falar e 

escrever; “Condiciones de producción” informa, em cada habilidade, qual gênero vai 

ser trabalhado, o objetivo e a temática da seção; “Chuleta Linguística” é um boxe 

exclusivo das seções de gramática, que direciona o aluno para explicações e exercício 

no final do livro.  

Ao final de cada unidade são apresentadas as seções do “Cierre cultural e 

temático”, as quais destacam alguns costumes e hábitos dos países hispânicos, 

principalmente no campo das artes e da diversidade cultural. São sugeridos filmes 

livros e vídeos tanto ao professor com ao aluno, para que possam ampliar seus 

conhecimentos. O tópico “Profesiones en acción” aponta profissões relacionadas com 

a temática discutida em cada unidade. Além disso, na seção “La lectura en las 

seletividades” são elencadas questões de vestibular e do ENEM. A coleção parece ter 

uma abordagem voltada para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. A seção 

¿Lo sé todo? parece evidenciar isso ao convidá-los  a avaliarem o que aprenderam, 

por intermédio do quadro de autoavaliação. 

Na sequência, a seção “Proyecto” exibe textos literários de autores 

clássicos e contemporâneos da literatura hispano-americana e espanhola. Os alunos 

são orientados a produzir folhetos turísticos, antologias, saraus e outros trabalhos 

interdisciplinares com o auxílio do professor. A seção “Chuleta linguística”, referente 

ao boxe das seções de gramática, expõe tabelas de conteúdos gramaticais com 

regras e formas de uso, além de atividades mais estruturais para que o aluno pratique 

a gramática aprendida. O livro ainda conta com glossário e sites de pesquisa sobre 

dicionário eletrônicos, revistas, bibliotecas virtuais, todos voltados ao contexto do 

espanhol. 

Dessa coleção, optamos por selecionar para a análise, a seção Gramática 

en uso, porque ela é explorada em contextualização com todas as quatro habilidades: 

ler, escrever, falar e ouvir. A coleção tem um total de 18 capítulos e 36 seções de 

gramática. Detivemo-nos a analisar, pois, apenas os capítulos em que as habilidades 

escucha e habla eram trabalhadas em conjunto. Verificamos que, em cada volume, 

dois capítulos contemplavam as habilidades desejadas simultaneamente e, deste 

modo, analisamos 12 seções de gramática da coleção Cercanía Joven. 
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Voltamos nossos estudos para as habilidades escucha (ouvir) e habla 

(falar) por considerarmos que ambas, geralmente, são trabalhadas de forma 

secundária nos materiais didáticos de língua materna, cujo enfoque maior está na 

leitura e na escrita, uma vez que o aluno é usuário e já domina determinada língua. 

Isso vai de encontro aos materiais de língua estrangeira que abordam as quatro 

habilidades igualmente, considerando que o aluno, enquanto aprendiz de uma 

segunda língua, deve estudá-la em todos os seus aspectos.  

 

3.3 Procedimentos para a análise dos recursos multimodais 

 

O corpus foi analisado com base nas teorias da Multimodalidade, tendo 

como foco as metafunções e os pressupostos da GDV, de Kress e van Leeuwen 

(2006), em especial, a metafunção composicional, tendo os critérios de delimitação 

deste estudo. O primeiro passo para a realização da pesquisa foi a revisão da 

literatura, seguindo os teóricos e estudiosos citados anteriormente no nosso 

referencial, cujos pressupostos foram fundamentais para alcançarmos os objetivos 

traçados. 

O próximo passo foi identificar todos os tipos de recursos que formam a 

composição visual das seções de gramática, no intuito de construir um perfil 

multimodal das seções analisadas. Foram verificados elementos como cores, tabelas, 

imagens, boxes de apoio, fontes tipográficas, distribuição do texto na página e demais 

recursos multimodais. Levantamos também os temas das unidades didáticas, 

observando se os recursos visuais das seções estavam contextualizados dentro de 

cada tema. 

Feita essa identificação, interpretamos os recursos usando as metafunções 

e categorias da GDV, de modo particular a metafunção composicional. Em uma 

análise mais detalhada, examinamos a composição dos elementos representados, 

levando em consideração o tamanho, a posição e o espaço que ocupavam na página 

da seção, utilizando, para isso, o Valor da informação, a Saliência e a Estruturação, 

categorias referentes à metafunção composicional. No que se refere ao Valor da 

informação, verificamos a importância que cada elemento da composição visual 

adquire, levando em consideração os posicionamentos em topo/base, 

esquerda/direita e centro/margem. Por outro lado, no tocante à Saliência, observamos 

as formas usadas para destacar os recursos multimodais, a fim de atrair a atenção do 
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leitor em diferentes graus, como contraste de cores, tamanho, posicionamento em 

primeiro ou segundo plano, dentre outros. Por fim, em relação à Estruturação, 

analisamos as estratégias que separam ou interligam os elementos das seções de 

gramática (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

Nossa análise objetivou, também, saber como os elementos multimodais 

eram usados para trabalhar a gramática nas habilidades escucha e habla. Deste 

modo, depois de analisar cada seção, comparamos os recursos visuais utilizados para 

facilitar a aprendizagem da gramática entre as habilidades escucha e habla. Feita 

essa comparação, verificamos as diferenças surgidas nos usos dos recursos 

multimodais em cada volume da coleção didática. 
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4 ANÁLISE DOS RECURSOS MULTIMODAIS DA SEÇÃO DE GRAMÁTICA DO 

LDLE E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 
Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados baseados nos 

pressupostos discutidos, anteriormente, no referencial teórico, tendo como foco a 

multimodalidade e as metafunções da GDV. Primeiramente, procuramos fazer uma 

análise geral das seções que compõem o corpus, no intuito de identificarmos os 

recursos multimodais comuns em ambas, demonstrando como esses recursos as 

configuram. Em seguida, analisamos mais especificamente cada uma dessas seções, 

interpretando-as com base nas categorias metafuncionais propostas pela GVD. É 

importante destacarmos que centramos nossas análises na metafunção 

composicional, no entanto, fazemos menção a aspectos das outras duas metafunções 

quando necessário. Após essa análise, comparamos os recursos visuais utilizados 

nas seções de gramática entre as duas habilidades: habla e escucha. E, finalmente, 

comparamos os recursos multimodais, considerando os três volumes da coleção 

didática analisada. 

 
4.1 Identificação dos recursos multimodais das seções Gramática en uso das habilidades 

habla e escucha do LDLE 

 

Nas análises feitas do corpus selecionado, foi possível identificar diversos 

recursos multimodais que caracterizam as seções de gramática no livro didático 

Cercanía Jovem. Dentre eles, percebemos a presença de imagens, cores, exercícios, 

tabelas, fontes tipográficas, títulos e subtítulos da seção, boxes e quadros de apoio, 

entre outros. Na Figura 19, podemos observar a presença desses recursos 

multimodais em uma seção do livro analisado.  

As seções apresentam, na parte superior, em destaque, o título Gramática 

en uso, cuja estrutura não muda em nenhuma delas. Todas estão subdivididas em 

atividades que estimulam a prática e fixação do assunto gramatical em estudo. Em 

algumas seções aparecem textos verbais, geralmente nas de escucha, e também a 

presença de imagens. É importante frisar que a posição de ambos, imagem e texto 

verbal, não é fixa, podendo variar em cada seção. A associação entre o texto verbal e 

o não verbal é o que pode levar o leitor a compreender os sentidos construídos. Outros 

elementos que também podem mudar, em formato e posição, são as tabelas e os 

quadros de apoio. Salientamos que, neste trabalho, o termo “tabela” está sendo 
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adotado sem a formalidade estatística, e sim no sentido corriqueiro de quadro, “tabla”, 

usado pela coleção. 

 

Figura 19 – Recursos multimodais das seções de gramatica do livro Cercanía 

 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 91-92, v2) 
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Notamos que todas as seções são emolduradas por uma linha vermelha 

que marca seu início e o seu fim, mesmo que a seção ultrapasse uma página do livro. 

A cor vermelha, segundo Carvalho (2012), é poderosa e estimulante, e, deste modo, 

capta a atenção das pessoas em primeiro lugar.  Pelo fato de atrair essa atenção, 

deve ter sido usada nas bordas das seções de gramática. As bordas vermelhas, 

também, constituem-se numa forma de isolar ou demarcar os conteúdos gramaticais 

das seções, entretanto, este conteúdo não é separado completamente, já que está de 

acordo com a temática trabalhada no capítulo. O tamanho de cada seção é outro 

aspecto que pode mudar em relação ao número de páginas, podendo ocupar apenas 

uma, metade de uma, ou várias laudas do livro. 

Os boxes de apoio que podem aparecer nas seções são, respectivamente: 

іOjo!, Chuleta Linguística, Español alrededor del mundo e A quien no lo sepa, e vamos 

destacá-los no decorrer das análises. O boxe іOjo! tem como propósito chamar a 

atenção do leitor sobre informações consideradas relevantes na hora de escrever ou 

falar. O Chuleta Linguística é um boxe que direciona o leitor para páginas no final do 

livro contendo tabelas, com regras e formas de uso de conteúdos gramaticais, além 

de propostas de atividades com as estruturas estudadas em cada seção. Español 

alrededor del mundo mostra variedades do mundo hispânico, como palavras, 

expressões e sons, com o objetivo de destacar a diversidade lexical e linguística dos 

países cujo o espanhol é o idioma oficial. Já o boxe A quien no lo sepa amplia os 

conhecimentos sobre a temática estudada, com informações contextuais e culturais 

que estão sendo discutidas em textos verbais ou imagens da seção. Faz-se 

necessário destacar que, com exceção do boxe Chuleta Linguística, o qual aparece 

praticamente em todas as seções nos três volumes, os demais boxes vão ser 

mostrados de modo alternado. 

Além dessas características, notamos que os textos verbais são 

padronizados com a mesma fonte, diferenciando-se apenas pelo tamanho, pelo estilo 

(negrito, itálico ou sublinhado) ou mesmo pela cor. Essa variação das fontes 

tipográficas é usada para destacar algo mais saliente, como, por exemplo, separar 

títulos dos demais textos verbais. As cores dos recursos que compõem cada seção 

variam entre tonalidades de verde, nos boxes de apoio principalmente, e azul, nas 

tabelas. Os verbos e as expressões gramaticais estudadas geralmente são 

salientadas em negrito. Algumas palavras como, por exemplo, delgada e pelirroja no 
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quesito (a) do exercício (1), ver Figura 19, estão destacadas na cor roxa, indicando 

palavras presentes no glossário do final do livro. 

Salientamos que partimos dos pressupostos de Carvalho (2012) e Heller 

(2007) para interpretar os efeitos de sentido causados pelas cores em cada seção. 

Destacamos, em especial, Heller (2007), por fazer um estudo sobre as propriedades 

psicológicas das cores, acreditando que elas provocam efeitos psíquicos positivos e 

negativos que variam de acordo com o contexto em que estão inseridas, além de 

motivações sociais, culturais e históricas. Desse modo, interpretamos as intenções 

dos produtores dos livros, ao usar determinada cor, com base nos trabalhos dessas 

duas autoras.   

Com base nessa descrição preliminar, percebemos que as seções de 

gramática compõem-se de recursos multimodais variados responsáveis por sua 

caracterização e principalmente pela construção dos sentidos nelas contidas. 

Passamos, agora, à interpretação desses recursos com base na GDV. 

 

4.2 Contextualização e análise dos recursos multimodais nas seções Gramática 

en uso das habilidades habla e escucha do LDLE 

 
Nesta subseção, partimos para uma análise minuciosa dos recursos 

multimodais apresentados, anteriormente, os quais constam nas seções de gramática 

dos três volumes da coleção de livros didáticos Cercanía Joven, levando em 

consideração a metafunção composicional proposta pela GDV. Também, 

contextualizamos cada seção, considerando a temática discutida na unidade e no 

capítulo em que estão inseridas. 

Assim sendo, analisamos inicialmente as seções do livro 1, capítulos 4 e 6, 

cujas habilidades de escucha e habla são trabalhadas em conjunto. Em seguida, 

expomos a análise das seções do livro 2, contidas também nos capítulos 4 e 6. E, por 

fim, verificamos o livro 3, capítulos 3 e 6, respectivamente. Por questões didáticas e 

metodológicas, a análise de cada livro será dividida em duas partes principais: a 

primeira, apresenta a análise dos sentidos multimodais das seções de gramática em 

uso na escucha e habla do primeiro capítulo de análise; a segunda, por sua vez, 

mostra sentidos multimodais das seções de gramática em uso na escucha e habla do 

segundo capítulo escolhido.  
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4.2.1 Análise das seções Gramática en uso do livro 1 

 
 Mostramos, aqui, a análise das seções de gramática das habilidades escucha 

e habla do livro 1, capítulos 4 e 6 respectivamente.  

 

4.2.1.1 Capítulo 4 – Mundo futbolero: іfanáticos desde la cuna! 

 

O capítulo 4, intitulado Mundo futbolero: іfanáticos desde la cuna!, pertence 

a unidade 2 que tem como objetivo levar o leitor a refletir sobre esporte e saúde, 

enfatizando a importância da prática de algum tipo de esporte na busca de uma vida 

saudável. Nesse capítulo, particularmente, é proposto, como o próprio título sugere, 

uma discussão sobre o esporte mais popular na maioria dos países latinos, que é o 

futebol. Nesse contexto, as habilidades de escucha e habla são usadas em conjunto 

no trabalho do tema em pauta. 

 

a) Sentidos multimodais na habilidade escucha – o uso do tempo verbal no passado 

do jogador  

 

Na habilidade de escucha, a seção de gramática apresenta como destaque 

uma imagem e uma entrevista com o famoso jogador de futebol Lionel Messi, para 

trabalhar o tempo verbal pretérito perfeito simples. A seção está dividida em quatro 

exercícios: O primeiro (1) é composto por uma imagem e pelo texto principal, referente 

ao áudio de uma entrevista. 
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 Figura 20 – Exercício (1) da seção de gramática habilidade de escucha L1C4 

 v 

Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85-87, v1) 

 

O enunciado da questão diz: Escucha una vez más la entrevista a Messi y 

completa con los verbos em passado. Ou seja, indica que as lacunas no decorrer da 

entrevista preenchidas, usando os verbos no passado de acordo com o áudio da 

entrevista. 

O segundo exercício (2) pede a identificação do tempo verbal passado 

usado para completar os espaços do texto da questão anterior, conforme a Figura 21: 

 
Figura 21 – Exercício (2) e (3) da seção de gramática habilidade de escucha L1C4 

 

Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85-87, v1) 

 

Imagem 

principal 

Entrevista  



65 
 

Reparamos que, através da observação dos verbos usados para completar 

a entrevista, o aluno poderá chegar à conclusão de que se trata do tempo verbal 

pretérito perfeito simples. O terceiro exercício (3), como podemos notar, exige uma 

reflexão sobre o porquê do uso desse tempo verbal na entrevista, com destaque para 

a identificação da sua funcionalidade. Ambos os exercícios têm a finalidade de levar 

o aluno a perceber, por meio da entrevista, qual a função e os efeitos de sentido que 

os verbos no pretérito perfeito simples podem causar. 

O quarto e último exercício (4) traz uma tabela, mostrando os verbos no 

tempo passado. Esses mesmos verbos são os que preencheriam as lacunas da 

entrevista. A instrução ao professor, no canto superior direito da tabela, confirma isso: 

“Durante esta actividad se puede correggir la actividad 1 de esta sección”. 

Observamos que há também outras instruções ao professor relacionadas ao 

exercício, esclarecendo questões sobre os verbos expostos. Embora façamos alguns 

comentários a respeito das instruções ao professor, não as consideramos, nesta 

análise, um recurso visual, pois tomamos com base o livro do aluno onde essas 

instruções não aparecem. A tabela está dividida em cinco colunas, como podemos 

observar na Figura 22:  

Figura 22 – Exercício (4) da seção de gramática habilidade de escucha L1C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85-87, v.1) 

Instruções 
ao 

professor 
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Constatamos, na Figura 22, que a cabeça da tabela está preenchida com 

a cor azul e os títulos das células estão em negrito, em que a primeira coluna contém 

os verbos no passado; a segunda, é destinada a conversão desses verbos para o 

infinitivo; a terceira, é para destacar a que pessoa do singular ou plural cada verbo se 

refere; e as duas últimas colunas são para assinalar se o verbo é regular ou irregular.  

Podemos perceber que a seção apresenta coerência com a temática da 

unidade e, principalmente, do capítulo, uma vez que mostra recursos verbais e visuais 

que retratam um dos principais ícones do futebol mundial, Lionel Messi. O conteúdo 

gramatical, o tempo no verbal pretérito perfeito simples, também é trabalhado de 

forma contextualizada, pois a entrevista remete a época em que Messi tinha apenas 

16 anos, portanto um passado já acabado, como bem sugere a função do tempo 

verbal em estudo. 

 

• Significados composicionais  

 
Analisando a estruturação e organização dos elementos que compõem a 

seção, percebemos, conforme a Figura 23, uma relação que é estabelecida entre a 

imagem do Participante Representado (doravante PR), a transcrição verbal da 

entrevista e a disposição gráfica. Dizendo de outra forma, se tomamos como base os 

conceitos de Ideal e Real de Kress e van Leuveen (2006), verificamos que a imagem, 

localizada na parte superior, está representando a informação Ideal, ou seja, a pessoa 

sobre quem a entrevista vai falar, ou seja, o jogador Lionel Messi. Além disso, a 

imagem antecipa o assunto principal do texto verbal, que também é destacado pelo 

exercício (1) da Figura 20, o qual revela o propósito gramatical de completar os 

espaços com os verbos no passado. 
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Figura 23 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de escucha L1C4 

 

Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85, v1) 

 

Como pode ser observado na Figura 23, a entrevista na parte inferior, 

representando a informação Real, está ligada diretamente à imagem do jogador. 

Como o objetivo da seção é trabalhar os verbos no pretérito perfeito simples, 

percebemos a coerência do texto verbal, uma vez que se trata de uma entrevista feita 

no ano de 2003, quando Messi ainda estava iniciando sua carreira no time juvenil do 

Barcelona Futebol Clube. Desse modo, os verbos solicitados no exercício (1), 

constante da Figura 20, estão todos conjugados no tempo verbal estudados na seção. 

Percebemos, ainda, que o aspecto físico e as feições do jogador, na imagem 

apresentada, revelam traços de quando ainda era jovem. Já na parte inferior da 

página, a entrevista assume a posição de informação Real por conter as 

características de passado reforçado pela imagem, além de apresentar os verbos 

Real  

Ideal 
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conjugados no pretérito perfeito simples, que consiste no principal objetivo desta 

seção gramatical.  

Passando, agora, à análise da saliência, verificamos em destaque a 

imagem de Messi, não só pelo tamanho e por ocupar um espaço significativo na 

seção, mas também por ser o tema central no texto verbal. O título da seção, segundo 

elemento mais saliente, em fonte maior e na cor branca denotando equilíbrio, entra 

em contraste com o fundo verde, uma cor repousante, embora numa tonalidade mais 

forte. Notamos, com isso, que as cores também funcionam como dispositivos 

semióticos, articulando sentidos. As entradas para as falas na entrevista, por exemplo, 

são destacadas em negrito: a entrada da fala de Messi é retratada na cor preta, que 

comunica objetividade, para diferenciar das falas do entrevistador, destacadas na cor 

azul, que, de acordo com Heller (2007), expressa comunicação e seriedade, 

características típicas de um repórter.  

A presença da tabela em cores diferentes da predominante na seção são 

usados para chamar a atenção do leitor. As diferentes tonalidades de azul nela 

presentes podem ter sido usadas para transmitir a clareza das suas informações, já 

que esta cor é considerada a cor de comunicação clara mais apreciada do mundo 

(CARVALHO, 2012). 

Outro elemento que se encontra em destaque, na parte superior direita da 

primeira página da seção, conforme a Figura 24, é o ícone de objeto digital. Este ícone 

indica que existe, na seção, um objeto digital educacional, o que é confirmado pelas 

referências eletrônicas tanto ao lado da imagem, como também após a transcrição da 

entrevista. Esse recurso deixa explícito o fato de que o áudio da entrevista e sua 

transcrição verbal foram extraídos de um site da internet, que denota também a 

intenção dos autores em ressaltar que o texto tem certo grau de autenticidade, tendo 

sido publicado originalmente para fins não didáticos, valorizando o seu caráter de 

exemplar da língua real em uso e reforçando o posicionamento dos autores no ensino 

de gramática dentro de um contexto social verídico.  

Figura 24 – Ícone digital    Figura 25 – Ícone de áudio 

   

  

  

     Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85, v1)                     Fonte: COIMBRA et al.(2013, p. 85, v1) 
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O ícone de áudio, constante da Figura 25, é um elemento saliente e que 

confere sentidos na página. Ele pode ser observado, nesta seção, logo no início do 

exercício (1), antecipando que, para a realização deste, é necessário escutar o áudio 

9, neste caso, no CD que acompanha o livro. O próprio recorte da imagem principal, 

em forma de tela do vídeo de uma entrevista que está sendo assistido em tempo real, 

também antecipa o exercício auditivo.  

A tabela, outro elemento saliente, é fundamental para a compreensão da 

forma estrutural dos verbos no pretérito perfeito simples.  

Figura 26 – Tabela da seção de gramática habilidade de escucha L1C4 

  
Fonte: COIMBRA et al. (2013a, p. 85-87, v.1) 

 

Verificamos que a tabela da Figura 24 mostra primeiro o verbo conjugado 

no passado, o que já é conhecido do aluno uma vez que esses verbos estavam 

presentes na entrevista; em seguida, pede o infinitivo e a pessoa (singular, plural). 

Destaca, desta forma, que o uso deve ser o ponto de partida para se entender a 

conjugação de um verbo. 

No tocante à análise da estruturação, não percebemos estratégias fortes 

que separam os elementos visuais, temos, então, uma estruturação fraca, indicando 

que esses elementos interagem para a construção de sentidos dentro da seção. Isso 

pode ser confirmado pela própria sequência dos exercícios. A entrevista apresentada 

no exercício (1), em particular os verbos nela contidos, guiarão a resolução de todas 

Regras de 

conjugação Uso 
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as outras questões da seção.  A sequência numérica desses exercícios também é um 

recurso usado para estabelecer ligação entre eles e guiar a leitura do aluno. Assim, o 

aluno deve partir da compreensão da funcionalidade do tempo pretérito perfeito 

simples, por meio da observação do seu uso na entrevista, para só depois aprender 

as características estruturais desse tempo verbal, apresentados na tabela do último 

exercício da seção.  

Em síntese, percebemos que a seção está relacionada com a temática do 

capítulo e aborda exemplos retirados de uma situação real de uso no tocante ao tempo 

verbal pretérito perfeito simples. Não temos na seção nenhum boxe de apoio, talvez 

por questões de espaço, ou por não ter nenhuma informação extra sobre o conteúdo 

gramatical em discussão. Os exercícios, a tabela e as instruções ao professor 

apontam para um ensino de gramática contextualizado, que parte do uso e da função 

do tempo verbal passado para as regras estruturais da conjugação do verbo.  

 

b) Sentidos multimodais na habilidade habla – concordância verbal na hora da partida 

futebol 

 
A seção de gramática presente na habilidade de habla tem como propósito 

ensinar como informar ou perguntar as horas em espanhol. A expressão oral desta 

seção pretende trabalhar o ato de convidar um amigo a assistir uma partida de futebol, 

julgando, desta forma, ser fundamental saber informar a hora da realização de um 

evento. Por isso, o conteúdo enfocado são as estruturas gramaticais utilizadas para 

responder questões relacionadas ao horário: el verbo ser + el artículo definido (la/las).  

Dividida em três blocos de exercícios, a seção apresenta, como destaque, 

imagens de relógios marcando diferentes horários, para que o leitor identifique e 

observe a forma correta de informar cada horário. O exercício (1), constante da Figura 

27, solicita a observação dos relógios e das estruturas verbais correspondentes a 

cada um e, em seguida, orienta que se marque a alternativa com as regras gramaticais 

para informar as horas em espanhol. 
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Figura 27 – Exercício (1) da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 

Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 91, v1) 

 

 Notamos que o quesito (a) tem como objetivo fazer com que o aluno 

identifique, por meio da observação da descrição acima de cada relógio, a estrutura 

usada para dizer as horas em espanhol, ou seja, o verbo ser seguido do artigo definido 

la ou las. O quesito (b), por sua vez, parte do princípio de que o aluno perceberá que 

se usa a estrutura Son las para se referir a todas as horas, exceto para “la una” que 

se usa Es la. Após o exercício (1), vemos o boxe іOjo! com informações 

complementares sobre as estruturas gramaticais usadas para comunicar o horário, 

quando o relógio marca doze horas. A Figura 28 apresenta o boxe: 

Figura 28 – Boxe іOjo!, da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 
Fonte: COIMBRA et al.(2013, p. 85, v1) 

Subtítulo  

Exercício 

(1) 

Boxe 
Chuleta 

Linguística 
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O boxe evidencia que, para se referir às doze horas, a estrutura gramatical 

formada pelo verbo ser seguido do artigo definido la ou las, pode variar, como ocorre 

nas expressões Es mediodía e Es medianoche. As instruções ao professor estão 

diretamente relacionadas as informações do boxe іOjo! e afirmam que o termo 

mediodía se refere ao período entre as doze e as três da tarde.  

O exercício (2), constante da Figura 29, é de múltipla escolha, como o 

anterior, e apresenta um relógio rodeado com as expressões en punto, y cinco, y diez, 

y cuarto, y veinte, y veinticinco, y media, menos veiticinco, menos veinte, menos 

cuarto, menos diez e menos cinco, referentes a cada horário que o ponteiro dos 

minutos possa marcar.  

   
Figura 29 – Imagem da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 92, v.1) 

 
 

Os quesitos (a), (b) e (c), constantes da Figura 30, podem ser resolvidos 

com base na observação principalmente das expressões que rodeiam o relógio. 

 
Figura 30 – Exercício (2) da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 92, v.1) 
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A intenção ao apresentar o relógio é fazer com que o leitor perceba que até 

o ponteiro maior marcar meia hora, somam os minutos a hora precedente, como 

mostra os exemplos Son las seis y veinte/ Son las ocho y media, no quesito (a). Por 

outro lado, quando o ponteiro marca depois de meia hora, é subtraído os minutos da 

hora seguinte, como aponta as frases Son las cinco menos veinte/ Son las nueve 

menos cuarto, propostas no quesito (b). A questão (c) pretende mostrar que as 

expressões menos cuarto ou y cuarto são usadas para se referir a menos ou mais 

quinze minutos, respectivamente, ou seja, o quarto de uma hora. Isso significa que, 

quando se diz Es la uma y cuarto, o relógio está marcando 1:15; e, na frase Son las 

dos menos cuarto, a hora é 2:45. 

Na sequência, relacionado ao exercício (2), o boxe El espanhol alrededor 

del mundo, presente na Figura 31, destaca outras maneiras para dizer as horas em 

espanhol, inclusive, parecidas com o português. 

 
Figura 31 – Boxe El espanhol alrededor del mundo da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 

Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85, v1) 

 

O boxe afirma que é possível usar a palavra quince no lugar de cuarto, 

assim como treinta em vez de media. Para perguntar as horas podem ser usadas as 

frases ¿Que horas son?/¿Que hora es?: e também com o verbo tener: ¿Que hora 

tienes?/ ¿Que hora tenés?. Percebemos que, nas informações as variedades do 

espanhol, mantém um paralelo com o português.  

O exercício (3), presente na Figura 32, mostra um diálogo entre dois 

amigos, Laura e Miguel, sobre uma visita que planejam fazer ao estádio Santiago 

Bernabéu, em Madrid. 
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Figura 32 – Exercício (3) da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 92-93, v1) 

 

Reparamos, na Figura 32, que a questão pede para que sejam respondidas 

oralmente as perguntas referentes ao lugar onde os dois amigos querem ir e em que 

local, dia e horário irão se encontrar. A intenção é fazer com que o aluno perceba 

como se comunicar em uma situação como essa mostrada no diálogo, de convidar 

uma pessoa para sair, usando adequadamente as expressões gramaticais 

apresentadas na seção. Percebemos, com isso, uma contextualização acentuada 

entre a seção e a temática do capítulo, cujo o tema é o mundo do futebol  

Partiremos, a seguir, para a análise dos significados composicionais que 

estão imbricados na relação existente entre os recursos visuais nesta seção. É 

importante destacar que esses recursos semióticos então sendo enfocados 

considerando o tamanho e a posição em que ocupam.  

 

• Significados composicionais 

 

Passando a análise do arranjo visual como um todo, notamos que, assim 

como na anterior, na seção presente na Figura 33, a imagem é o elemento mais 

saliente e, portanto, o primeiro a ser lido e o que pode despertar o interesse do leitor 

quanto ao conteúdo da seção. A imagem do relógio ocupa uma posição central não 
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só por ser o mais saliente, mas também por fazer parte do tema sobre as horas, sendo 

o principal instrumento utilizado para marcar o tempo.  

Ainda em relação à saliência, outro elemento de maior destaque é o 

subtítulo ¿Qué hora es? ¿A qué hora quedamos?. Por seu tamanho maior e por ter 

estilo negritado na cor verde, cor padrão para os subtítulos, transmite a ideia de 

equilíbrio com a barra verde na parte superior da seção. O subtítulo também é um 

elemento que pode ser decisivo para que o leitor identifique a temática, e se sinta 

instigado a aprender mais sobre ela. Outra estratégia usada, principalmente para 

estimular a prática da oralidade, é o subtítulo em forma de pergunta, tornando-o mais 

convidativo. Portanto, ao visualizar o relógio e associá-lo ao subtítulo da seção, o leitor 

rapidamente poderá inferir que irá aprender algo referente as horas, nesse caso, saber 

como perguntar e responder a hora equivalente. 

O subtítulo está posicionado na zona superior, assumindo, assim, valor de 

informação Ideal, o que, como vimos, deve-se ao papel desse elemento como 

veiculador da essência resumida da seção.   

 

Figura 33 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 
Fonte: COIMBRA et al., (2013a, p. 91, v1,) 

 

Ideal  
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Na Figura 33, além do subtítulo, assim como na primeira página, 

especificamente, as imagens dos relógios também são tidos como Ideal em relação 

as alternativas (a) e (b) do exercício (1), bem como do boxe de apoio іOjo!. Estes 

últimos, assumem a posição de Real, haja vista o teor objetivo e prático de algumas 

de suas informações que é mostrar as estruturas gramaticais utilizadas neste contexto 

específico de identificar as horas: o verbo ser seguido do artigo definido la ou las.  

Esta mesma estrutura é mantida na segunda página da seção, no entanto, 

o relógio parece ocupar uma posição central, por estar rodeado pelas expressões 

correspondentes à determinação de cada horário, como podemos observar na Figura 

34: 

 

Figura 34 –Centralização na habilidade de habla L1C4 

 

Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85, v1) 

 

Conforme a Figura 34, abaixo do exercício referente ao relógio, é 

apresentado o boxe El espanhol alrededor del mundo com algumas palavras e 

Posição 

centralizada 

Separa os 
exercícios 

(2) e (3) 
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expressões que, assim como em português, também podem ser usadas para informar 

as horas em espanhol. Esse quadro é salientado com uma moldura na cor vermelha 

e laranja, e ocupa toda a extensão do layout, funcionando como um frame que separa 

o exercício (2) do exercício (3) com o texto principal da seção, ou seja, o diálogo com 

questões que vão estimular a prática das estruturas gramaticais trabalhadas. As cores 

vermelha e laranja do boxe El espanhol alrededor del mundo são duas cores fortes e 

estimulantes que atraem de imediato a atenção do observador, usadas para dar 

importância e destaque as informações do boxe.  

No concernente à configuração Dado/Novo, observamos que, na primeira 

página da seção (Figura 35), o boxe que remete a Chuleta Linguística está situado a 

direita na posição de informação Nova. 

  
Figura 35 – Configuração Dadol/Novo da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 91 v1) 

Dado  Novo 
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Conforme a Figura 35, o Chuleta Linguística assume posição de informação 

Nova, porque apresenta informações sobre estruturas gramaticais que não foram 

mostradas pelas imagens dos relógios, nem pelos os exercícios ou mesmo pelo boxe 

іOjo!, localizados à esquerda, na posição de informação Dada. O próprio texto verbal 

do boxe confirma nossas afirmações, como podemos ver na Figura 36: 

Figura 36 – Boxe Chuleta Linguística da seção de gramática habilidade de habla L1C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 91, v1) 

 

Podemos notar que, na Figura 36, o boxe faz menção à estrutura gramatical 

estar + gerúndio para falar sobre as horas, portanto uma nova informação, já que a 

descrição em cada relógio, os exercícios e o boxe іOjo! têm como foco a estrutura ser 

+ artículo definido. Outro elemento que está localizado à direita, adquirindo valor de 

informação Nova, é a instrução ao professor, justamente por mostrar outras formas 

de uso do termo mediodía, além das enfocadas pelo boxe іOjo!, à esquerda.  

No tocante à análise da estruturação, notamos a ausência de estratégias 

mais fortes que individualizem os recursos visuais da seção, exceto por pequenos 

espaços em branco entre eles e a saliência de cores que destacam as informações 

dos boxes de apoio. Mesmo assim, a fonte tipográfica nos exercícios e nos boxes é 

igual, sendo, portanto, um elemento que indica uniformidade. Os recursos multimodais 

estão interligados também por tratarem da mesma temática, isto é, como perguntar e 

dizer as horas em espanhol, transparecendo conformidade e regularidade dentro de 

da seção. 

 

4.2.1.2 Capítulo 6 – Movimientos populares: іparticipemos en lá política! 

 

Tendo como título Movimientos populares: іparticipemos en lá política!, o 

capítulo 6 pertence a unidade 3 que tem como propósito fazer com que o leitor reflita 
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sobre as questões que envolvem política e ética, enfatizando a postura do ser humano 

no mundo político. A proposta do capítulo é discutir a respeito da participação ativa 

em manifestações de cunho popular sobre os direitos das pessoas enquanto cidadãos 

políticos. Portanto, as habilidades de escucha e habla trabalham em conjunto no 

desenvolvimento da temática. 

 

a) Sentidos multimodais na habilidade escucha – uso do marcador temporal todavia 

na política 

 

A habilidade de escucha tem como propósito trabalhar os gêneros convite 

e notícia na modalidade oral, produzidos para que as pessoas os escute e não para 

que leiam. A temática gira em torno dos regimes militares, com destaque para pessoas 

desaparecidas durante as ditaduras. Por sua vez, a seção de gramática apresenta os 

usos do marcador temporal todavía. Para isso, a seção está subdividida em três 

blocos de exercícios: o primeiro (1) aborda exemplos retirados dos áudios de 

exercícios anteriores a seção de gramática e duas questões – (a) e (b) – a eles 

relacionados, como mostra a Figura 37: 

   
Figura 37 – Exercício (1) da seção de gramática habilidade de escucha L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 143, v1) 

 

Exemplos  

Boxe іOjo! 
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Observamos que, na Figura 37, o quesito (a) questiona sobre a função do 

termo todavía nos exemplos dados, no intuito de mostrar para que propósito o 

marcador temporal serve, no caso, indicar a realização ou não de algo até o momento 

presente. A tarefa (b), por outro lado, mostra a repetição dos mesmos exemplos só 

que com a ausência do marcador todavía. A indagação é sobre qual das alternativas 

dispostas contém a palavra que pode substituir esse advérbio sem alterar o sentido 

da frase.  A palavra aún completaria adequadamente os exemplos.  

Logo abaixo desse exercício, vemos o boxe іOjo!, dando uma informação 

pertinente a respeito da a palavra aun sem acento, que, em português, tem o mesmo 

sentido que “até, inclusive e mesmo”. Podemos perceber a proximidade do boxe com 

a questão (b) como forma de complementá-la.  

O segundo exercício (2), na Figura 38, solicita a releitura dos exemplos 

anteriores e pede para fazer uma tradução literal da palavra todavía. 

 
Figura 38 – Exercícios (2) e (3) da seção de gramática habilidade de escucha L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 143, v1) 

 
Por fim, o exercício (3) requer que sejam dados exemplos, usando o 

advérbio de tempo em estudo, como podemos notar. A tarefa parte do princípio de 

que o aluno já conhece a função, o sinônimo e o significado do marcador todavía, e, 

portanto, já é capaz de utilizá-lo. As instruções ao professor indicam que, mesmo as 

respostas sendo pessoais, é esperado que o aluno utilize frases com os dois 

advérbios, aún e todavía, já que ambos têm o mesmo sentido. Abaixo do exercício (3) 

Exercícios  

Chuleta 

Linguística 
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percebemos o boxe Chuleta Linguística com indicações de atividades com outros 

advérbios de tempo como: pronto, tarde, mañana, ayer e outros. 

Verificamos que os exemplos apresentados – Todavía nos hacen falta e El 

abismo...todavía estamos – são retirados dos dois textos principais trabalhados 

anteriormente na habilidade escucha. O enunciado do exercício (1) Observa a las 

frases entresacadas de los audios confirma esse fato. Constatamos, com isso, uma 

ligação entre o conteúdo da seção de gramática, o advérbio todavía, com a temática 

do capítulo, uma vez que, os marcadores temporais são fundamentais na construção 

dos gêneros convite e notícia, ambos em destaque na habilidade escucha. 

 

• Significados composicionais 

 
Ao analisar a organização da seção de gramática, considerando a 

estruturação dos elementos nela dispostos, percebemos que prevalece uma 

configuração Ideal/Real.  

 
Figura 39 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de escucha L1C6 

  
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 143, v1) 

 

Ideal  

Real  
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Como podemos ver na Figura 39, o domínio do Ideal, associado ao topo da 

página, sugere idealização, abstração, generalização aos elementos representados. 

Nessa seção, notamos que o subtítulo Todavía, aún é um prenúncio sobre a temática, 

ou seja, assim que associar o subtítulo ao propósito da seção que é falar sobre 

gramática, o leitor vai constatar que irá aprender algo sobre o marcador temporal 

todavía.  

Outro elemento em destaque são os exemplos Todavía nos hacen falta e 

El abismo...todavía estamos, que ocupam uma posição central da parte superior da 

página. Verificamos que esses exemplos norteam a resolução de quase todos os 

exercícios da seção, como os próprios enunciados das questões apontam: exercício 

(1) Observa a las frases..., (a) e (b) En las frases..., exercício (2) Relee los ejemplos 

de la actividad 1.  

O exercício (1), inclusive, ocupa a posição de informação Ideal por conter 

os exemplos já citados e também apresentar a funcionalidade do advérbio todavía. 

Outro elemento é o exercício (2), que está totalmente ligado ao exercício (1), como 

propõe o próprio enunciado Relee los ejemplos de la actividad 1. Este exercício pede 

para que se dê o significado, em português, do advérbio todavía. Depreendemos de 

tudo isso que esses exercícios adquirem valor de Ideal, porque, a partir do 

entendimento da funcionalidade, da observação dos exemplos e do significado do 

advérbio, o aluno será capaz de resolver a questão (3), o qual propõe a criação de 

frases usando o marcador temporal todavía. 

O boxe іOjo! da Figura 40 também está disposto enquanto informação Ideal 

e, como dito anteriormente, apresenta uma informação pertinente a respeito da 

palavra aun.  

 
Figura 40 – Boxe іOjo! da seção de gramática habilidade de escucha L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 143, v1) 

 
De acordo com o escrito no boxe, o vocábulo aun, sem acento, significa, 

em português, “até, inclusive e mesmo”. Notamos que o boxe está próximo da questão 

(b), inteirando o seu sentido, uma vez que a questão apresenta a mesma palavra só 

que acentuada aún, como substituta para o advérbio todavía. O boxe vem justamente 
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auxiliar a resolução do exercício, prevenindo o leitor de possíveis confusões na hora 

de usar esse marcador temporal.  

No domínio do Real, encontram-se os elementos posicionados na parte 

inferior ou base da página, e que, geralmente, podem conter informações de aspecto 

prático, específico, ou mais concretas. Verificamos, nesta seção, a presença do boxe 

Chuleta Linguística e da questão (3), que tem como enunciado: Seguro que eres una 

persona muy ocupada. Por eso, di tres cosas que todavía tienes que hacer hoy hasta 

el final del dia. O exercício (3) assume essa posição por apresentar o principal objetivo 

desta seção de gramática, ou seja, a informação concreta que é o saber como usar o 

advérbio de tempo todavía. Em outras palavras, a questão propõe a simulação de 

uma situação real de uso do advérbio, a fim de que o aluno aplique o foi que explorado 

nos exercícios (1) e (2).  

O boxe Chuleta Linguística, por sua vez, está como Real por mostrar 

informações específicas sobre outros advérbios de tempo, como podemos constatar 

na Figura 41:  

 
Figura 41 – Boxe Chuleta Linguística da seção de gramática habilidade de escucha L1C6 

 
 Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 143, v1) 

 

Reparamos que o boxe sugere a opção de ampliar (se puede ampliar) a 

seção por meio de exercícios e explicações sobre vários marcadores temporais. Isso 

sugere que, para uma boa aprendizagem desse conteúdo gramatical, a prática é 

fundamental. 

No tocante à análise da saliência, observamos alguns recursos usados com 

a finalidade de atribuir destaque, poder, ou importância aos elementos informacionais. 

Quando visualizamos a seção, os elementos que logo atraem nossa atenção são os 

exemplos na questão (1), os boxes іOjo! e Chuleta Linguística. Verificamos que, não 

só pelo uso das cores, esses elementos estão alinhados em uma posição central na 

página, o que lhes confere destaque em relação aos demais chamadas situadas ao 

seu redor, como podemos ver na Figura 42.   
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Figura 42 – Destaque centralizado de elementos da seção de gramática habilidade de escucha L1C6 

       
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 143, v1) 

 

Os exemplos El abismo...todavía estamos e Todavía nos hacen falta, 

situados na parte superior, estão destacados em negrito, fato que, nas proposições 

de Carvalho (2012), conferem-lhe um peso maior, portanto mais saliência. Há também 

o jogo de contraste entre o negrito das letras e o fundo num tom mais leve de verde, 

considerada uma cor repousante para Heller (2007). Os exemplos estão em destaque 

ainda, por serem o foco, como já dito, da resolução de quase todos os exercícios 

propostos na seção. 

Os boxes іOjo! e Chuleta Linguística estão salientados em virtude das suas 

contribuições extras, de certo modo, sobre o advérbio temporal todavía. Ambos são 

apresentados na cor verde, só que em tonalidades diferentes, características de cada 

Centralização 
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boxe em todas as seções da coleção Cercanía. A cor verde, como já mencionamos, 

denota equilíbrio, proporcionando uma sensação de calma e segurança. 

Outros elementos em destaque são o título da seção Gramática en uso e o 

subtítulo Todavía, aún. O título é salientado pelo contraste entre a cor branca das 

letras e o fundo verde mais escuro, sublinhado de vermelho que é uma cor mais 

quente e saliente. O subtítulo em um tom médio de verde sugere conformidade com 

as demais cores da seção. Além disso, o título e subtítulo estão localizados no domínio 

do Ideal e, por isso, são dotados, inclusive, de maior prestígio e valor. 

Com relação à análise da estruturação, notamos a ausência de estratégias 

mais fortes que separem os elementos da seção. Percebemos um pequeno espaço 

em branco que parece dividir os exercícios (1) e (2) do exercício (3), mas ambos estão 

conectados por tratarem do mesmo tema, ou seja, a função, o significado e o uso do 

advérbio todavía. Além dessa conexão semântica, outro recurso de integração entre 

os exercícios é o uso dos números da mesma cor e em ordem crescente, funcionando 

como vetores que forçam uma leitura contínua. Esse recurso sugere que a 

aprendizagem do conteúdo gramatical proposto deve partir da compreensão da sua 

funcionalidade.  

A tipografia, isto é, as letras da seção estão todas padronizadas, reforçando 

a ligação entre os elementos dispostos. Além disso, as cores em diferentes 

tonalidades de verde predominam na seção, criando uma unidade e coerência entre 

os recursos visuais, insinuando regularidade e equilíbrio entre os mesmos. 

 Constatamos com tudo isso, que esta seção de gramática está 

contextualizada com a temática do capítulo, abordando exemplos retirados de um 

contexto real de uso a respeito dos marcadores temporais, frequentes nos gêneros 

convite e notícia. Além disso, a disposição dos exercícios e os boxes de apoio 

contribuem para a aprendizagem do conteúdo gramatical proposto. Em outras 

palavras, reforçam o ensino de gramática contextualizado, que parte da compreensão 

da funcionalidade do advérbio todavía, para sua aplicação em uma situação real de 

uso.  

 

b) Sentidos multimodais na habilidade habla – uso do adjetivo comparativo na política 

 

A habilidade de habla procura trabalhar o gênero debate, discutindo sobre 

as diferenças entre os regimes eleitorais e a polêmica geral quando o assunto é se o 
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voto deve ser obrigatório ou voluntário. No tocante à seção de gramática, são 

trabalhados os comparativos de inferioridade, superioridade e igualdade. A seção está 

distribuída em praticamente duas páginas e apresenta dois exercícios (1) e (2).  

O primeiro é um exercício para relacionar os comparativos de inferioridade, 

superioridade e igualdade, com as frases apresentadas como exemplos, como mostra 

a Figura 43: 

 
Figura 43 – Exercícios (1) da seção de gramática habilidade de habla L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 148, v1) 

 
 

Observamos, na Figura 43, que o exercício (1) tem o propósito de mostrar 

a funcionalidade de cada comparativo e fazer com que o aluno perceba as estruturas 

gramaticais usadas em cada um deles, como, por exemplo, compreender que a 

palavra más na frase Pablo habla más alto que Lola indica superioridade; a palavra 

menos em Estos ministro son menos dedicados que los anteriores determina 

inferioridade; e, que a expressão tanto como na frase Este libro es tan bueno como el 

outro remete a igualdade.  

Logo abaixo desse exercício, vemos o boxe A quien no lo sepa, o qual 

amplia a temática afirmando que, em espanhol, a combinação da palavra más com os 

adjetivos grande e pequeño é comum. O boxe destaca que essa combinação é 

comum, inclusive, na escrita em espanhol, ao contrário do português que é 

considerado informal pela norma padrão.    

O exercício (2), por outro lado, está subdividido em (a) e (b). Além disso, 

apresenta uma tabela como suporte para a resolução das questões. Observemos a 

Figura 44: 
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Figura 44 – Exercícios (2) da seção de gramática habilidade de habla L1C6 

  
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 148, v1) 

 

Na tabela presente na Figura 44, constam os dados de uma investigação 

realizada por instituições sociais sobre o fator que causa mais problemas sociais no 

Brasil. E, como verificamos, é a corrupção na política. A partir da observação dos 

dados dessa tabela, o aluno poderá resolver os quesitos (a) e (b). No (a), é solicitado 

o preenchimento das lacunas com o os comparativos adequados à afirmação exposta 

em cada frase. 

 
Figura 45. Exercícios (2 – a) da seção de gramática habilidade de habla L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 149, v1) 
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Vemos, na Figura 45, que o aluno teria que usar as estruturas que indicam 

comparativo para realizar o exercício, ou seja, as expressões más que, menos que y 

tanto como. Por outro lado, o exercício (b) pede para que sejam formadas frases com 

outras comparações possíveis a partir dos dados da tabela.  

 
Figura 46 – Exercícios (2 – b) da seção de gramática habilidade de habla L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 149, v1) 

 

Conforme a Figura 46, as instruções ao professor, logo depois da questão, 

esclarecem o porquê de os dados da tabela estarem traduzidos para espanhol, como 

pode ser observado na referência, logo abaixo da tabela: “traducido de...” (ver Figura 

44). Isso aconteceu justamente para facilitar a resolução do exercício (b), uma vez 

que os alunos teriam que recorrer com frequência ao dicionário e acabaria desviando 

sua atenção das estruturas comparativas, principal objetivo da seção. Abaixo do 

exercício (2), percebemos o boxe Chuleta Linguística que direciona o aluno a outras 

de atividades sobre os comparativos e superlativos. 

Constatamos que, ao trazer a pesquisa que aponta a corrupção na política 

como pivô de problemas sociais no Brasil, a seção contextualiza com a temática tanto 

da unidade, como do capítulo, os quais está inserida. Outro fator que pode confirmar 

a integração da seção com o capítulo é o próprio conteúdo gramatical: as estruturas 

comparativas. Isso talvez se dê, porque tais estruturas são comuns em debates, e são 

trabalhadas nessa seção de gramática para fundamentar os argumentos do debate 

sobre voto obrigatório versus voto voluntário, sugerido posteriormente na proposta 

oral do capítulo.    
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• Significados composicionais 

 
Quando verificamos a estruturação e organização dos recursos visuais 

distribuídos na seção de gramática, notamos que, assim como na habilidade escucha, 

na habla há uma predominância da configuração Ideal/Real.  

 
Figura 47 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de habla L1C6 

 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013a, p. 148-149, v1) 

 
 

No domínio do Ideal, no topo da página, percebemos que o exercício (1), 

constante da Figura 47, apresenta já em seu enunciado – Lee la frases y clasifícalas 

Real 

Ideal 
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según los comparativos utilizados – o tema geral da seção, ou seja, os comparativos. 

Logo abaixo, nas alternativas a, b e c, mostra quais os comparativos: inferioridade, 

superioridade e igualdade. Expõe ainda as frases/exemplos para que o aluno 

identifique a estrutura de cada comparativo e, deste modo, idealize como deve usá-

las.  

Na sequência, o boxe A quien no lo sepa, também está posto enquanto 

informação Ideal por estar diretamente ligado ao exercício (1), apresentando 

informações extras sobre a estrutura do comparativo de superioridade más grande e 

más pequeño. Em síntese, a questão (1) e o boxe de apoio, por estar diretamente 

ligado a questão, adquirem valor de Ideal porque apresentam, de uma maneira geral, 

os tipos de comparativos e a formação em termos de estrutura de cada um deles. A 

partir da compreensão disso, o aluno poderá fazer uso desse conhecimento para 

realizar os próximos exercícios.  

Ocupando a posição de informação Real, encontram-se a questão (2) e o 

boxe Chuleta Linguística. O exercício (2) adquire o valor de Real por apresentar o 

verdadeiro propósito desta seção de gramática, que é o uso na prática dos 

comparativos de superioridade, inferioridade e igualdade. Para isso, expõe uma tabela 

já traduzida, embora os dados estivessem em português, justamente para que o aluno 

não perdesse o foco no momento de usar as estruturas comparativas, como bem 

afirma as instruções ao professor, aqui já citadas.   

O boxe Chuleta Linguística, Figura 48, está no domínio do Real por 

direcionar o leitor a outras informações mais características a respeito dos 

comparativos e também dos superlativos.  

 
Figura 48 – Boxe Chuleta Linguística da seção de gramática habilidade de habla L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013a, p.149, v1) 

 

Reparamos que, o boxe reforça, assim como na habilidade de escucha, a 

importância da prática e da ampliação dos conteúdos propostos nas seções de 

gramática. 

No que se refere ao destaque dado aos elementos, ou seja, à saliência, 

verificamos que os recursos que adquirem maior relevância visual são a tabela e os 

boxes Chuleta Linguística e A quien no lo sepa. Ambos chamam atenção pelas cores, 
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tamanho e pelo posicionamento centralizado. Vemos que a tabela ocupa a parte 

central em relação a organização geral da seção, estando salientada ainda pelo seu 

tamanho, considerando os outros elementos, e pelas várias tonalidades de azul tanto 

nas letras como na primeira linha e coluna de sua composição.  

 
Figura 49 – Tabela da seção de gramática habilidade de habla L1C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013a, p. 148, v1) 

 

Conforme a Figura 49, os dados e as tonalidades variadas de azul no 

preenchimento de parte da tabela são usadas para diferenciar as regiões e grupos 

pesquisados, em destaque na primeira linha em uma tonalidade média de azul e com 

uma letra negritada de um azul mais forte. Por outro lado, na primeira coluna, um tom 

mais claro é usado para dar saliência aos diversos fatores que podem causar os 

problemas sociais no Brasil.  A cor azul, para Carvalho (2012), com uma tonalidade 

mais forte incentiva o pensamento claro e leve, enquanto o azul suave acalma a mente 

e ajuda na concentração. Heller (2007) revela que esta cor sugere verdade e 

seriedade, o que talvez possa ter sido atrelado aos propósitos do produtor do livro de 

dar credibilidade aos dados mostrados na tabela. 

Os boxes Chuleta Linguística e A quien no lo sepa estão salientados tendo 

em vista os seus auxílios na aprendizagem das estruturas comparativas. O Chuleta 
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Linguística está salientado na cor verde, assim como em todas as seções, indicando 

segurança das informações expostas. Já o boxe A quien no lo sepa apresenta um 

fundo branco, atribuindo-lhe equilíbrio e suavidade, haja vista seus efeitos de pureza, 

leveza e neutralização (HELLER, 2007). O verde, que emoldura o boxe e as letras do 

seu título, também desperta a atenção do leitor pela sua tonalidade vibrante, que, em 

contraste com o fundo branco, harmoniza e permite uma boa visibilidade de suas 

informações.  

Os recursos de estruturação conectam ou desconectam os elementos 

visuais representados na página. No tocante a esta seção, não percebemos 

estratégias mais fortes que isolem os seus recursos visuais. Pelo contrário, além da 

integração de sentidos, por tratarem do estudo das estruturas comparativas, as letras 

dos boxes, da tabela e de todos os exercícios é a mesma, reforçando a ligação entre 

os elementos expostos. As cores, várias tonalidades de azul e de verde, embora 

diferentes, entram em contraste com a cor branca que dá homogeneidade a seção. 

Mesmo que o boxe possa sugerir algum tipo de separação entre as informações Ideais 

das Reais, a mesma temática e o próprio fundo branco do boxe estabelecem ligação 

entre os elementos. 

Depreendemos disso tudo, que a seção revela uma conexão com a 

temática do capítulo, mostrando o estudo dos comparativos de igualdade, 

superioridade e inferioridade como um conteúdo gramatical fundamental para o 

desenvolvimento de um debate, gênero trabalhado nesta habilidade de habla. A tabela 

consiste em um exemplo retirado de um contexto real de uso e também faz referência 

à temática do capítulo e da unidade, já que apresenta dados de uma pesquisa 

intitulada “Adolescentes e jovens do Brasil: participação social e política”. A 

organização dos exercícios e os boxes de apoio auxiliam na aquisição do conteúdo 

gramatical, contextualizando-o e ampliando os conhecimentos sobre os comparativos 

para que possam ser aplicados em circunstâncias reais. 

 

4.2.2 Análise das seções Gramática en uso do livro 2 

 

Apresentamos, a seguir, a análise das seções de gramática nas habilidades 

escucha e habla do livro 2, capítulos 4 e 6 respectivamente. Passaremos, agora, a 

análise das seções de gramática.  
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4.2.2.1 Capítulo 4 – Patrones de beleza: ¿hay uno ideal 

  

Mostramos, aqui, as análises das seções de gramática do capítulo 4. Este 

capítulo pertence a unidade 2, do segundo volume da coleção Cercanía Joven que 

tem como objetivo discutir temáticas voltadas ao consumismo e a persuasão das 

propagandas publicitárias. O capítulo 4, particularmente, propõe um debate sobre os 

padrões de beleza impostos pela mídia e pela sociedade, bem como os gostos das 

pessoas no momento de comprar roupas. As habilidades de escucha e habla são 

usadas em conjunto no trabalho do tema proposto. 

 
a) Sentidos multimodais na habilidade escucha – a conjugação do verbo gustar na 

moda e na beleza 

 

A habilidade de escucha tem como propósito trabalhar a identificação do 

vocabulário da área da moda e da beleza, destacando os gostos e preferências das 

pessoas. A seção de gramática, especificamente, é usada para apresentar a 

conjugação do verbo gustar em espanhol. Para tanto, está subdividida em cinco 

blocos de exercícios e ocupa um total de três páginas. 

 O exercício (1) está dividido em (a), (b) e (c) e enfoca questões voltadas à 

interpretação da música Antes muerta que sencilla, de María Isabel, apresentada nas 

atividades anteriores a seção. A Figura 50 mostra o exercício:  

 
Figura 50 – Exercício (1) seção de gramática da habilidade de escucha L2C4

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013b, p. 85, v2)  

Exemplo 
da música  

Respostas e 
instruções ao 

professor  
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Podemos observar, na Figura 50, que o exercício expõe uma frase da 

música, destacando o pronome complemento nos: Nos gusta ir a la moda, que nos 

gusta presumir. O pronome nos é salientado, porque o quesito (a) questiona a qual 

pronome pessoal ele se refere, no caso, nosotros. O quesito (b), por sua vez, pergunta 

a quem a frase faz referência, considerando o contexto da canção. Como a música é 

apresentada anteriormente e trabalhada em outras atividades, o fragmento dela 

retirado faz menção às mulheres. A instrução ao professor orienta que a cantora, 

enquanto mulher, também se encaixa no contexto das mulheres e, por isso, usa o 

pronome nos: nosotras, las mujeres. O último, quesito (c), indaga se o verbo gustar 

está flexionado no plural ou no singular e pede para que se justifique a resposta. Ou 

seja, o aluno, deverá inferir que o verbo gustar não concorda com “nosotros”, e sim 

com os verbos ir e presumir, por isso está no singular.  

Percebemos que o principal objetivo do exercício (1) é fazer com que o 

aluno reflita sobre a construção do verbo gustar que será demonstrada, de fato, no 

exercício (2), como destaca a Figura 51: 

 
Figura 51 – Exercício (2) seção de gramática da habilidade de escucha L2C4

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013b, p. 85, v2)  

 

A questão (2), na Figura 51, realça a construção do verbo gustar e suas 

regras de uso, com base em seis frases, cada uma relacionada a um pronome 

pessoal. A partir da observação desses exemplos, o aluno deve completar a regra 

com o verbo gustar no singular e no plural, gusta e gustan, percebendo que o verbo 

Exemplos  

Resumo 
Construção do 
verbo gustar  
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no singular é usado com substantivos singulares ou verbos no infinitivo, como pode 

ser observado nas frases Me gusta este vestido/ Nos gusta comprar en mercadillos 

de pulga/ Les gusta salir de compras. Já o verbo no plural é utilizado com substantivos 

no plural ou com mais de um substantivo no singular ou plural, conforme os exemplos 

¿Te gustan los chocolates?/ Le gustan las remeras rojas/ ¿Os gustan los trajes 

oscuros?. É apresentado, ao final do exercício, um pequeno fragmento que resume a 

construção do verbo gustar. 

Na sequência, a questão (3) indica cinco frases e orienta que o aluno reflita 

sobre a construção do verbo gustar e relacione o verbo com o sujeito e o objeto 

indireto em cada frase, como destaca a Figura 52.  

 
Figura 52 – Exercício (3) seção de gramática da habilidade de escucha L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013b, p. 86, v2)  

 

De acordo com a Figura 52, o propósito dessa questão é fazer com que o 

aluno entenda que na construção de frase com o verbo gustar, o que vem antes do 

verbo é o sujeito, ou seja, aquele que gosta de alguma coisa. Já o que vem depois é 

o objeto indireto, aquilo do que se gosta. Essa informação é resumida logo abaixo do 

exercício.  

Existe outro modo de estruturação das frases, usando o verbo gustar, como 

expõe a Figura 53: 

Resumo  
Construção de 

frases com o verbo 
gustar  
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Figura 53 – Estruturação de frases com o verbo gustar 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013b, p. 86, v2)  

 

Essas explicações indicam que a estrutura das frases com o verbo gustar 

pode mudar dependendo da intenção do falante na hora de expressar seus 

sentimentos, interesses e sensações, como apontam as instruções ao professor, logo 

ao lado dos exemplos apresentados. O boxe Chuleta Linguística direciona o aluno 

para exercícios que enfocam essas estruturas frasais especificamente.    

Na continuação, exercício (4) compreende o poema Del verbo gustar, com 

uma imagem a ele relacionada. 

 
Figura 54 – Exercício (4) seção de gramática da habilidade de escucha L2C4 

 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013b, p. 86-87, v2)  
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Na Figura 54, a questão pede para que o aluno observe o uso do verbo 

gustar no poema de um blogueiro que fala sobre o amor e o afeto entre duas pessoas. 

Ao final de cada verso, o aluno deverá escrever o que ou quem é o sujeito, atentando 

para os valores semânticos do verbo gustar no texto. A instrução ao professor orienta 

que esta atividade seja feita em conjunto com o aluno, pois, no poema, existem usos 

muito distintos do verbo gustar.  A Figura 55 apresenta o exercício (5), o último da 

seção: 

 
Figura 55 – Exercício (5) seção de gramática da habilidade de escucha L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 87, v2)  

 

Podemos perceber, na Figura 55, que o último exercício sugere que o aluno 

relacione as frases com os seus significados, considerando se o sujeito do verbo é 

uma pessoa, coisa ou ação que dá gosto.  

Observamos a contextualização da seção com a temática proposta, tanto 

na unidade como no capítulo, abordando exemplos que já foram trabalhados 

anteriormente, como é o caso da música Antes muerta que sencilla. O verbo gustar é 

um dos mais utilizados dentro do vocabulário da área da moda e da beleza, contexto 

do capítulo, principalmente porque, nessas áreas, as pessoas expressam seus gostos 

e suas preferências.  

 

• Significados composicionais 

 

Como mencionamos anteriormente, esta seção de gramática ocupa um 

total de três páginas.  Analisando a estruturação e organização dos elementos que a 

compõe, notamos, na primeira página que o exercício (1) adquire o valor de 

informação Ideal em relação ao exercício (2), como aponta a Figura 56: 
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Figura 56 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de escucha L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85, v2)  

 

Na amostra da Figura 56, o exercício (1) está todo articulado em seus 

quesitos (a), (b) e (c) para fazer com que o aluno reflita sobre a construção do verbo 

gustar. Significa dizer, a análise do fragmento Nos gusta ir a la moda, que nos gusta 

presumir leva o aluno a fazer inferências e idealizações sobre o uso do verbo gustar 

e, por esse motivo, a questão ocupa a posição de informação Ideal. Em contrapartida, 

o exercício (2) adquire valor de Real, porque mostra de forma concreta, em destaque, 

as regras de uso e construção do verbo em estudo, reforçadas, ainda, pelo resumo 

logo abaixo da questão. Outro elemento que está no domínio do Ideal é o subtítulo 

Verbo gustar, exatamente por sintetizar o conteúdo da seção. 

Real 

Ideal 
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Na segunda página, observamos que o foco é apresentar a estruturação 

das frases em que o verbo gustar está presente. O exercício (3) mostra uma estrutura 

que, de certa forma, o aluno já conhece porque já foi antecipada pelos exemplos dos 

exercícios passados. A intenção é mostrar outras estruturas em que o verbo gustar 

pode aparecer, salientando a intenção do falante ao utilizar esse verbo para expressar 

sentimentos e sensações. Para ressaltar a nova construção do verbo gustar, vemos 

na questão (4), um casal apaixonado retratando os versos do poema que, por sua vez, 

enfatiza essa paixão por meio da utilização do verbo em estudo.  Considerando esse 

aspecto, notamos uma forte relação que é estabelecida entre a imagem dos PRs, o 

poema e a disposição gráfica desses elementos.  

Dizendo de outra forma, verificamos que o poema, localizado à esquerda, 

está representando o Dado, ou seja, algo que o leitor já conhece. A imagem, no lado 

direito, está ligada diretamente ao poema, indicando a informação Nova. A Figura 57 

destaca essa configuração Dado/Novo:  

 
Figura 57 – Configuração Dado/Novo da seção de gramática habilidade de escucha L2C4 

 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 86-87, v2)  

 

 Como podemos notar na Figura 57, a função do poema, nesta seção, é 

apresentar o funcionamento do verbo gustar que, de certa forma, o leitor já tomou 

conhecimento por meio da explicação anterior ao exercício (4), por isso está no 

domínio do Dado. Por outro lado, a imagem do casal é a informação Nova, porque 

Novo Dado  
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expressa a simbologia do verbo gustar, reafirmando os valores semânticos da 

estruturação desse verbo antecipados pelo poema.  

Elemento saliente e atado a demonstração de afetividade entre o casal, o 

coração é outro aspecto que opera no sentido de realçar tal ideia. A imagem do 

coração parece expressar o pensamento de amor do casal, pela forma como ele está 

representado, como se estivesse embutido na página e a “rasgasse” de dentro para 

fora. O mesmo parece acontecer com o sentimento sugerido pelo texto verbal e 

materializado pelos PRs. Ou seja, é como se o amor e a felicidade do casal 

transbordassem de dentro deles e atingissem o leitor, sensibilizando-o. 

Outro aspecto que confere saliência é o subtítulo Verbo gustar, destacado 

de forma padrão, ele antecipa o conteúdo da seção, portanto é um elemento que atrai 

de imediato a atenção do leitor. Os verbos e estruturas gramaticais estão salientados 

em negrito adquirindo peso visual e objetividade, já que se trata de uma seção de 

gramática.  Um recurso usado para enfatizar os exemplos e a construção do verbo 

gustar é o plano de fundo que as emolduram no formato de um boxe, como pode ser 

observado na Figura 58: 

 
Figura 58 – Sentido composicionais na habilidade escucha L2C4

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 85, v2)  
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Conforme a Figura 58, além do plano de fundo, notamos que os exemplos 

e as regras de uso estão localizados em uma posição centralizada na seção, o que 

lhes confere destaque em relação aos outros recursos. A cor verde do título, do plano 

de fundo dos exemplos e também do boxe Chuleta Linguística revela uma 

regularidade, sugerindo ordem e conformidade.  

É importante frisarmos que o formato do plano de fundo verde apenas 

destaca as estruturas gramaticais, não as isola do contexto da seção pois não 

apresentam linhas de estruturação definidas e demarcadas. Neste contexto, 

percebemos uma estruturação fraca, isto é, não observamos qualquer elemento 

separando os recursos visuais e verbais; pelo contrário, a aproximação entre os 

espaços, as fontes tipográficas, a harmonia de cores e a temática em comum, 

sugerem um agrupamento visual entre esses recursos.   

 

b) Sentidos multimodais na habilidade habla – uso de verbos e de expressões na 

descrição de pessoas, roupas e acessórios 

 

A produção oral da habilidade de habla está baseada no contexto 

comunicativo das compras, mais especificamente, nas situações de compra, troca e 

venda de roupas, destacando as estruturas linguísticas usadas para perguntar e 

informar sobre produtos, preços, gostos e preferências. Na seção de gramática são 

trabalhados os recursos empregados para descrever pessoas, roupas e acessórios, 

enfatizando os verbos ser, tener, estar, usar e llevar, e outras expressões 

fundamentais a esse contexto, como cores, partes do corpo e adjetivos.  

Ocupando pouco mais de uma página, a seção está subdividida em três 

exercícios. O exercício (1), apresenta três imagens de pessoas e solicita que cada 

uma delas seja relacionada às características descritas nas alternativas (a), (b) e (c), 

como aponta a Figura 59: 
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Figura 59 – Exercício (1) da seção de gramática habilidade de habla L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 91, v2)  

 

Reparamos que o propósito da questão é fazer com que o aluno perceba 

as características de cada pessoa representada, atentando para as estruturas 

utilizadas no sentido de descrever cada uma delas. Dessas estruturas, podemos notar 

os verbos ser, tener, usar e llevar, os adjetivos, partes do corpo, acessórios e as cores, 

usados na descrição (a): Es alta, delgada y pelirroja. Tiene el pelo largo y lacio. Usa 

garfas y tiene los ojos oscuros. Lleva vestido azul que va perfecto con los zapatos.  

Abaixo da questão e destacando as informações que poderiam ser inferidas 

pelo aluno, estão os boxes de apoio іOjo! e Chuleta Linguística, constantes da Figura 

60. 

 
Figura 60 – Boxes de apoio da seção de gramática habilidade de habla L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 92, v2)  
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Conforme a Figura 60, o boxe іOjo! mostra de forma resumida os recursos 

empregados para descrever pessoas, roupas e acessórios, enfatizando os verbos e 

expressões elementares a essas circunstâncias. Já o Chuleta Linguística direciona o 

aluno a atividades que trabalham os pronomes de complemento direto lo, la los, las, 

para a descrição de roupas e acessórios.  

Na sequência, o exercício (2) traz uma tabela com estruturas linguísticas 

que serão utilizadas para a construção de frases. A Figura 61 expõe a questão: 

 
Figura 61 – Exercício (2) da seção de gramática habilidade de habla L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 92, v2)  

 
 

Como podemos ver na Figura 61, a tabela é estruturada de modo a facilitar 

a formação das frases, desde que o aluno saiba identificar a pessoa gramatical para 

cada verbo, ou seja, perceber quais verbos estão conjugados na 3ª pessoa do singular 

(él/ ella) ou do plural (ellos/ ellas).  

O terceiro e último exercício também apresenta uma tabela dividida em 

duas colunas: a primeira contém algumas perguntas que devem ser relacionadas com 

a resposta correspondente, na segunda coluna.  

 
Figura 62 – Exercício (3) da seção de gramática habilidade de habla L2C4 

  
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 92, v2)  
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O exercício, como reparamos na Figura 62, mostra perguntas e respostas 

específicas do contexto comunicativo das compras, geralmente feitas entre 

vendedores e clientes. Constatamos, com isso, uma forte contextualização com a 

temática do capítulo que destaca as expressões usadas para perguntar e informar 

sobre produtos, preços, gostos e preferências. 

 

• Significados composicionais 

 
Como as imagens são os elementos mais salientes, o leitor entende que 

deve partir delas para compreender os propósitos da seção. Deste modo, é utilizada 

uma configuração Ideal/Real.  

 
Figura 63 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de habla L2C4

 
COIMBRA et al. (2013, p. 91, v2)  

 

Conforme a Figura 63, na parte superior, Ideal, aparecem as imagens dos 

personagens, cujas características físicas e a forma como estão representados 

contemplam o conteúdo proposto da seção: descrever pessoas e objetos. Na parte 

inferior, Real, o texto verbal das alternativas (a), (b) e (c) do exercício (1) contém 

respectivamente a descrição de cada um dos PRs. Isso evidencia que o leitor deve 

partir das imagens para poder resolver os exercícios propostos, como também aponta 

o enunciado da questão.  

Real   

Ideal 
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Figura 64 – Relação Dado/Novo da seção de gramática habilidade de habla L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 91, v2)  

 

Ainda na configuração Real, notamos a presença do boxe іOjo!, salientado 

na cor verde como de padrão nas demais seções. Esse boxe apresenta as estruturas 

e recursos usados para descrever algo ou alguém, destacando, em negrito, os verbos 

frequentes nesse contexto. O negrito atribui peso aos verbos ser, tener, usar e llevar, 

por serem os mais frequentes nessas situações. O boxe Chuleta Linguística ocupa a 

posição de informação Nova em relação ao boxe іOjo! por mostrar informações 

complementares diferentes das apresentadas, ampliando o conteúdo estudado na 

seção. 

Na página seguinte, outros elementos realçados, principalmente pelo 

tamanho, são as tabelas. É importante destacar que a tabela referente ao exercício 

(2), Figura 65, está salientada na cor azul e a coluna do meio apresenta uma 

tonalidade mais forte da mesmo cor. A cor azul denota visibilidade aos elementos da 

tabela, principalmente aos verbos na segunda coluna, já que é considerada uma cor 

de comunicação clara (HELLER, 2007). 

 
Figura 65 – Tabela da seção de gramática habilidade de habla L2C4 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 92, v2)  

 

Percebemos, na Figura 65, que a segunda coluna, além de ocupar a 

posição central, está em destaque por apresentar os verbos usados no contexto de 

descrição proposto pela seção ser, tener, usar e llevar. Além disso, observamos que 

a ordem de distribuição das colunas também foi proposital, considerando o objetivo 

do exercício que é formar frases. Tomando como base a estrutura tradicional 

(canônica) de uma frase no espanhol, na primeira coluna são mostrados os sujeitos, 

Dado  Novo 
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na segunda, em destaque, os verbos e, na terceira, os complementos. Todos 

posicionados, estrategicamente, para facilitar a resolução da questão. 

 Como não observamos nenhum aspecto que isole os elementos da 

composição visual, temos, portanto, uma estruturação fraca. Em outras palavras, os 

recursos multimodais estão conectados, principalmente por tratarem do mesmo tema, 

constituindo os sentidos dentro da seção. A fonte é padronizada e o fundo na cor 

branca contrasta com as cores das imagens, das tabelas e dos boxes de apoio 

integrando-os e dando unidade a seção.  

 

4.2.2.2 Capítulo 6 – Tienditas e supermercados: ¿donde comprar? 

 

Tendo como título Tienditas e supermercados: ¿donde comprar?, o capítulo 

6 faz parte da unidade 3, que tem como objetivo falar sobre questões voltadas para 

os tipos de alimentos e a importância de uma boa e variada alimentação para a saúde. 

Este capítulo faz uma discussão a respeito dos locais mais adequados e acessíveis 

para a compra de produtos alimentícios. As habilidades de escucha e habla buscam 

trabalhar juntas para o desenvolvimento do tema proposto. 

 

a) Sentidos multimodais na habilidade escucha – uso de marcadores conversacionais 

na reportagem sobre compras de alimentícios 

 

A habilidade de escucha discute sobre as vantagens e desvantagens dos 

mercadinhos, tienditas, para a compra de alimentos, e faz isso por meio do gênero 

textual reportagem. A seção de gramática, foco desta análise, apresenta os usos dos 

marcadores conversacionais pues, mira, eh, bueno, ¿verdad? e ¿no?. Para isso, a 

seção está subdividida em cinco blocos de exercícios: o primeiro (1) traz exemplos 

que foram retirados dos áudios da reportagem exposta anteriormente no capítulo, 

como mostra a Figura 66:    
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Figura 66 – Exercício (1) da seção de gramática habilidade de escucha L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 135, v2) 

 

Observamos, na Figura 66, que o próprio enunciado da questão “Relee lo 

que dicen Petricia Araujo de la Torre, una de las personas entrevistadas, y los clientes 

de la tiendita” reforça o fato de que os exemplos pertencem aos áudios de uma 

reportagem. O exercício apresenta esses exemplos na intenção de que o aluno 

identifique os marcadores conversacionais e qual a função de cada um nas frases 

expostas. Essas funções, inclusive, já haviam sido adiantadas por uma pequena 

explicação, conforme a Figura 67, sobre o conteúdo gramatical da seção.  

 
Figura 67 – Texto explicativo da seção de gramática habilidade de escucha L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 135, v2) 

 

Esse pequeno fragmento afirma que, na reportagem, já apresentada, 

podem ser percebidos diversos marcadores conversacionais e aponta algumas de 

suas funções, como, por exemplo, llamar la atención, preguntar, justificar e hacer uma 

pausa. A partir disso, vai situando o aluno sobre o objetivo da seção, que é mostrar 

para que serve e o que representam os marcadores conversacionais.  

Exemplos  
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A questão, logo abaixo das frases em destaque, pede para que o aluno 

indique o que o uso dos marcadores conversacionais pelos entrevistados evidencia. 

Ou seja, se o uso dessas expressões denota uma preocupação pela linguagem culta 

e são premeditados, ou se têm uma estruturação espontânea e coloquial, típicas da 

fala.  

Os exercícios (2) e (3), presentes na Figura 68, são discursivos e solicitam 

que o aluno identifique alguns marcadores e indique a função.   

 
Figura 68 – Exercícios (2) e (3) da seção de gramática habilidade de escucha L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 135, v2) 

 
Constatamos, em seu enunciado, que o segundo exercício (2) dá a função 

e pede para que o aluno aponte o marcador conversacional adequado. Ou melhor, 

pergunta quais expressões sugerem um desejo de resposta e confirmação, que são 

as palavras ¿verdad? e ¿no?. Por outro lado, o exercício (3) faz o inverso: destaca os 

marcadores eh e bueno e solicita que se indique a intenção dos entrevistados ao usá-

los  

Por fim, os exercícios (4) e (5) são objetivos e também destacam os 

marcadores para que sejam apontadas suas respectivas funções, como podemos ver 

na Figura 69: 

 
Figura 69 – Exercícios (4) e (5) da seção de gramática habilidade de escucha L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 135, v2) 

 

Observamos que a questão (4) pergunta para que a palavra mira é usada, 

nesse caso, fazer pausas. Já o exercício (5), afirma que a expressão pues aparece 
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em três enunciados e indaga sobre qual o propósito dos entrevistados. Ao lado da 

questão (5), aparece o boxe Chuleta Linguística com indicações de mais atividades 

sobre os marcadores conversacionais. Não são dadas instruções ao professor, 

apenas as respostas dos exercícios.  

Como já apontamos, os exemplos apresentados em destaque são retirados 

do texto principal, a reportagem, trabalhada anteriormente. Verificamos uma ligação 

entre o conteúdo da seção de gramática, os marcadores conversacionais, com a 

temática do capítulo, uma vez que essas expressões são comuns e típicas em um 

gênero oral como a reportagem. 

 

• Significados composicionais 

 
Quando partimos para a análise da organização dos elementos desta 

seção de gramática, considerando a posição que ocupam na página, notamos a 

predominância de uma configuração Ideal/Real.  

 
Figura 70 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de escucha L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 135, v2) 

Real  

Ideal 
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Os elementos posicionados na parte superior da seção, adquirindo valor de 

informação Ideal, são o subtítulo Marcadores conversacionales, segundo a explicação 

logo abaixo dele, e o exercício (1), principalmente os exemplos destacados. O 

subtítulo já sugere uma idealização do tema da seção. Desse modo, introduz ao leitor 

que ele irá aprender algo sobre os marcadores conversacionais, isto é, a sua função 

(llamar la atención, preguntar, justificar e hacer una pausa), como aponta a pequena 

explicação logo abaixo do subtítulo.  Ambos, explicação e subtítulo, estão no domínio 

do Ideal exatamente por mostrarem essa generalização sobre o conteúdo gramatical 

da seção, pois, a partir disso e dos exemplos expostos, os exercícios poderão ser 

resolvidos. 

Outro recurso que ocupa a posição de Ideal são as falas de pessoas 

transcritas do áudio principal do capítulo. Esses recortes são expostos como 

exemplos, no exercício (1), a partir dos quais o aluno pode reconhecer os marcadores 

pues, mira, eh, bueno, ¿verdad? e ¿no?, assim como observar a funcionalidade de 

cada um deles a partir de um contexto real de uso, no caso, uma reportagem sobre 

os mercadinhos. São esses exemplos que norteam a resolução de todas as questões 

da seção, como os próprios enunciados apontam: exercício (1) El uso de los 

marcadores conversacionales por los entrevistados...; (2) Entre las expresiones...; (3) 

¿Con qué intención los entrevistados...?; (4) Se usa la expreción mira para.; (5) El 

marcador conversacional pues aparece en los enunciados II, III y V.  

Podemos notar, no domínio do Real, os exercícios (2), (3), (4) e (5) na parte 

inferior da seção. Eles assumem essa posição, mostrando a informação concreta 

sobre o principal objetivo desta seção, que é o saber identificar a função e os efeitos 

de sentido que cada marcador conversacional evidencia. Em outras palavras, as 

questões propõem a observação de uma situação real de uso desses marcadores, 

para que o aluno observe os efeitos semânticos que podem gerar, já que são 

estruturas que se formam espontaneamente durante a fala.  

O boxe Chuleta Linguística também está como informação Real pelos 

mesmo motivos destacados na análise das outras seções:  apresentar informações 

específicas sobre o conteúdo gramatical; nesse caso, os marcadores conversacionais. 

Indica também outras atividades sobre esses marcadores, incentivando a prática 

como importante para a aprendizagem gramatical.  

Passando agora a outro recurso da composição que é saliência, 

observamos algumas estratégias usadas com a finalidade de atribuir importância aos 
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elementos informacionais. Na seção, o componente de maior destaque, sem dúvida, 

são os recortes da reportagem usados como exemplos: 

 
 Figura 71 – Exemplos da seção de gramática habilidade de escucha L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 135, v2) 

 

Verificamos que não só pela posição no domínio do Ideal – o que já lhes 

confere destaque em relação aos demais – os exemplos estão salientados através de 

uma forte tonalidade da cor laranja, que, segundo Carvalho (2012), é uma cor 

estimulante, usada principalmente para chamar atenção. Como todo o conteúdo da 

seção gira em torno da observação desses exemplos, esse destaque de cor pode ter 

sido usado propositadamente. O contraste com o fundo branco evidencia ainda mais 

os fragmentos expostos e quebra a harmonia de cores da seção, embora a cor branca 

sugira um equilíbrio entre os elementos. Todo esse destaque e o modo com que os 

exemplos são apresentados na seção, como se tivessem sido rasgados de outra 

página e colados ali, reforçam de fato que foram extraídos da reportagem principal, 

exposta previamente no capítulo.  

O subtítulo Marcadores conversacionales é salientado para que o leitor 

identifique o tema da seção e, assim como o boxe Chuleta Linguística, está na cor 

verde sugerindo conformidade por ser uma cor padrão em todas as seções. Outros 

elementos que adquirem peso visual por causa do negrito são os marcadores eh e 

bueno, no enunciado da questão (3), mira e pues, no enunciado dos exercícios (4) (5), 

respectivamente. Depreendemos disso que, ambos estão destacados para que o 

aluno, caso não identifique nos exemplos, saiba que são os marcadores 

conversacionais.  

No que se refere à estruturação, notamos a ausência de estratégias mais 

fortes que individualizem os elementos. Embora os exemplos estejam destacados na 
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cor laranja, quebrando a harmonia com as demais cores da seção, percebemos que 

o preto das letras padroniza com as demais, indicando ligação, assim como a conexão 

semântica entre eles e os exercícios. Portanto, constatamos que os recursos visuais 

desta seção estão integrados na construção se sentidos, tanto pelas cores branca, do 

plano de fundo, e preta, das fontes tipográficas, como também por tratarem do mesmo 

tema: os marcadores conversacionais. 

 Em resumo, esta seção de gramática está contextualizada com a temática 

do capítulo, trazendo exemplos retirados de um contexto real de uso a respeito dos 

marcadores conversacionais, típico da oralidade e em gêneros como a reportagem. A 

organização dos exercícios contribui para a aprendizagem do conteúdo gramatical 

proposto, reforçado um ensino de gramática que parte de exemplos retirados de uma 

situação de uso real dos marcadores conversacionais, para a compreensão da sua 

funcionalidade.  

 
b) Sentidos multimodais na habilidade habla – uso dos conectores copulativos e 

disjuntivos nas compras em mercadinhos 

 

A habilidade de habla procura discutir assuntos sobre a relação entre 

comida e identidade cultural, destacando as diferenças entre os mercadinhos e 

supermercados. A proposta de produção oral é uma votação sobre qual o melhor lugar 

para comprar alimentos: mercadinhos ou grandes supermercados. No tocante à seção 

de gramática, são trabalhadas as regras de uso dos conectores copulativos (y e e) e 

os disjuntivos (o e u). Essa é a menor seção de gramática de todos os volumes da 

coleção, como mostra a Figura 72, e não apresenta nenhuma sequência de 

exercícios, apenas duas perguntas para serem contestadas oralmente.  

 
Figura 72 – Seção de gramática habilidade de habla L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 137, v2) 
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Observamos que, abaixo do subtítulo, Los conectores copulativos (y/e) y 

los disyuntivos (o/u), está presente uma explicação do conteúdo, assim como na 

seção de escucha. Esse breve comentário, está explicando para que serve cada um 

dos tipos de conectores, ou seja, o conector copulativo (y) serve para juntar dois ou 

mais elementos e o conector disjuntivo (o) é usado para selecionar elementos. 

Na sequência, podemos notar um enunciado que indica a leitura da tabela 

observando os conectores destacados nas frases expostas, como destaca a Figura 

73: 

 
Figura 73 – Tabela da seção de gramática habilidade de habla L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 137, v2) 

 

Verificamos que a tabela apresenta uma vantagem de comprar em 

mercadinhos – Se pueden comprar hojas frescas o legumbres en las tienditas – e 

uma vantagem de comprar nos supermercados – Los supermercados son los agentes 

más influyentes y económicos de la cadena agroalimentaria. Nessas afirmativas são 

destacados os conectores (o) e (y), e, em seguida, essas mesmas frases são 

repetidas, invertendo a ordem dos seus elementos: Se pueden comprar legumbres u 

hojas frescas en las tienditas / Los supermercados son los agentes más económicos 

e influyentes de la cadena agroalimentaria. Percebemos que os conectores (o) e (y) 

são substituídos por (u) e (e), nas segundas frases.  

Abaixo da tabela, reparamos as questões (a) e (b) que pedem para que, 

com base nos exemplos expostos, sejam dadas as regras de uso dos conectores: 

 
Figura 74 – Seção de gramática habilidade de habla L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 137, v2) 

 

O exercício (a) pergunta quando se deve substituir (y) por (e), já o (b) 

interroga a respeito de quando se deve trocar (o) por (u). Ao lado dessas questões 
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observamos o boxe Chuleta Linguística que direciona o aluno para mais atividades 

sobre os conectores copulativos e disjuntivos.  

Notamos que, ao propor o trabalho com esses conectores, a seção de 

gramática contextualiza com a temática do capítulo, na tentativa de auxiliar na 

produção oral por ele proposta, que é uma votação, já que os conectores são usados 

com frequência nesse tipo de gênero. Outro fator que pode confirmar a integração da 

seção com o capítulo é a própria temática sobre a discussão sobre os mercadinhos 

versus supermercados.    

 

• Significados composicionais 

 

Verificando a estruturação e organização dos recursos visuais distribuídos 

na seção de gramática, notamos que, assim como na habilidade escucha, na habla 

há uma predominância da configuração Centro/Margem: 

 
Figura 75 – Relação Centro/Margem na seção de gramática habilidade habla L2C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013, p. 137, v2) 

 

A tabela, elemento mais evidente na seção, ocupa a posição de Centro por 

que é a partir dos exemplos nela contidos que o aluno pode indicar as regras de uso 

dos conectores copulativos (y/e) e os disjuntivos (o/u). Ou seja, apenas a observação 

minuciosa desses exemplos, principalmente na inversão das expressões hojas 

frescas o legumbres – legumbres u hojas frescas/influyentes y económicos – 

económicos e influyentes, levará o leitor a perceber que: o conector (y) vai ser 

substituído por (e) quando a palavra que o suceder começar com i- ou hi-; e, o 

conector (o) será trocado por (u) quando a palavra seguinte iniciar em o- ou ho-. 

Na Margem superior, a explicação sobre os conectores fala somente da 

funcionalidade de cada um, isto é, uma informação extra e dependente dos exemplos 

 Margens 

Centro  
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para ser confirmada. Esse fragmento que explica a funcionalidade dos conetores se 

torna quase que dispensável uma vez que, a partir dos exemplos o leitor também 

poderia inferir que o conector copulativo (y) indica a junção de elementos e o conector 

disjuntivo (o) sugere a seleção elementos.  

São os exemplos que darão subsídio ao aluno para contestar as questões 

(a) e (b), na margem inferior, que solicita a construção das regras de uso para os 

conectores copulativos e disjuntivos. Ainda na margem inferior, vemos o boxe Chuleta 

Linguística que ocupa essa posição exatamente para direcionar o leitor a informações 

relacionadas à prática de mais atividades sobre esses tipos de conectores 

apresentados.  

No tocante ao destaque dado aos elementos, ou seja, à saliência, 

verificamos que os recursos que adquirem maior relevância visual são a tabela, boxe 

Chuleta Linguística e o subtítulo Los conectores copulativos (y/e) y los disyuntivos 

(o/u). A tabela, além de estar no centro, é salientada pelo seu tamanho, considerando 

os outros elementos, e pelas duas tonalidades de azul, mais forte nas letras do seu 

título (¿Tienditas y/o mercadillos?), e mais claro na primeira linha da tabela. O boxe 

Chuleta Linguística e o subtítulo são destacados na cor verde que, conciliada a azul, 

sugerem credibilidade, verdade e segurança das informações apresentadas. 

Quanto às estratégias de estruturação, não percebemos nenhum artifício 

que desconecte os recursos visuais desta seção. Pelo contrário, além da relação 

semântica, por tratarem do estudo dos conectores copulativos e disjuntivos, a 

tipografia do boxe, da tabela e do conteúdo verbal é a mesma, ratificando a integração 

entre os elementos dispostos. As cores, azul e verde, mesmo distintas, são 

harmonizadas pela cor branca do plano de fundo da seção. 

Depreendemos disso tudo, que a seção apresenta relação com a temática 

do capítulo, mostrando o estudo conectores copulativos e disjuntivos como um 

conteúdo gramatical importante para o desenvolvimento da proposta produção oral, 

uma votação sobre as vantagens (somadas pelos copulativos) e desvantagem 

(excluídas pelos disjuntivos) dos mercadinhos e dos supermercados. A organização 

dos elementos, por meio da tabela no centro com os exemplos, aponta para um ensino 

de gramática que parte do uso para a compreensão das regras.  
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4.2.3 Análise das seções Gramática en uso do livro 3 

 
Analisamos, neste subtópico, as seções de gramática nas habilidades 

escucha e habla do livro 3, capítulos 3 e 6, por essa ordem. 

 

4.2.3.1 Capítulo 3 – Las profesiones: el mercado e el voluntariado 

 

O capítulo 3 Las profesiones: el mercado e el voluntariado, do terceiro 

volume da coleção Cercanía está contido na unidade 2, Mundo laboral: mercados, 

voluntariados, prejuícios e desafíos. O propósito dessa unidade é debater sobre os 

temas voltados ao mercado de trabalho, enfocando os tipos de profissões, a 

orientação vocacional e os trabalhos voluntários. Para essas discussões, articula o 

trabalho em conjunto das habilidades de escucha e habla, no intuito de reforçar o 

ensino de gramática contextualizado. 

 

a) Sentidos multimodais na habilidade escucha – uso do subjuntivo na possível 

vocação profissional 

 

A habilidade de escucha tem como proposta discutir as diversas 

possibilidades de orientação vocacional voltadas ao mercado de trabalho, 

identificando os tipos de profissão em espanhol, e ainda, conhecer o vocabulário 

dentro dessa temática. A seção de gramática trabalha com a conjugação dos verbos 

no presente do subjuntivo, mostrando os usos e os efeitos de sentido transmitidos por 

esse tempo verbal.  

Essa é a maior seção que compõe nosso corpus, ultrapassando a média 

de três páginas, e apresenta uma estruturação diferente das demais analisadas, pois 

o foco da subdivisão não é nos exercícios, mas, sim, no conteúdo proposto. A seção 

está subdividida em três partes: a primeira contempla a contextualização do tempo 

verbal em destaque, seu uso e os efeitos de sentido por ele sugeridos. O exercício (1) 

abrange essa primeira parte, como podemos observar na Figura 76: 
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Figura 76 – Exercício (1) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 68, v3) 

 

A questão 1 apresenta o fragmento inicial do áudio trabalhado nas 

atividades anteriores a seção. O áudio é de uma palestra sobre assuntos voltados a 

descoberta vocacional, e na transcrição feita no exercício (1) são destacados os 

verbos no presente do subjuntivo: puedan, revisen, conecten e comiencen. O quesito 

(a) pergunta o que os verbos destacados expressam, considerando o contexto em que 

estão inseridos, nesse caso, uma conversa sobre orientação vocacional. O aluno, por 

meio da leitura do fragmento, perceberá que os verbos indicam desejos e revelam a 

intenção do palestrante ao iniciar sua fala, como na frase: Entonces, esta charla es 

para que ustedes se revisen, para que ustedes se consten consigo mismos (...). O 

quesito (b), por sua vez, questiona a respeito das expressões que antecedem os 

verbos destacados, que é para que ustedes.  Já o quesito (c) indaga sobre os efeitos 

de sentido que a repetição da estrutura para que + ustedes + presente de subjuntivo 

pode produzir.  Inferimos, com isso, que o exercício tem como propósito fazer com 

que o aluno compreenda a formação estrutural do tempo verbal presente do 

subjuntivo, observando seus possíveis efeitos de sentido na expressão oral proposta.   



118 
 

O exercício (2) da Figura 77 também está contido na primeira parte da 

seção, destacando o que os usos do tempo verbal presente do subjuntivo pode indicar:  

 
Figura 77 – Exercício (2) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 69, v3) 

 

Percebemos que essa questão 2 mostra ao aluno que o tempo verbal em 

estudo pode ser usado para expressar juízo de valor, como na frase Es injusto que lo 

dejes así; probabilidade, Quizás llegue a tempo para la fiesta; e, desejo, em іQue lo 

pases bien!.  

A segunda parte da seção demonstra a conjugação dos verbos regulares 

no presente do subjuntivo, tomando como exemplo ayudar, comprender e insistir. O 

exercício (3) da Figura 78 faz apresentação da conjugação desses verbos regulares: 

 
Figura 78 – Exercício (3) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 69, v3) 

 

Reparamos que, além de a tabela apresentar a conjugação dos verbos 

ayudar, comprender e insistir, a questão pede para que o aluno explique como se 

forma o presente do subjuntivo dos verbos regulares. De acordo com a tabela, os 

verbos que terminam em -ar, como ayudar, têm a raiz conservada e são 
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acrescentados e, es, e, emos, éis e en. Por outro lado, nos verbos comprender e 

insistir, com terminações er e ir, são adicionados à raiz a, as, a, amos, áis e an. Deste 

modo, subtendemos que o aluno ao observar a tabela possa chegar a essa conclusão, 

como requer a instrução.  

A última parte da seção apresenta as regras de conjugação no presente do 

subjuntivo com os verbos irregulares. A terceira parte está subdividida considerando 

as peculiaridades e regras gramaticais para esse tipo de verbo, compreendendo os 

exercícios do (4) ao (9). No exercício (4) da Figura 79, são expostos os verbos com 

ditongação na raiz: 

 
Figura 79 – Exercício (4) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 69, v3) 

 

 Vemos que a tabela mostra os verbos pensar, querer, adquirir, soñar, 

volver e jugar, e solicita que o aluno circule quais as formas em que esses verbos não 

sofrem ditongação, ou seja, na 1ª e na 2ª pessoa do plural: nosotros e vosotros. Esse 

exercício apresenta uma estreita ligação com o exercício (5) e o boxe іOjo! faz a 

mediação entre ambos, como podemos observar na Figura 80: 

 
Figura 80 – Boxe іOjo! da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: (COIMBRA et al. (2013. p. 70, v3) 
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O boxe de apoio apresenta uma exceção à regra dos verbos que sofrem 

ditongação, afirmando que, nas 1ª e 2ª pessoas do plural dos verbos que terminam 

em ir, a vogal e converte-se em i. O verbo divertir é usado como exemplo dessa 

exceção: divierta, diviertas, divierta, divirtamos, divirtais, diviertan. O exercício (5) da 

Figura 81 mostra os verbos que não sofrem ditongação, mas que passam pela troca 

de vogais: 

 
 Figura 81 – Exercício (5) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 70, v3) 

 

Percebemos que o enunciado da questão 5 pede para o aluno comparar os 

verbos dessa tabela com os apresentados no exercício anterior. A resposta esperada 

é que o aluno note que a vogal e é trocada por i em todas as formas dos verbos pedir, 

repetir e servir, inclusive na 1ª e na 2ª pessoa do plural, ao contrário dos verbos 

mostrados no exercício (4). 

A questão (6) da Figura 82 destaca os verbos que têm irregularidade 

própria, tais como: ir, saber, caber, hacer, estar e decir:  

 
 Figura 82 – Exercício (6) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 70, v3) 
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 Nesse exercício, a tabela apresenta lacunas para que sejam preenchidas 

com a conjugação dos verbos em estudo. Abaixo da questão está o boxe Chuleta 

Linguística, indicando a prática do presente do subjuntivo por meio de outras 

atividades. As questões (7) e (8) seguem o mesmo estilo do exercício (6), ou seja, são 

mostradas tabelas incompletas para que o aluno, por meio da observação, conjugue 

os verbos adequadamente. Podemos ver isso na Figura 83: 

 
 Figura 83 – Exercício (7) e (8) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 71, v3) 

 

O exercício (7) destaca a irregularidade os verbos ver e ser, que conservam 

a vogal e da terminação do infinitivo. Já o exercício (8) apresenta os verbos que 

interpõe a consoante g entre a raiz e a terminação, como é o caso de tener, venir, 

valer, salir, traer, poner, oír e caer. Notamos que o enunciado Completa la tabla con 

los verbos que faltan é igual nas três questões – (6), (7) e (8) – o que confirma o 

mesmo estilo de atividade em ambas. 

 O exercício (9), Figura 84, fecha a terceira e última parte da seção que fala 

sobre os verbos irregulares no presente do subjuntivo: 
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Figura 84 – Exercício (9) da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 71, v3) 

 
Essa questão (9) tem como objetivo trabalhar a irregularidade dos verbos 

que interpõem a consoante z entre a raiz e a terminação, conforme os verbos conocer, 

nacer e conducir.  Na primeira coluna da tabela consta a conjugação do verbo conocer 

e a partir dela, o aluno deverá preencher as demais colunas com a conjugação dos 

verbos nacer e conducir.  

Podemos perceber que os exercícios presentes nas duas últimas partes da 

seção estão focados na conjugação de verbos no presente do subjuntivo, com vista a 

exemplificar e mostrar a estruturação desse tempo verbal. Por outro lado, a primeira 

parte tem como foco os efeitos de sentido que esse tempo verbal pode expressar nas 

frases.  No tocante à contextualização, notamos que a seção denota coerência com a 

temática da unidade e, principalmente, do capítulo. Aborda exemplos que já haviam 

sido trabalhados, como é o caso do áudio de uma palestra sobre orientação 

vocacional, destacando o tempo verbal presente do subjuntivo utilizado nesse gênero 

oral.  

 

• Significados composicionais 

 

Analisando, pois, a estruturação e organização dos elementos que 

compõem a seção, notamos uma predominância na configuração Ideal/Real. 

Considerando a primeira parte da seção, subtitulada Algunos usos, observamos na 

Figura 82 que, na parte superior, Ideal, é apresentada uma transcrição do áudio e são 

salientados em negrito os verbos no presente do subjuntivo. O negrito é utilizado para 

facilitar a identificação dos verbos que serão interpretados pelos exercícios propostos. 

A seção destaca, com isso, a importância de partir de um contexto real de uso no 
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ensino de gramática, para que se compreenda a funcionalidade e a estruturação do 

tempo verbal trabalhado. Por esse motivo, os exercícios (1) e (2) ocupam a posição 

de informação Ideal, fazendo o aluno refletir sobre os efeitos de sentido do presente 

do subjuntivo. 

 
Figura 85 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 68-69, v3) 

 

A segunda e a terceira parte da seção, exercício (3) ao (9), estão no 

domínio do Real porque apresentam de forma concreta as conjugações dos verbos 

no presente do subjuntivo, considerando os verbos regulares e irregulares. Os 

Real 

Ideal 

1ª parte 
Algunos 

usos 

2ª parte  
Verbos 

regulares 

3ª parte  
Verbos 

irregulares 
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exercícios são estruturados e organizados em tabela, para que o aluno por meio da 

observação, assimile as regras de uso do tempo verbal proposto pela seção. 

 As tabelas são os elementos mais salientes da seção e internamente 

demonstram uma configuração Ideal/Real e Dado/Novo, como vemos na Figura 86. 

 
Figura 86 – Tabela da seção de gramática habilidade de escucha L3C3 

 
Fonte: (COIMBRA et al. (2013. p. 69, v3) 

  

Podemos notar que, na posição Ideal, estão os verbos no infinitivo, ou seja, 

em sua forma comum e geral antes da conjugação. Na parte inferior, Real, estão os 

verbos conjugados, considerando as regras apresentadas para o seu uso. No que se 

refere à configuração Dado/Novo, observamos que, do lado esquerdo, os pronomes 

pessoais assumem valor de informação Dada, pois já são conhecidos dos leitores 

como aqueles que regem a conjugação verbal. Por outro lado, os verbos conjugados 

têm valor de informação Nova, uma vez que compreendem as estruturas que ainda 

não são conhecidas do leitor. O negrito e o plano de fundo em uma tonalidade azul 

são utilizados para salientar os pronomes pessoais e também separar os verbos no 

infinito dos verbos no presente do subjuntivo. O emprego do preto sinaliza seriedade 

e formalidade, contrastando com a cor azul que denota clareza.  

Outro aspecto ligado à saliência é o tamanho das letras usadas para 

destacar os títulos dos subtítulos Algunos usos, Verbos regulares e Verbos 

irregulares. Na parte referente à apresentação dos verbos irregulares, o negrito é um 

recurso que separa as diferentes regras de uso desse tipo de verbo, dando peso e 

visibilidade a elas. O verde dos subtítulos denota homogeneidade à seção e 

harmonizam com os números dos exercícios que também são salientados na cor 

verde.  

Em relação à estruturação, percebemos que os títulos, espaços em branco 

e as linhas das tabelas são estratégias que separam os elementos da seção. No 

entanto, esses elementos estão interligados por tratarem do mesmo tema, presente 

do subjuntivo, e também pelas cores que estabelecem certa harmonia dentro da 

Dado  

Novo 

Ideal  

Real  
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seção, como dissemos anteriormente. Notamos, então, uma estruturação fraca, 

confirmando a ideia de grupo entre os recursos visuais representados, que interagem 

justamente para facilitar a aprendizagem do conteúdo gramatical proposto. 

 

b) Sentidos multimodais na habilidade habla – uso do subjuntivo no convite ao trabalho 

voluntário  

 
A seção de gramática presente na habilidade de habla tem como propósito 

ampliar a temática do mercado trabalhista, discutindo questões sobre o trabalho 

voluntário. A expressão oral desta seção pretende exercitar o ato de convencer um 

amigo a realizar trabalho voluntário. Por isso, o conteúdo enfocado é a continuação 

da seção de escucha, isto é, o tempo verbal presente do subjuntivo, destacando o uso 

desse tempo verbal para expressar opinião e juízo de valor. 

Essa seção não apresenta divisões em blocos de exercícios nem divisões 

por conteúdo, apenas o subtítulo, Presente de Subjuntivo (II), indicando a continuação 

no estudo desse tempo verbal. Abaixo do subtítulo, como podemos ver na Figura 87, 

tem um pequeno texto com a proposta de produção oral: 

 
Figura 87 – Proposta oral da seção de gramática habilidade de habla L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 75, v3) 

 
A produção oral dessa seção tem como propósito levar o aluno a utilizar o 

presente do subjuntivo para convencer um amigo a participar de um trabalho 

voluntário no Chile. Em outras palavras, o aluno vai simular uma situação usando as 

estruturas e expressões desse tempo verbal para fazer um convite a um amigo. Para 

ajudar, são expostas algumas frases com possíveis argumentos que poderão ser 

usados para convencer esse amigo a viajar. Essas frases são expostas abaixo na 

Figura 88: 

 
 
 
 
 
 

Subtítulo   
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Figura 88 – Exemplos da seção de gramática habilidade de habla L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 75, v3) 

  

Essas construções apresentam uma estrutura parecida e os verbos no 

presente do subjuntivo estão salientados em negrito, adquirindo um peso visual. 

Podemos que ver que todas as frases comtemplam argumentos fortes que mostram 

os benefícios que essa viagem ao Chile poderia proporcionar. Outro elemento digno 

de observação é o boxe de apoio Chuleta Linguística, que indica exercício e 

explicações sobre os pretéritos perfecto, imperfecto e pluscuamperfecto del 

subjuntivo. 

Na sequência está presente um exercício, sem indicador de entrada, que 

solicita a produção de frases com base nos exemplos expostos. 

 
Figura 89 – Exemplos da seção de gramática habilidade de habla L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 75, v3) 

 

O exercício, presente na Figura 89, propõe que o aluno, depois de observar 

os exemplos, construa seus próprios argumentos, exercitando o tempo verbal 

proposto na seção. Observamos, assim, que toda a seção está contextualizada 

levando em consideração o tema do capítulo, fazendo uso de expressões gramaticais 

no presente do subjuntivo, os quais auxiliarão na prática e desenvolvimento da 

habilidade oral, considerando um contexto específico de uso. 
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• Sentidos composicionais 

 
No que se refere aos sentidos composicionais, também notamos, na seção, 

uma configuração Ideal/Real, como ilustramos na Figura 90. 

 
Figura 90 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de habla L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 75, v3) 

 

Conforme a Figura 90, na parte superior, que contempla a informação Ideal, 

constatamos a presença do subtítulo Presente de subjuntivo (II) antecipando e dando 

uma ideia geral do que será apresentado. Além disso, podemos observar a proposta 

de comunicação oral sugerida pela seção, bem como os exemplos de expressões que 

auxiliam o desempenho da habilidade no contexto de uso específico. Ambos ocupam 

essa posição por mostrarem, de modo geral, como o aluno deverá utilizar o presente 

do subjuntivo para convencer um amigo a fazer o trabalho voluntário em outro país.  

Abaixo, ocupando o valor de informação Real, por ser de fato o foco da seção, está o 

exercício que propõe a prática das estruturas que indicam opinião e juízo de valor 

Real   

Ideal  
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aprendidas anteriormente, tais como: Es importante que, Es bueno que, Es probable 

que e outras. 

Outro elemento saliente que está localizado à direita, adquirindo valor Novo, é 

o boxe Chuleta Linguística como observamos na Figura 91: 

 

Figura 91 – Configuração Dado/Novo da seção de gramática habilidade de habla L3C3 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 75, v3) 

 

O boxe de apoio, como mencionamos anteriormente, está adquirindo valor 

de Novo por apresentar informações adicionais, portanto, novas, em relação ao 

conteúdo em destaque na seção. A seção trabalha o presente do subjuntivo, mas o 

boxe sugere atividades sobre os tempos verbais pretéritos do subjuntivo. Os exemplos 

e as expressões, localizadas à esquerda, estão no domínio do Dado por serem 

conhecidas do leitor, pois já foram trabalhadas na seção de gramática da habilidade 

escucha. O próprio subtítulo Presente de subjuntivo (II) confirma isso.  

O subtítulo e o boxe de apoio são os elementos mais salientes, pelo 

destaque na cor verde que é padrão para ambos, dando unidade à seção. O negrito 

Novo    Dado   
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que dá visibilidade aos verbos conjugados no presente do subjuntivo, atribuindo-lhes 

angularidade e objetividade.   

Por fim, analisando a estruturação, podemos observar que os elementos 

estão conectados por tratarem do mesmo tema, tendo, então, uma estruturação fraca. 

Embora notemos pequenos espaços em branco entre os elementos, a cor preta 

predominante nas fontes tipográficas também é um recurso que mantém a unidade 

na seção. Constatamos, pois, que a organização dos elementos auxilia o aluno na 

produção oral proposta na seção, mostrando que ele deve partir da observação das 

expressões que indicam juízo de valor e opiniões para convencer o amigo a realizar 

trabalho voluntário no Chile.   

 

4.2.3.2 Capítulo 6 - Infornación para todos y todas: cuanto má sepamos 

 
O capítulo 6, intitulado Infornación para todos y todas: cuanto má sepamos, 

mejor, pertence a unidade 3 que tem como propósito fazer com que o leitor reflita 

sobre as questões que envolvem sexualidade, como autoestima, respeito e 

manifestações pela liberdade de expressão. O capítulo 6 discute a respeito da 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, bem como, sobre educação sexual 

na escola. As habilidades de escucha e habla atuam juntas no desenvolvimento dessa 

temática. 

 
a) Sentidos multimodais na habilidade escucha – uso dos pronomes em uma conversa 

sobre educação sexual  

 

A habilidade de escucha propõe uma discussão sobre as diferentes 

opiniões sobre educação sexual, com base em uma conversa entre o pai de uma aluna 

e a diretora de um colégio.  

Nesta seção, são abordadas as regras de uso dos pronomes 

complementos de objeto direto (me, te, lo/la, nos, os, los/las) e indireto (me, te, le/se, 

nos, os, les/se) em espanhol. A seção ocupa um total de quatro páginas e está 

subdividida em quatro blocos de exercícios. 

O exercício (1) aborda a transcrição do áudio principal sobre uma conversa 

em que o pai de uma aluna vai à escola fazer queixa para a diretora a respeito da 

professora de educação sexual. O pai não aceita que sua filha, de apenas 14 anos, 

fale sobre assuntos relacionados à sexualidade e acusa a professora de estar 
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incentivando os alunos à prática sexual. A questão está dividida em dois quesitos (a) 

e (b). O primeiro (a) solicita que sejam preenchidas as lacunas com os referentes dos 

pronomes que estão sublinhados no decorrer do diálogo, como mostra a Figura 92: 

 
Figura 92 – Exercício (1 - a) da seção de gramática habilidade de escucha L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 144-145, v3) 

 

Observamos que o próprio enunciado da questão (1) já antecipa o conteúdo 

gramatical desta seção, fazendo uma breve explicação sobre a função dos pronomes 

de complemento, ou seja, fazer referência a coisas e pessoas. Além disso, destaca 

que o texto já havia sido apresentado: En el texto que escuchaste (...).  O quesito (b) 

da Figura 93 pede para o aluno refletir sobre a função que tem esse tipo de pronome.  



131 
 

Figura 93 – Exercício (1 - b) da seção de gramática habilidade de escucha L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 145, v3) 

 

Notamos que o exercício parte do princípio de que o aluno, após identificar 

os referentes ao longo do diálogo, teria propriedade para dizer que os pronomes 

complemento sintetizam ou reforçam o complemento direto e indireto nas frases.   

Na sequência, é apresentada uma tabela com os pronomes de 

complemento direto e indireto masculinos e femininos. Relacionado à tabela vem um 

boxe de apoio іOjo!:  

 
Figura 94 – Tabela da seção de gramática habilidade de escucha L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 146, v3) 

 

 O boxe іOjo!, o primeiro de três presentes na seção, esclarece algumas 

variedades dos usos dos pronomes complementos na língua espanhola, como por  

exemplo: a substituição de lo/los por le/les quando o objeto direto masculino faz 

referência a pessoas ou seres personificados. Adverte também sobre o fenômeno 

leísmo, que sugere a troca de lo/la/los/las por le/les para o masculino. A tabela serve 

de suporte para a resolução dos demais exercícios da seção.  
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A questão (2) da Figura 95 apresenta cinco quesitos (a, b, c, d, e) e outro 

boxe іOjo! que auxilia na solução da tarefa. 

 
Figura 95 – Exercício (2) da seção de gramática habilidade de escucha L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 146, v3) 

 

 O exercício (2) solicita a classificação dos pronomes destacados em 

complemento direto (masculino ou feminino) ou indireto, além de identificar a que 

esses pronomes se referem. O boxe іOjo! dá explicações sobre como identificar se o 

complemento é direto ou indireto por meio da observação dos verbos nas frases 

apresentadas.  

 O terceiro exercício (3) retoma frases do diálogo e faz algumas perguntas 

a respeito dos referentes e do tipo de complemento usado em cada uma delas, como 

destaca a Figura 96: 
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Figura 96 – Exercício (3) da seção de gramática habilidade de escucha L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 147, v3) 

 

O enunciado da questão (3) faz menção também a tabela apresentada 

anteriormente: Has notado que el pronombre complemento de primera persona tanto 

directo como indirecto es me.  Esse enunciado direciona o aluno a mais uma vez 

observar a tabela. Ao lado das frases do exercício (3), está o último boxe іOjo!, 

informando que o pronome complemento objeto direto de terceira pessoa (lo, la) 

podem fazer referência tanto a coisas como pessoas. 

O exercício (4) também traz uma frase retirada do diálogo: Ya veo por qué 

la llaman a usted ‘señorita Condón’, com o pronome la em destaque.  
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Figura 97 – Exercício (4) da seção de gramática habilidade de escucha L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 147, v3) 

 
 

Observamos que o propósito da questão é fazer com o aluno identifique 

qual o pronome seria utilizado se a expressão ‘señorita Condón’ fosse substituída por 

‘señor Condón’. Ao lado desse exercício, está o boxe Chuleta Linguística com 

indicações de atividades, focando os pronomes complementos direto e indireto, 

especificamente de terceira pessoa, fazendo referência ao exposto no último boxe 

іOjo!. 

Verificamos que o diálogo apresentado, assim como a maioria dos 

exemplos nos exercícios, é retirado das temáticas trabalhadas na habilidade escucha. 

O próprio enunciados da questão (1) evidencia isso, como já mencionamos. Desse 

modo, notamos uma ligação entre o conteúdo da seção de gramática com o capítulo. 

Outro fato que confirma essa ligação é o conteúdo do texto principal que mostra 

opiniões diversas sobre educação sexual, a opinião contrária do pai e as opiniões 

favoráveis da professora e da diretora da escola.  

 

• Significados composicionais 

 

Como a seção é bastante extensa, analisamos a organização e 

estruturação dos seus recursos visuais, considerando a distribuição dos exercícios. 

Percebemos que a seção está dividida em duas partes e a tabela funciona como um 

mediador das duas. 

A primeira parte corresponde ao exercício (1) com o texto principal. O 

próprio enunciado da questão, como já exposto, faz uma breve introdução sobre o 

conteúdo gramatical da seção, os pronomes de complemento direto e indireto. Por 

fazer essa generalização dos pronomes e sua função, adquire valor de informação 

Ideal, ou seja, propõe uma idealização a respeito dos elementos representados.  
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O texto principal, inclusive, também está no domínio Ideal, pois apenas 

sugere ao leitor a observação dos pronomes no diálogo e a identificação de seus 

referentes. Em outras palavras, ainda não foi apresentado nada de concreto a respeito 

dos pronomes de complemento direto e indireto. O leitor não sabe como usá-los e 

nem identificar qual dos pronomes destacados no texto é de objeto direto ou indireto. 

O exercício (1) tem a intenção de fazer com que o leitor, a partir da observação do 

texto, reflita sobre a funcionalidade desse tipo de pronome, como bem destaca o 

quesito (b) e assim o aluno compreenderá as regras de uso dos pronomes de 

complemento direto e indireto, que é o verdadeiro objetivo da seção. 

A tabela ocupa uma posição central na seção, pois é ela quem vai 

apresentar ao leitor quais são, de fato, os pronomes de complemento direto e indireto, 

tanto masculinos quanto femininos. Além de auxiliar na resolução dos exercícios (2), 

(3) e (4), a tabela funciona com o mediador entre a função, mostrada na questão (1), 

e as regras de uso, trabalhadas nos demais exercícios. Evidencia com isso que a 

compreensão da regra deve partir do entendimento da funcionalidade no ensino de 

gramática. 

Os exercícios (2), (3) e (4) se encontram no domínio do Real, haja vista o 

teor objetivo e prático suas informações, tais como: identificar quando o pronome é de 

complemento direto ou indireto a partir da observação do verbo, como bem destaca a 

questão (2) e o boxe іOjo!, a ela associado (ver Figura 94). Juntos às questões 

também estão os três boxes іOjo! que chamam a atenção do leitor para peculiaridades 

sobre o uso dos pronomes, como o fenômeno linguístico leísmo. Outra função desses 

boxes é auxiliar o leitor na resolução exercícios, prevenindo-o de possíveis confusões 

na hora de usar os pronomes de complemento direto e indireto.  

Os elementos mais salientes são a tabela e os boxes de apoio іOjo!. O 

destaque dado a tabela se justifica pelo fato de ela apresentar, como observamos, 

todos os pronomes de complemento direto e indireto, masculinos e femininos. A 

posição central que ocupa na seção, fazendo a mediação entre a função e o uso 

desses pronomes, também é algo que lhe confere saliência. A cor azul que destaca a 

tabela, contrasta com o verde dos boxes de apoio, transmitindo verdade e seriedade 

a suas informações (HELLER, 2007). Por sua vez, os boxes іOjo! ganham visibilidade 

em virtude das suas contribuições na aprendizagem das regras de uso dos pronomes. 

A cor verde é usada justamente para passar a ideia de credibilidade ao conteúdo que 

apresentam. 
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Quanto à estruturação, não se percebe qualquer elemento separando os 

recursos visuais da seção; pelo contrário, a aproximação espacial entre eles, somada 

à harmonia de cores estabelecida entre os boxes de apoio e entre as fontes 

tipográficas, impõem uma forte ligação visual entre os elementos expostos. Embora a 

tabela esteja destacada em uma cor diferente das demais predominantes na seção, 

notamos a relação semântica que estabelece com o conteúdo gramatical proposto, 

pois é ela quem apresenta os pronomes de complemento direto e indireto.  

Verificamos, portanto, que esta seção de gramática está contextualizada 

com a temática do capítulo e mostra exemplos retirados de um contexto real de uso a 

respeito dos pronomes estudados. A organização dos exercícios, a tabela e os boxes 

de apoio, evidenciam que é após entender funcionalidade que o aluno deve partir para 

as regras de uso na aprendizagem dos pronomes de complemento direto e indireto. 

 

b) Sentidos multimodais na habilidade habla – uso de verbos de transformação 

 

A habilidade de habla tem como foco tratar das mudanças que sofremos 

durante a adolescência, principalmente as mudanças físicas e de estado de ânimo, 

mudanças de humor. A seção de gramática trabalha com os verbos usados para 

indicar mudança, em particular os verbos ponerse, quedarse, hacerce e volverse, e 

está distribuída em dois exercícios (1) e (2).  

Antes dos exercícios, essa seção apresenta um fragmento introdutório com 

informações sobre verbos, em espanhol, que expressam mudança, tais como: 

ponerse, quedarse, hacerce e volverse.  Para esclarecer que tipo de mudança esses 

verbos comunicam, é exposta uma tabela que destaca formação dos quatro verbos, o 

tipo de transformação que indicam e exemplos para que o aluno observe na prática 

os efeitos de sentido que cada verbo pode gerar. 
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Figura 98 – Recursos multimodais da seção de gramática habilidade de habla L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 150, v3) 

 

Associado a essa tabela, notamos a presença do boxe іOjo!, que tem como 

objetivo de fazer um paralelo entre o espanhol e o português no tratamento desses 

verbos. O boxe revela que os verbos ponerse, quedarse e volverse podem, em 

português, ter o mesmo sentido que o verbo “ficar”; e, que hacerce tem o sentido de 

“virar”. Além disso, mostra exemplos para ilustrar as afirmações. Observamos uma 

forte relação entre o fragmento introdutório, a tabela e o boxe de apoio.  

A questão (1), logo abaixo do boxe іOjo!, sugere que o aluno recorde as 

mudanças vivenciadas durante o período da adolescência, resolvendo o que se pede 

nos quesitos (a) e (b).  
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Figura 99 – Exercício (1) da seção de gramática habilidade de habla L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 150, v3) 

 
No quesito (a), o aluno deve escrever no quadro, com quatro espaços para 

isso, adjetivos substantivos ou expressões que indiquem as mudanças que sofreu ao 

longo da adolescência. O exercício (b), por sua vez, pede para que sejam escritas, 

nas linhas abaixo da instrução, frases com as palavras ou expressões selecionadas 

no quesito anterior, usando dentre os verbos ponerse, quedarse, hacerce e volverse, 

o que melhor se adequa às mudanças em contexto.  

Na sequência, exercício (2) traz algumas imagens e pede para que o aluno 

fale o significado das expressões ponerse morado, ponerse colorado ou rojo e 

quedarse en blanco, ambas associadas a cada uma das imagens destacadas.  

 
Figura 100 – Exercício (2) da seção de gramática habilidade de habla L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 151, v3) 
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O exercício (2) solicita que, a partir da legenda e da observação das 

pessoas nas imagens, o aluno infira o significado das expressões citadas. Logo depois 

do exercício (2), o boxe Chuleta Linguística sugere a ampliação da seção, 

direcionando o aluno a explicações sobre a diferenças entre os estilos direto e indireto 

usados na fala para reproduzir o discurso de outras pessoas.  

A seção está contextualizada com a temática do capítulo, apresentando os 

verbos ponerse, quedarse, hacerce e volverse, que indicam mudança e enfocando 

nos exercícios as transformações que sofremos durante a adolescência. A tabela e o 

boxe de apoio são fundamentais para a aprendizagem do conteúdo gramatical 

proposto, pois apresentam informações claras e de modo estruturado.  

 

• Significados composicionais 

 

Passando para a análise dos sentidos composicionais, ou seja, que leva 

em conta o arranjo visual da seção como um todo, notamos, assim como em outras 

seções analisadas, a presença da configuração Ideal/Real.  

 
Figura 101 – Configuração Ideal/Real da seção de gramática habilidade de habla L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 150-151, v3) 

Ideal   

Real 
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No domínio do Ideal, percebemos o texto explicativo, a tabela e o boxe 

іOjo!, ambos entrelaçados pelas orientações ao professor. Esses três elementos 

assumem o valor de informação Ideal, porque apresentam noções gerais sobre os 

verbos de mudança ponerse, quedarse, hacerce e volverse. As informações destacam 

a formação estrutural de cada verbo, os tipos de mudanças e exemplos, para que o 

leitor observe os sentidos que cada verbo pode gerar em uma frase, dependendo do 

contexto o do tipo de transformação que se queira expressar.  

O objetivo da seção é fazer com que o aluno saiba utilizar esses verbos de 

maneira adequada. Neste sentido, os exercícios (1) e (2) adquirem valor de 

informação Real exatamente por estimularem a prática dos verbos de mudança, 

levando em conta situações da realidade do aluno, como por exemplo, a formação de 

frases com as transformações sofridas na transição da infância para a adolescência, 

como sugere o exercício (1). A questão (2), por outro lado, solicita que o aluno 

identifique o significado das expressões ponerse morado, ponerse colorado ou rojo e 

quedarse en blanco, associando as imagens às legendas logo abaixo delas. 

  
Figura 102 – Imagens da seção de gramática habilidade de habla L3C6 

 
Fonte: COIMBRA et al. (2013. p. 151, v3) 

 

Conforme a Figura 102, notamos as imagens são recursos fundamentais 

para que o aluno compreenda o sentido de mudança indicado pelos verbos ponerse 

e quedarse. A primeira imagem mostra um homem comendo vários sanduíches e a 

descrição a ela relacionada apresenta a fala deste PR, assumido que vai posenrse 

morado de tanto comer. A imagem enfatiza isso tanto pelo destaque, em primeiro 

plano, de alguns sanduíches, como também pelo fato do PR estar comendo dois deles 

ao mesmo tempo. Em outras palavras, o PR é ofertado ao leitor, desta forma, para 

1 2 3 
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que ele perceba, principalmente, que o verbo ponerse é usado para indicar uma 

mudança momentânea de estado físico, neste caso, o homem destacado na imagem 

ficaria roxo de tanto comer. O mesmo ocorre com a segunda figura que também utiliza 

o verbo ponerse para indicar uma mudança de estado físico de curta duração. A 

imagem mostra uma menina que parece estar com vergonha, o que é confirmado pela 

descrição a ela relacionada. Geralmente, quando ficamos com vergonha, nosso rosto 

fica ligeiramente vermelho, daí o significa da expressão ponerse colorado, ficar 

corado, em português. Constatamos que, ao associar as descrições com as imagens, 

o leitor percebe que os participantes nelas representados sofrem mudanças físicas 

passageiras, por isso o uso do verbo ponerse, que provoca mudanças desse tipo, 

como mostra o recorte da tabela presente na Figura 103: 

  
Figura 103 – Tabela da seção de gramática habilidade de habla L3C6 

 
Fonte: (COIMBRA et al. (2013. p. 150, v3) 

 

A terceira imagem da Figura 102 apresenta um menino com o semblante 

de espanto, e, em primeiro plano, o que parece ser um livro. A descrição associada a 

esta imagem afirma que o PR está espantado por ter esquecido o que havia estudado 

bem na hora de realizar a prova. Portanto, o verbo quedarse é usado para gerar o 

sentido de uma mudança de estado um pouco mais duradoura, porém reversível. A 

imagem ajuda o leitor a perceber esse tipo de mudança e chegar à conclusão de que 

quedarse en blanco significa esquecer algo durante um período de tempo.   

No que se refere ao destaque dado aos elementos, ou seja, à saliência, 

observamos que os recursos que adquirem maior relevância visual são a tabela, o 

boxe іOjo! e as imagens do exercício (2). A tabela e o boxe de apoio ganham 

destaque, não só por estarem no domínio do Ideal, mas também por apresentarem 
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informações fundamentais no estudo dos verbos de mudança ponerse, quedarse, 

hacerce e volverse, foco da seção. A cor azul da tabela e o verde do boxe, além de 

os destacarem, transmitem a esses elementos convicção e segurança das 

informações por eles destacadas. As imagens ganham peso visual pelo tamanho e 

pela importância delas na compreensão do tipo de mudança que os verbos ponserse 

e quedarse podem gerar.   

Os elementos visuais representados na seção estão todos interligados, 

neste caso, temos uma estruturação fraca. Em outras palavras, além da integração 

de semântica entre esses elementos, por tratarem do estudo dos mesmos verbos de 

mudança, as letras da tabela, dos boxes de apoio e o plano de fundo na cor branca, 

dão unidade e homogeneidade a seção. 

Em resumo, observamos que os recursos visuais da seção estão 

estruturados e organizados no intuito de facilitar a aprendizagem do conteúdo 

gramatical proposto, reforçando um ensino de gramática contextualizado com a 

realidade do aluno.  

 

4.2.4 Síntese dos recursos multimodais presentes nas habilidades escucha e habla 

nas seções Gramática en uso do LDLE 

 

Após analisarmos os recursos multimodais das seções de gramática, 

notamos que eles estão fortemente interligados para a produção de sentidos. 

Observamos, ainda, que nas habilidades escucha e habla, essas seções de gramática 

estão contextualizadas com a temática da unidade e, principalmente, com a do 

capítulo no qual estão inseridas. Essa característica presente nas duas habilidades 

procura evidenciar o posicionamento da coleção didática no trabalho com uma 

gramática comunicativa e contextualizada, em seu uso, partindo do seu significado 

dentro do texto, sem excluir o trabalho com a forma. 

Além disso, não percebemos, na maioria das seções, a ligação dos 

conteúdos gramaticais trabalhados em cada uma das habilidades dentro dos 

capítulos. Apenas em algumas, os temas tratados na habilidade de escucha são 

complementares aos abordados na habilidade de habla, tanto é que, em todos os 

capítulos, a escucha vem antes da habla. Podemos inferir que a coleção parte do 

princípio de que a expressão oral é uma habilidade de comunicação que não tem 

sentido sem a compreensão e interpretação do que se escuta. 
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Os Quadros 2 e 3 apresentam de forma sintética os recursos multimodais 

que configuram as seções de gramática nas habilidades escucha e habla: 

 
Quadro 2 – Recursos multimodais das seções de gramática habilidade escucha 

Fonte: Elaborado para esta pesquisa 
 

Quadro 3 – Recursos multimodais das seções de gramática habilidade habla 

Fonte: Elaborado para esta pesquisa 

 
 

Na análise do livro 1, capítulo 4, não notamos a ligação entre os conteúdos 

gramaticais apresentados nas duas habilidades. Na seção de gramática referente à 

habilidade de escucha foi trabalhado o tempo verbal do pretérito perfeito simples. Por 

ESCUCHA  

Recursos 
Multimodais 

LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 

Cap. 4 Cap. 6 Cap. 4 Cap. 6 Cap. 3 Cap. 6 

Subtítulo  X  X  X  X   

Tabelas X    X  X  

Imagens X  X     

Ícone digital  X      

Boxe іOjo!  X    X  X  

Boxe 
Chuleta Linguística 

 X  X  X  X  X  

HABLA 

Recursos 
Multimodais 

LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 

Cap. 4 Cap. 6 Cap. 4 Cap. 6 Cap. 3 Cap. 6 

Subtítulo X   X X  

Tabelas  X X X  X 

Imagens X  X   X 

Ícone digital X      

Boxe іOjo! X  X   X 

Boxe 
Chuleta Linguística 

X X X X X X 

Boxe 
A quien no lo sepa 

 X     

Boxe 
Español alrededor 

del mundo 
X      
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outro lado, na habilidade de habla foram exploradas as estruturas gramaticais 

referentes ao tempo e a horários. Deste modo, a não ser pela temática envolvendo o 

mundo do futebol e dos esportes, um conteúdo gramatical não é complementar ao 

outro. Outra distinção foi a presença do subtítulo na seção de habla, ausente na seção 

de escucha. Percebemos que o subtítulo está em formato de pergunta justamente 

para estimular a comunicação oral, devendo, por esse motivo, estar presente apenas 

na seção de habla. 

A seção de escucha é a única que não apresenta nenhum boxe de apoio, 

talvez por falta de espaço ou mesmo por acreditar que os outros recursos multimodais 

davam conta do conteúdo gramatical proposto. A seção da habilidade de habla mostra 

três boxes de apoio, facilitando ainda mais a compreensão dos conteúdos propostos. 

Um recurso que percebemos em comum nas duas habilidades é a presença do ícone 

digital, indicando o caráter de autenticidade e realidade dos gêneros textuais 

apresentados. Embora, tomando como base Teixeira (2008), saibamos que, 

comumente os diversos gêneros apresentados nos LDLE são intencionalmente 

elencados para ensinar um conteúdo específico, constituindo apenas um exemplo de 

língua em contextos semiautênticos que não abarcam a realidade da língua-alvo. Em 

outras palavras, esses materiais didáticos acabam ignorando completamente ou não 

valorizando o contexto de produção e a forma estrutural dos gêneros, enfatizando 

somente o conteúdo temático e outros aspectos puramente linguísticos.   

Outros elementos em comum, nas seções das duas habilidades, são as 

imagens. Na habilidade de escucha, a imagem do jogador Messi é completamente 

ignorada, servindo apenas como ornamento do texto verbal. Por outro lado, na 

habilidade habla, as imagens dos relógios são exploradas, já que o conteúdo 

gramatical pretende trabalhar as horas em espanhol. A imagem, neste caso, torna-se 

um recurso fundamental tendo em vista os objetivos da seção. 

Quando observamos as seções de gramática do capítulo 6, também não 

notamos ligação entre os conteúdos gramaticais trabalhados, estando as seções 

conectadas apenas por tratarem da mesma temática: ética e política.  O subtítulo está 

presente apenas na habilidade de escucha. No entanto, o enunciado da primeira 

questão na seção da habilidade de habla exerce a mesma função do subtítulo, 

antecipando o conteúdo a ser estudado. Um aspecto compartilhado nas duas 

habilidades é o boxe Chuleta Linguística, direcionando o aluno para exercícios e 

explicações extras.  
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Por outro lado, no livro 2, capítulo 4, podemos perceber uma relação mais 

forte entre os recursos multimodais usados nas seções de gramática das habilidades 

habla e escucha. Nesta última, foi explorado o verbo gustar em espanhol, 

considerando os contextos da moda e da beleza. Já na habilidade de habla são 

trabalhados os verbos e estruturas usadas na descrição das pessoas tendo em conta 

os gostos e preferências destas. Reparamos, ainda, que um conteúdo está 

interligando o outro, o que facilita a absorção das estruturas gramaticais por parte do 

aluno.  

Nesse capítulo, a seção de habla é que vem subtitulada, o que pode 

estimular a prática da oralidade. Ambas as seções apresentam o boxe Chuleta 

Linguística, a de habla além deste, mostra o boxe іOjo!. Outro aspecto em comum nas 

seções é a presença de imagens: na habilidade escucha, a imagem de um casal é 

usada apenas para complementar o sentido exposto pelo texto verbal; na habilidade 

habla, as imagens estão em forma de desenhos, utilizadas apenas para que o aluno 

observe e descreva as características de cada participante representado.   

No capítulo 6, por sua vez, a seção da habilidade escucha faz um estudo 

sobre os marcadores conversacionais, enquanto que a seção da habilidade habla 

enfoca os conectores copulativos e disjuntivos. Não vemos relação entre os dois 

conteúdos gramaticais, a não ser pelo fato de que ambos serão utilizados pelo aluno 

na produção oral do capítulo.  

O boxe Chuleta Linguística e a presença de subtítulo são os pontos 

convergentes entre as seções das duas habilidades. Os subtítulos são importantes 

para que o aluno ative os conhecimentos que tem sobre o conteúdo gramatical 

proposto, principalmente porque se trata da aquisição de outra língua. O boxe Chuleta 

Linguística é o único boxe de apoio frequente em todas as seções, pois direciona o 

aluno à outras atividades uma vez o espaço para cada seção de gramática é limitado 

dentro dos capítulos.  

Na análise do livro 3, capítulo 3, notamos que as seções de gramática 

referentes as habilidades escucha e habla são as que apresentam uma ligação mais 

acentuada, confirmando, de fato, que as estruturas assimiladas pela audição são 

fundamentais para a prática de uma boa oralidade. Percebemos, essa ligação tanto 

pela temática, questões voltadas ao mercado de trabalho, como pelo conteúdo 

gramatical, presente do subjuntivo. O próprio subtítulo de ambas as seções, Presente 
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de subjuntivo (I) e Presente de subjuntivo (II), também evidencia esse aspecto de 

complementariedade. 

 As duas seções apresentam o boxe Chuleta Linguística, mas somente a 

seção de escucha tem o boxe іOjo! e a presença de muitas tabelas com a conjugação 

de verbos no tempo presente do subjuntivo. Como os conteúdos são complementares, 

a seção de gramática da escucha, por ser exposta primeiro, é mais completa que a 

da habla. Por esse motivo, a primeira seção contém explicações e toda a estruturação 

dos verbos regulares e irregulares no tempo verbal em estudo; por outra parte, a 

segunda seção de gramática exibe apenas a proposta de produção oral, considerando 

o conteúdo gramatical colocado.  

Ao observarmos o capitulo 6, constatamos que, os conteúdos gramaticais 

das duas seções não estão integrados. Na habilidade de escucha são apresentadas 

as regras de uso dos pronomes complementos de objeto direto e indireto, em 

espanhol. Já a seção da habilidade de habla trabalha com os verbos usados para 

indicar mudança. Neste sentido, percebemos que as seções de gramática das 

habilidades escucha e habla, deste capítulo, estão interligadas apenas pela temática 

sobre sexualidade e adolescência. 

Dentre os elementos que são compartilhados em ambas as seções, 

podemos notar os boxes іOjo! e Chuleta Linguística e as tabelas O boxe іOjo! interage 

diretamente com o aluno, auxiliando-o na compreensão dos conteúdos gramaticais e 

também na resolução dos exercícios. As tabelas são recursos importantes na 

estruturação dos verbos e das regras de uso do tema em estudo.  

De modo geral, percebemos que os recursos multimodais distribuídos nas 

seções de gramática estão sendo utilizados em conjunto para uma melhor 

compreensão das estruturas gramaticais. Dizendo de outra forma, os subtítulos, as 

imagens, o ícone digital, as tabelas e os boxes de apoio são elementos que auxiliam 

o aluno na aprendizagem da gramática em língua espanhola. 

Os subtítulos são a essência resumida do conteúdo gramatical proposto 

por cada seção e, por esse motivo, ativam no aluno os conhecimentos que ele tem 

internalizado sobre determinado assunto. De acordo com Matte Bon (1998), em língua 

materna, o falante tem uma gramática internalizada e domina a estrutura da sua 

língua. Na hora de aprender uma língua estrangeira, muitas vezes o aluno acaba 

transferindo esses conhecimentos. Neste sentido, os subtítulos podem facilitar a 

compreensão das estruturas gramaticais do espanhol, pois fazem o aluno refletir 



147 
 

sobre o que irá estudar e acionar sua gramática interna, relacionando língua materna 

com língua estrangeira.  

As imagens podem ajudar o aluno a perceber a funcionalidade e o 

significado de determinadas estruturas gramaticais do espanhol. Podemos citar como 

exemplo, a seção de gramática da habilidade habla do livro 3, capítulo 6. Nesta seção, 

as imagens são essenciais para o aluno inferir, por meio da observação delas, a 

função dos verbos de mudança e o significado das expressões ponerse morado, 

ponerse colorado e quedarse en blanco. Embora as imagens sejam elementos que 

auxiliem na compreensão da gramática, notamos que as seções não exploram o 

potencial multimodal que esses recursos representam, servindo, na maioria das 

vezes, como adornos ou complementos do texto verbal.  

Por sua parte, o ícone digital, como já dissemos, indica que os textos e 

outros recursos foram retirados da internet, reforçando o caráter de autenticidade dos 

mesmos. Os gêneros apresentados como autênticos revelam a intenção dos 

produtores do livro em pregar um ensino de gramática que considera um contexto real 

de comunicação. O contato com textos que circulam livremente na sociedade, nos 

mais diversos meios, é essencial no processo de aquisição de uma segunda língua. 

Por fim, as tabelas descrevem e apresentam de forma sintética as regras 

de uso e as estruturas gramaticais sugeridas em cada seção. Deste modo, ajudam o 

aluno a compreender de uma maneira mais clara e objetiva determinado conteúdo, 

solucionando dificuldades na hora de realizar os exercícios. Como se trata da 

aprendizagem de uma segunda língua, quanto mais recursos que possam facilitar e 

esclarecer um assunto, melhor será para o aprendiz.  

Os boxes Español alrededor del mundo e A quien no lo sepa mostram 

variedades do mundo hispânico, destacando a diversidade lexical, linguística e cultural 

dos países que tem a língua espanhola como idioma oficial. Reconhecer que o 

espanhol é uma língua viva, diversa e pluricultural é imprescindível para a 

compreensão da gramática. Portanto, esses boxes de apoio contribuem para que o 

aluno entenda a variedade linguística e gramatical dos diversos países hispânicos. Os 

boxes іOjo! e Chuleta Linguística, por sua vez, destacam informações importantes no 

momento de escrever ou falar em espanhol, estimulando a prática dos conteúdos 

trabalhados na seção. De modo geral, os boxes de apoio fornecem aos alunos os 

instrumentos necessários para desenvolver as atividades propostas, sempre de modo 

contextualizado e permitindo-os serem usuários de uma língua e culturas diferentes. 
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Em resumo, constatamos que os recursos multimodais das seções de 

gramática são usados para facilitar o desenvolvimento das habilidades escucha e 

habla. Melhor dizendo, na coleção analisada, a gramática é trabalhada visando ao 

desenvolvimento das quatro habilidades, ler, escrever, ouvir e falar, destacando a 

importância do contexto e da reflexão sobre os aspectos linguísticos em uso nos textos 

orais e escritos.  As seções propõem atividades que fazem com que o aluno se 

aproprie das expressões gramaticais, aprendendo com a prática a reconhecê-las e 

usá-las. Percebemos, com isso, que o ensino de gramática parte principalmente do 

método indutivo, ou seja, as estruturas gramaticais estão inseridas em um contexto e 

o aluno tem que captar o uso e a função dessas estruturas. Desta forma, por meio da 

observação, o aluno compreenderá a funcionalidade e construção das estruturas 

gramaticais estudadas em cada seção. 

 

4.3 Gradação dos recursos multimodais das seções Gramática en uso das 

habilidades habla e escucha em cada um dos volumes da coleção analisada 

 

Diante da análise dos recursos multimodais nos três volumes da coleção 

Cercanía Joven, observamos alguns pontos convergentes e divergentes em relação 

ao uso desses recursos.  

Notamos que os subtítulos, cores e fontes tipográficas são padronizadas 

em todos os volumes da coleção, conferindo a esta uma certa homogeneidade, 

tornando-se, portanto, familiar ao aluno. As tonalidades de verde estão predominantes 

nos subtítulos, nos destaques dos exemplos, nos números dos exercícios, na própria 

barra superior da seção e nos boxes de apoio Chuleta Linguística e іOjo!, os que 

aparecem com maior recorrência. As diferentes tonalidades dessa mesma cor, em 

uma menor escala, apenas diferenciam os elementos entre si, mas não os isola. 

Percebemos, com isso, que as cores estabelecem uma coesão textual, dando unidade 

e coerência entre os recursos multimodais das seções. Heller (2007) concebe o verde 

como a cor do equilíbrio; pode, por este motivo, ter sido usada propositadamente pelos 

produtores da coleção para gerar esse efeito de sentido.  

A ideia de equilíbrio também é proposta pelas fontes tipográficas que 

buscam informar com seriedade, sugerida pela cor preta, sendo dotadas de 

regularidade e proporcionando uma boa legibilidade. Os números dos exercícios, 

como vimos, por estarem na mesma cor e ordem crescente, funcionam como vetores 
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que levam o aluno a uma leitura obedecendo à ordem numérica dos elementos, num 

movimento contínuo e nunca aleatório. Em geral, os recursos multimodais conferem 

regularidade às seções de gramática analisadas, sugerindo-lhes ordem e 

conformidade. 

Outro ponto em comum é a predominância dos boxes Chuleta Linguística 

e іOjo!, fundamentais para ampliação das temáticas trabalhadas. Como já dissemos, 

os dois boxes de apoio salientam informações relevantes para desenvolver as 

atividades propostas e estimular a prática do conteúdo gramatical apresentado por 

cada seção. Como o espanhol é uma língua falada em muitos países da América latina 

e Central, além da Espanha, esses recursos auxiliam na compreensão das variedades 

linguística e gramaticais do idioma. Provavelmente, por causa disso, ambos os boxes 

aparecem com maior frequência nas seções da coleção verificada. 

Por seu caráter ampliador, os boxes de apoio são elementos recorrentes 

principalmente no livro 1. Eles estão ligados diretamente a temática de cada seção, 

aprimorando-a e expandindo-a com explicações e informações pertinentes, 

relacionadas ao ensino de gramática em língua estrangeira. Como o livro 1 

compreende o primeiro nível do ensino médio, e, geralmente, o início do contado do 

aluno com o espanhol, notamos um uso mais frequente não só dos boxes de apoio, 

mas de todos os recursos multimodais aqui citados (ver Quadros 2 e 3). Dionísio 

(2008) salienta que o aluno no nível fundamental tem o costume de priorizar a imagem, 

muito mais que ao código escrito. O estudante da 1ª série do Ensino Médio ainda está 

em um período de transição, deste modo, textos com mais recursos visuais lhes 

parecem mais atrativos. Portanto, os boxes de apoio, as imagens e outros recursos 

multimodais são mais usados no livro 1.  

As tabelas, por sua vez, são elementos cuja reincidência se dá com maior 

frequência nos livros 2 e 3, talvez pelo fato do nível gramatical ir aumentando a cada 

ano do ensino médio. Em outras palavras, o aluno vai aprofundando seus 

conhecimentos sobre a língua espanhola e, consequente, a dificuldade dos exercícios 

e das estruturas gramaticais vão ficando cada vez maiores, por se tratar de uma língua 

pluricultural. Neste sentido, as tabelas são usadas para sistematizar as regras de uso 

e as estruturas gramaticais sugeridas, facilitando a compreensão por parte do aluno.  

A presença da configuração Ideal/Real também é um fator frequente em 

todas as seções. Como a coleção didática enfoca o método indutivo no ensino de 

gramática, percebemos que os elementos dispostos no domínio Ideal apresentam as 
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estruturas gramaticais contextualizadas, para que o aluno identifique a função e as 

regras de uso dessas estruturas. Por outro lado, as informações posicionadas no 

domínio Real estimulam a prática do conteúdo gramatical já mostrado ao aluno. Desta 

forma, o modelo de configuração Ideal/Real dos recursos multimodais reforça o ensino 

de gramática contextualizado, que parte da compreensão da funcionalidade para a 

aplicação em uma situação real de uso.  

Reparamos, ainda, que os recursos multimodais presentes nas seções de 

gramática das habilidades escucha e habla estabelecem relações interativas com os 

usuários do LD. Os boxes de apoio, as tabelas e outros recursos salientados pelo 

tamanho, posicionamento, ou mesmo pelas cores são “ofertados” ao aluno como 

elementos que ajudam na aprendizagem da língua espanhola. Em nossas análises, 

percebemos que os próprios enunciados dos exercícios, por exemplo, orientam o 

aluno na observação das tabelas para que se compreenda a formação estrutural de 

determinado verbo. O destaque de cores e o título іOjo! do boxe de apoio também são 

estratégias usadas para atrair a atenção do aluno, colocando as informações 

apresentadas como relevantes. A saliência empregada nos exemplos torna-os alvo 

primeiro do olhar do leitor, reforçando que é preciso partir do uso para se entender a 

forma das estruturas gramaticais. Além disso, as instruções ao professor interagem 

diretamente com ele, por isso são destacadas em uma cor diferente das fontes 

tipográficas da seção e, obviamente, não estarão presentes no livro destinado ao 

aluno. Depreendemos disso que os recursos multimodais das seções analisadas 

estão salientados intencionalmente, no intuito de estabelecer um contato do aluno e 

do professor com elementos que irão facilitar o ensino e aprendizagem do espanhol 

como língua estrangeira.  

Em resumo, mesmo com diferenças e semelhanças, os três volumes da 

coleção apresentam e discutem temáticas relevantes para a formação dos alunos, 

partindo do ensino de gramática contextualizado no trabalho com a lectura, escritura, 

escucha e habla. Embora as seções de gramática das habilidades escucha e habla 

não apresentem, em sua maioria, integração entre o conteúdo gramatical, o fato de 

estarem em consonância com a temática abordada em cada capítulo já é um fator 

positivo que pode contribuir de maneira efetiva não só na aquisição linguística e 

cultural do espanhol, mas também para que os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem, aluno e professor, sejam cidadãos mais autônomos, críticos e 

participativos. Por sua parte, os recursos multimodais analisados estão articulados e 
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interagem na construção de sentido dentro de cada seção. Assim, facilitam a 

compreensão de estruturas gramaticais para que sejam usadas de modo efetivo na 

escucha e na habla. 
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CONCLUSÃO  

 

A combinação da linguagem verbal e não verbal está fazendo cada vez 

mais parte do nosso cotidiano.  Desde os gêneros digitais, como os blogs e sites em 

geral, até os impressos, como jornais e revistas, incorporaram uma composição 

multimodal, combinando diversos modos semióticos que interagem na construção de 

sentidos. O livro didático também passou por mudanças, concomitantemente com a 

evolução tecnológica da sociedade, apresentando em sua composição, diversos 

recursos visuais.  

Foi com base nas transformações sofridas pelo livro didático, que nos 

detivemos a analisar, nesta dissertação, a construção de sentidos configurada pelos 

recursos multimodais das seções de gramática nas habilidades habla e escucha do 

livro didático de Língua Espanhola. Para esse efeito, foi proposto o referencial teórico-

metodológico da Semiótica Social e da Multimodalidade, em especial, a Gramática 

Visual de Kress e van Leewen (1996, 2006).  Entendemos que adotar a perspectiva 

da Semiótica Social nos auxiliou na análise das relações entre os recursos 

multimodais, pois vimos que eles interagem para a construção de sentidos, 

considerando a realidade social e as intervenções ideológicas. E, para melhor 

entendermos como se dá essa produção de significados, a semiótica social nos 

direcionou para o campo de estudo da Multimodalidade, com ênfase na GDV, cujas 

categorias e metafunções nos permitiram analisar os recursos multimodais e a 

construção de sentidos que acontece por meio da relação destes. Para complementar 

as análises, adotamos também os construtos de letramento, mais precisamente, o 

letramento visual. 

Inicialmente, identificamos os recursos multimodais presentes nas seções 

de gramática nas habilidades escucha e habla. Diante da análise do corpus, retirado 

da coleção didática Cercanía Joven, pudemos perceber que, nas seções estudadas, 

estão presentes diversos recursos multimodais responsáveis por sua caracterização 

e, principalmente, pela construção dos sentidos nelas contidas. Dentre eles, 

destacamos os subtítulos, as imagens, o ícone digital, as tabelas e os boxes de apoio, 

além das cores e fontes tipográficas que também são recursos usados para salientar 

os elementos representados. Alguns destes recursos são padronizados, no caso dos 

subtítulos, tabelas e boxes de apoio, e outros variam de seção para seção, como as 
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imagens. O equilíbrio das cores e a unidade das fontes tipográficas conferem 

regularidade às seções de gramática, sugerindo-lhes ordem e conformidade.  

Em relação à coerência dos recursos multimodais das seções de gramática 

na contextualização temática de cada capítulo do LDLE, observamos que as seções 

estão contextualizadas com a temática da unidade e do capítulo no qual estão 

inseridas, discutindo temas relevantes e atuais para a formação dos alunos, partindo 

do ensino de gramática contextualizado no trabalho com a lectura, escritura, escucha 

e habla. Essa característica evidencia a posição da coleção didática ao propor um 

estudo de gramática comunicativo e contextualizado no uso, partindo do significado 

dentro do texto, sem excluir a forma. 

Em uma análise mais detalhada, considerando a metafunção 

composicional da GDV, percebemos nas seções vários recursos usados para 

produzirem sentidos. Esses recursos estão estruturados e salientados de modo a 

facilitarem a aprendizagem das estruturas gramaticais propostas, bem como, 

interagirem com os leitores, convidando-os à leitura da seção. Notamos a presença 

da configuração Ideal/Real: os elementos no domínio Ideal mostram as estruturas 

gramaticais contextualizadas, para que o aluno identifique, por meio da observação, 

sua funcionalidade e regras de uso; enquanto as informações dispostas no domínio 

Real estão voltadas para a prática do conteúdo gramatical em destaque. Essa 

configuração predomina porque a coleção Cercanía Joven enfoca o método indutivo 

no ensino de gramática, partindo da compreensão da funcionalidade para a aplicação 

em uma situação real de uso. 

Os recursos multimodais das seções analisadas estão salientados 

propositadamente, visando estabelecer um contato do aluno e do professor com 

elementos que irão facilitar o ensino e aprendizagem do espanhol como língua 

estrangeira. Ou seja, os boxes de apoio, as tabelas e outros recursos salientados pelo 

tamanho, posicionamento e pelo contraste de cores são “ofertados” aos usuários do 

LD para auxiliá-los na aquisição do espanhol.  

Em termos de recursos de estruturação prevalece a articulação e 

integração dos elementos multimodais. A conexão é definida tanto pela padronização 

de cores e fontes tipográficas, como pela temática abordada em cada unidade e em 

cada capítulo. A cor branca do plano de fundo não só desempenha a função de 

neutralizadora, em contraste com a dos demais recursos, como também confere 

unidade e homogeneidade as seções.   
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Destacamos agora a comparação que fizemos entre as seções da 

habilidade escucha, com as seções da habilidade habla. As análises nos fazem 

afirmar que, na maioria das seções, os conteúdos gramaticais tratados na habilidade 

de escucha não são complementares aos abordados na habilidade de habla. Notamos 

essa relação apenas nas seções do livro 2, capítulo 4, e do livro 3, capítulo 6. As 

seções de ambas as habilidades estão interligadas apenas por abordarem a mesma 

temática trabalhada em cada capítulo, já que a coleção explora a gramática 

contextualizada com as quatro habilidades. Percebemos, de modo geral, que os 

recursos multimodais distribuídos nas seções de gramática estão sendo utilizados em 

conjunto para uma melhor compreensão das estruturas gramaticais nelas mostradas. 

Embora verifiquemos a presença de imagens, o que atrai a atenção dos alunos, a 

forma como é proposta no livro é insatisfatória, considerando o potencial multimodal 

desses recursos.  

Com relação à gradação dos recursos multimodais nos três volumes da 

coleção Cercanía Joven, observamos características comuns e divergentes com 

relação ao uso desses recursos. Os subtítulos, cores e fontes tipográficas são 

padronizadas em todos os volumes da coleção, tornando-a familiar ao aluno. Outro 

ponto em comum é a predominância dos boxes Chuleta Linguística e іOjo!, 

fundamentais para ampliação das temáticas trabalhadas. As tabelas, por sua vez, são 

elementos cuja reincidência se dá com maior frequência nos livros 2 e 3. Os boxes de 

apoio, as imagens e outros recursos multimodais são mais usados no livro 1. 

Depreendemos de tudo isso que os recursos multimodais, bem como a dificuldade 

dos conteúdos gramaticais apresentados nas seções, estão gradientes nos três níveis 

do Ensino Médio. 

Constatamos, com estas análises, que os modos semióticos presentes nas 

seções de gramática são carregados de significados e estão integrados para 

construírem os sentidos pretendidos por cada seção. No entanto, destacamos que o 

conteúdo gramatical na maioria das seções de escucha e de habla, não são 

complementares, estando ambas as habilidades interligadas apenas pela temática 

proposta nos capítulos em que se inserem. Assim, salientamos a importância de 

adquirirmos, em termos de letramento visual, conhecimentos na análise da paisagem 

semiótica de cada seção, para melhor compreendermos determinada mensagem.  

Os materiais didáticos, em especial o LDLE da escola pública, constituem-

se quase sempre como o único instrumento ao alcance dos alunos, logo, assinalamos 



155 
 

a relevância de se estender as investigações acerca dos recursos multimodais não só 

nas seções de gramática, mas também em outras seções do livro didático. Ampliam, 

assim, os estudos sobre a construção de sentidos proposta pela composição 

multimodal nesse tipo de material didático.  

Este estudo mostra que ainda é necessário o desenvolvimento de mais 

pesquisas sobre Multimodalidade e Gramática Visual, sobretudo no contexto 

educacional brasileiro. O trabalho com os gêneros multimodais deve ser desenvolvido 

nas escolas, para que os alunos possam compreender de forma coerente os 

significados representacionais, interativos e composicionais atrelados às imagens, 

uma vez que estas podem apresentar diferentes sentidos, principalmente 

relacionadas a um texto verbal. Para isso, faz-se necessário investir na formação dos 

professores, capacitando-os para introduzir em suas aulas propostas que se adequem 

a realidade vivenciada pelos alunos dentro e fora da escola. Investir em uma formação 

que habilite os educadores a preencherem as carências deixadas pelos livros 

didáticos quando reconhecerem abordagens que não se adequem aos seus objetivos 

(SILVA, 2016). O livro multimodal circula nas escolas atualmente, mesmo com as suas 

deficiências. Os professores que devem adequá-lo e modificá-lo, por esse motivo, 

necessitam de uma formação qualificada.   

Por fim, esperamos que esta dissertação tenha, de fato, dado sua parcela 

de contribuição à área da multimodalidade, bem como ao contexto investigado e que 

possa influenciar na discussão de questões voltadas à promoção do letramento visual 

no LDLE, bem como na adaptação desses materiais didáticos para que atendam, de 

forma adequada, às necessidades comunicativas de quem os usam.  
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