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RESUMO 

 

 

As práticas sociais se realizam por meio de vários textos que, na atualidade, têm gerado em 

sua composição um imbricamento de diversas semioses para a sua interação na sociedade. 

Assim, os estudos linguísticos têm lançado um olhar acerca da multimodalidade dos 

enunciados, já que eles são constantes nas mais diversas interações comunicativas. Portanto, a 

arquitetura multimodal desses enunciados, também, tem chegado às avaliações externas 

provocando efeitos de sentido diversos que, por sua vez, exigem dos sujeitos envoltos nesses 

processos avaliativos cada vez mais habilidades voltadas à leitura integrada dos códigos 

semióticos. É, nesse contexto, que a presente dissertação se instaura, uma vez que 

objetivamos analisar como é feita a articulação verbo-imagética das questões de Língua 

Portuguesa nas provas do ENEM, a saber, nas edições de 2000, 2010 e 2019. Para isso, a 

pesquisa se dá a partir de aparatos teóricos oriundos da Semiótica Social em Kress e Van 

Leeuwen (1996, 2006), Hodge e Kress (1998) e com expoentes nos estudos da 

Multimodalidade como Krees e Van Leeuwen (1996, 2006), Almeida e Fernandes (2008), 

Jewitt (2008, 2009), Gualberto (2016) entre outros que são basilares para o diálogo teórico. 

Além disso, para o entendimento do Letramento e do Letramento Visual, dispomos das 

discussões iniciais de Kleiman (1995, 2007), Soares (2012) e Paes de Barros (2005). 

Considerando a natureza à qual a pesquisa se adequa, fez-nos priorizar a perspectiva 

qualitativa proposta por Chizzotti (2017), tendo como técnica a pesquisa documental de Flick 

(2009) e como constituição do corpus as questões do ENEM das edições 2000, 2010 e 2019 

disponibilizadas no site do Inep. Assim, o corpus recortado completa um total de 09 (nove) 

questões das provas de Língua Portuguesa, 03 (três) delas para cada um das edições 

elencadas, além do olhar analítico dos comandos das questões. Nesse contexto, a pesquisa nos 

permite traçar os seguintes resultados: as imagens têm sido cada vez mais presentes no 

ENEM, como é possível já perceber a partir da edição de 2000; os textos multimodais que a 

prova de Língua Portuguesa apresenta são diversos, no entanto, muitas dessas questões ainda 

apresentam uma abordagem superficial acerca do que consideramos como mais viável para 

um trabalho que dignifique os elementos imagéticos, além disso, nem sempre nos comandos 

se apresentam enunciados explícitos da necessidade de uma leitura mais global do texto, ou 

seja, que o participante leia todas as semioses. Por fim, acreditamos que esta pesquisa 

colabora para a compreensão da funcionalidade semiótica dos elementos verbo-imagéticos em 

questões do ENEM, possibilitando que se ampliem as discussões sobre a Multimodalidade 

nos estudos linguísticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ENEM; Letramento Visual; Língua Portuguesa; Multimodalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Social practices are carried out through various texts that, at present, have generated in their 

composition an overlap of several semioses for their interaction in society. Thus, linguistic 

studies have taken a look at the multimodality of utterances, since they are constant in the 

most diverse communicative interactions. Therefore, the multimodal architecture of these 

statements, too, has reached external evaluations, causing effects of different meaning, which 

in turn require from the subjects involved in these evaluation processes, more and more skills 

aimed at the integrated reading of semiotic codes. It is in this context that this dissertation is 

established, since we aim to analyze how the verb-imagery articulation of Portuguese 

language issues is made in the ENEM tests, namely, in the 2000, 2010, 2019 editions. To this 

end, the examination is based on theoretical apparatus from Social Semiotics in Kress and 

Van Leeuwen (1996, 2006), Hodge and Kress (1998), and with exponents in the studies of 

Multimodality such as Krees and Van Leeuwen (1996, 2006), Almeida and Fernandes (2008), 

Jewitt (2008, 2009), Gualberto (2016) and others that are fundamental to this theoretical 

dialogue. In addition, for the understanding of Literacy and Visual Literacy we have the initial 

discussions by Kleiman (1995, 2007), Soares (2012) diz and Paes de Barros (2005). 

Considering the nature to which the research is suited, it made us prioritize the qualitative 

perspective Chizzotti (2017), using Flick (2009) as a documentary research technique, and the 

Enem questions from the 2000, 2010 and 2019 editions, available on the virtual page of the 

Inep, as a corpus. Thus, the cropped corpus completes a total of 09 questions in the 

Portuguese language tests, being 03 of them for the listed editions, in addition to the 

analytical look performed of the commands of these questions. In this context, the research 

allows us to trace the following results: the images have been increasingly present in ENEM, 

as it is possible to notice since the 2000 edition; the multimodal texts that the Portuguese 

language test presents are diverse, however, it is worth considering that many of these 

questions still present a superficial approach about what we consider to be the most viable for 

a work that dignifies the imagery elements, moreover, not always these commands there were 

explicit statements that there was a need for a more global reading of the text, that is, that the 

participant read all the semioses. Finally, we believe that this research contributes to the 

understanding of the semiotic functionality of verb-imagery elements in ENEM issues, 

enabling the discussions on Multimodality in linguistic studies to be broadened. 

 

KEYWORDS: ENEM; Visual Literacy; Portuguese language; Multimodality. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O mundo atual nos convoca a realizar leituras que transcendem o papel escrito. Hoje, 

com tantos avanços tecnológicos, esse advento acarreta mudanças na escrita, transformando-

as em gêneros cada vez mais multimodais como afirma Vieira (2007) e, certamente, essa 

prática tem ampliado as experiências de leituras, bem como exigido de nós novas estratégias 

para compreendermos os sentidos, os valores informacionais e as distâncias sociais que as 

imagens estabelecem entre nós e elas, entre tantos recursos que podem tornar a nossa leitura 

pífia, se não tivermos um olhar atento às categorias que as formam, por essa razão “o leitor 

precisa reconhecer outras unidades além do léxico verbal, ou seja, precisa perceber as 

unidades dessas outras modalidades e integrá-las” (COSCARELLI; NOVAIS, 2010, p. 39). 

Nesse aspecto, os textos que usamos para interagir socialmente são, por sua vez, complexos 

em virtude de também ampliarmos a noção de leitura, bem como considerarmos toda a 

orquestração semiótica que os constituem. 

Desse modo, as imagens produzem e reproduzem relações sociais que servem para 

estabelecer comunicação, fatos e divulgar eventos, sendo um grande meio de interação social 

com os leitores, com uma potencialidade semelhante a de um texto puramente escrito, 

conforme dialogam Fernandes e Almeida (2008). Não podemos negar que a profusão da 

imagem tem inquietado muitos estudiosos da linguagem, no que nos permite um olhar 

investigativo acerca dela como objeto de estudo, objetivando entendê-la e como os sentidos 

podem ser orquestrados por meio dos textos imagéticos.  

 Nesse contexto, os estudos linguísticos trazem grandes discussões sobre a 

multimodalidade tornando-a cada vez mais profícua, aqui, no Brasil, formando um grande 

acervo de pesquisas ligadas ao assunto, contemplando pesquisadores das mais diversas áreas 

como: Análise do Discurso Crítica, Ciências da Linguagem e Linguística Aplicada que 

apresentam fortemente aos interessados dessas áreas dispositivos teóricos que venham 

elucidar as teorizações acerca dos gêneros multimodais, como assevera Araújo (2011) no 

mapeamento feito sobre os gêneros multimodais no Brasil e as áreas as quais amparam as 

discussões teóricas sobre multimodalidade, revelando assim, o caráter multidisciplinar na 

ciência.   

Destacamos algumas pesquisas que são notáveis para a compreensão da 

multimodalidade, bem como a interconexão que se faz entre ela, a Semiótica Social e outros 

campos teóricos, a fim de perceber como os sentidos, as relações de poder e as ideologias são 

imageticamente representados, além de também considerarem os aspectos multimodais em 
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textos multimidiáticos. A exemplo disso, no Brasil, encontramos artigos, dissertações e teses 

que se versam sobre o assunto, formando, assim, um grande arsenal teórico para quem se 

envereda pelos caminhos da multimodalidade. Desse modo, nos deparamos com 

pesquisadores como Almeida (2008), Mozdzenski (2008) Fernandes e Almeida (2008), 

Araújo (2011), Dionísio (2011), Rojo (2013), Gualberto (2016), Ribeiro (2018) entre outros 

que, sob olhares diferentes, investigam a multimodalidade. Ainda nesse sentido, pesquisas 

referentes à multimodalidade no Exame Nacional do Ensino Médio, doravante ENEM, 

também têm ganhado notoriedade nos Estudos da Linguagem e podemos citar os trabalhos de 

Ribeiro (2016) e Gomes (2017) que investigam os aspectos multimodais na avaliação de larga 

escala. 

Com base nessas considerações introdutórias acerca da multimodalidade, notamos que 

os gêneros multimodais têm ganhado mais densidade nas escolas, por meio de atividades em 

livros didáticos ou até mesmo em avaliações. Sobre isso, argumentamos que as avaliações em 

larga escala, por exemplo, o ENEM, têm apresentado em suas edições mais recentes um 

significativo número de gêneros multimodais para compor o caderno de provas, envolvendo 

todas as áreas do conhecimento. Assim, ao realizar e/ou estudar a avaliação, os candidatos 

tomam contato com gêneros textuais diversificados, entre eles: charges, infográficos, tirinhas, 

anúncios publicitários, cartazes, ou seja, textos verbais e não verbais, que são apresentados 

aos participantes a partir de um manancial semiótico. Portanto, é viável afirmar que a 

multimodalidade circula através dos mais variados textos que os sujeitos interagem, desde a 

escola a avaliações externas, ou seja, na sociedade.  

Sob esse aspecto, por mais que variados gêneros já tenham ganhado espaço nos 

sistemas de avaliação, destacamos os que são apresentados no ENEM. Assim, inquietou-nos 

saber como os textos verbo-imagéticos vêm sendo concebidos nos cadernos de provas de 

Língua Portuguesa, em edições diferentes do exame, notando se sua qualidade é satisfatória 

para a formação do sujeito letrado, bem como, se a abordagem corresponde à matriz de 

referência da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

Assim, para melhor interpretar o fenômeno da presente pesquisa tomamos como base 

os seguintes questionamentos: como as questões de Língua Portuguesa do Enem têm 

avançado a respeito da abordagem dos gêneros multimodais e de que modo colaboram para o 

letramento visual dos participantes? Além disso, como os comandos das questões conduzem 

os participantes à compreensão integrada da linguagem verbo-imagética na constituição dos 

gêneros multimodais, que lhes são expostos, a fim de formar um todo coerente?  
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Desse modo, objetivamos analisar como é feita a articulação verbo-imagética das 

questões de Língua Portuguesa nas provas do ENEM nas edições de 2000, 2010, 2019 e de 

modo específico, investigar como os valores de informação, saliência e estruturação, da 

metafunção composicional colaboram para construir os significados das questões, além de 

demonstrar, em termos quantitativos, se houve ou não progressão quanto à inserção dos 

gêneros multimodais nas provas do ENEM, nas questões de Língua Portuguesa, e se são 

pertinentes para a formação do sujeito letrado visual e por fim, refletir se as questões com 

textos multimodais proporcionam o desenvolvimento do letramento visual dos participantes. 

Quanto aos aspectos metodológicos, convém considerar que a presente pesquisa se 

enquadra no paradigma qualitativo proposto por Bauer, Gaskell e Allum (2015) e Chizzotti 

(2017), já que a pesquisa consiste numa atividade situada, ou seja, situa o observador no 

mundo, da mesma forma que consiste em um arsenal de ações materiais e interpretativas, que 

dão visibilidade ao mundo. Nesses dizeres, compreendemos que a pesquisa qualitativa não se 

constrói fora das práticas sociais, mas faz parte dela e, por isso, é resultado de significações 

construídas pelos pesquisadores. Quanto à escolha da técnica, que esteja em consonância com 

o viés qualitativo, optamos pela caracterização de pesquisa documental, porque dirigimos 

nosso olhar investigativo para as provas que são armazenadas no site oficial do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Para consecução dos objetivos, que mobilizam nossos estudos, o corpus da pesquisa 

foi constituído de 09 (nove) questões que trabalham com gêneros multimodais mais 

visualmente informativos nos cadernos de prova de Língua Portuguesa, nas edições 2000, 

2010 e 2019, sendo disponibilizados pelo site do INEP. Para efeito de análise, compilamos 

apenas 03 (três) questões de cada edição, que depois foram organizadas em tabelas, no intento 

de percebermos quais gêneros o ENEM trabalhou nessas três edições e, logo em seguida, 

analisamos as questões à luz da metafunção composicional da Gramática do Design Visual, 

doravante GDV, de Kress e Van Leeuwen (2006) para perceber como se dá a articulação 

verbo-imagética e, em seguida, como os comandos das questões favorecem o letramento 

visual, sendo analisados com base na proposta de Paes de Barros (2005). Exposto isso, 

consideramos crucial escolher um aporte teórico, que tenha como base os pressupostos da 

Semiótica Social, logo, nossa investigação foi sustentada a partir da Teoria da 

Multimodalidade em Krees e Van Leeuwen (1996, 2006), em Araújo (2011), Almeida (2008, 

2019), Fernandes e Almeida (2008), Dionísio (2008, 2011), Vieira et al. (2007) e nos 

pressupostos da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (1994).  
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Diante dessas exposições, estudarmos e pesquisarmos sobre gênero como artefato 

multimodal justifica-se, inicialmente, pelo contato com as mais variadas práticas discursivas, 

sociais e comunicativas. Somos cada vez mais imbuídos por esses gêneros, quer sejam em 

ambientes formais ou não e, sobre isso, sabemos que o trato com gêneros multimodais não é 

fácil, exige de nós habilidades e competências avançadas para percebermos como essas 

manifestações linguísticas e semióticas contribuem para gerenciarmos significados, tendo em 

vista, a interdependência que as semioses apresentam. 

Nesse sentido, o trabalho se justifica, primeiramente, pelo fato de tentarmos ampliar as 

discussões em torno da multimodalidade e do letramento visual. Além disso, pela tentativa de 

suplantar algumas crenças cristalizadas sobre o trabalho com gêneros multimodais em sala de 

aula ou, até mesmo, em avaliações externas, quando ainda há uma discrepância na 

combinação dos elementos verbo-imagéticos, visto que, muitas vezes, a imagem é concebida 

apenas como adorno para o código escrito. Assim, pretendemos, com a pesquisa, colaborar 

com os estudos que envolvem o trabalho com gêneros multimodais em situações do ensino, 

como a preparação e compreensão do próprio ENEM, afirmando, por meio das análises, que a 

integração dos recursos semióticos é necessária para o entendimento de quaisquer textos e que 

esses recursos unificados colaboram para formar um todo coerente. 

Nesse sentido, tendo em vista que o ENEM é um dos principais meios para o ingresso 

ao Ensino Superior, convém lançar um olhar analítico e crítico acerca de como a 

multimodalidade e o letramento visual podem oferecer instrumentos eficazes para que o 

participante saiba compreender com mais veemência uma questão que explora e ou utiliza 

como suporte o texto multimodal em sua composição. Além disso, acreditamos que essa 

investigação irá somar com as pesquisas em multimodalidade já defendidas em outras 

dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Ademais, afirmamos que a presente pesquisa é fruto da nossa preocupação com a 

educação em língua materna, principalmente, com a abordagem dos gêneros multimodais nas 

questões de Língua Portuguesa do ENEM, pois sabemos que há ainda muitas práticas 

escolares que reduzem o trabalho com textos multimodais aos aspectos apenas escritos, 

esquecendo-se da arquitetura multimodal, que, aliada à palavra, constrói sentidos, ideologias e 

relações de poder, assim, para que haja ativação desses aspectos textuais é preciso uma leitura 

global dos modos semióticos. 

Sendo assim, gostaríamos de elucidar algumas possíveis contribuições da pesquisa 

para o ensino, principalmente, para o ENEM como dispositivo que agrega de modo valorativo 
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o trabalho com gêneros multimodais. Portanto, a pesquisa destaca a multimodalidade no 

ENEM, sendo levada para sala de aula, para aulas preparatórias para o exame e fomenta 

discussões mais abrangentes sobre o papel da interação entre o verbal e o não verbal nas 

composições textuais das questões e como essas manifestações semióticas são indispensáveis 

para o entendimento de qualquer questão, levando o aluno a refletir o papel das semioses na 

ideia central de um enunciado. 

Por fim, no que concerne à organização estrutural da dissertação, a pesquisa se 

encontra dividida em 5 (cinco) capítulos. O primeiro capítulo é destinado à Introdução da 

pesquisa. O segundo, intitulado Exame Nacional do Ensino Médio: um percurso histórico, 

é voltado para as discussões históricas e de diretrizes que norteiam a realização do certame. 

Além disso, também são postas em discussão questões relativas à multimodalidade na Matriz 

de Referência da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

No terceiro capítulo, intitulado Semiótica Social e Multimodalidade, são 

apresentados os principais pontos para a compreensão dos estudos da multimodalidade 

aliados à Semiótica Social. Logo, fazemos uma abordagem teórica acerca de vários assuntos 

que envolvem os estudos da relação verbo-imagética dos textos, centralizando os pressupostos 

como letramento, letramento visual, estratégias de observação da multimodalidade e, por fim, 

discutimos os postulados metodológicos da Gramática do Design Visual (GDV). 

No quarto capítulo, destina-se a metodologia, intitulado Percursos metodológicos da 

pesquisa. É o espaço reservado para apresentarmos as informações necessárias para o 

entendimento e detalhamento do corpus que constitui o nosso estudo. Portanto, buscamos 

explicitar a natureza da pesquisa, a seleção do corpus e as categorias e procedimentos 

utilizados para as análises. Além disso, também descrevemos e apresentamos as questões que 

compõem o conjunto do estudo em relação às edições do ENEM em 2000, 2010 e 2019. 

Logo adiante, no quinto capítulo, intitulado Análise: a articulação verbo-imagética 

nas questões de Língua Portuguesa do ENEM, tratamos de analisar os aspectos 

composicionais que constroem os significados das questões analisadas. Para uma melhor 

organização, ele se encontra organizado em três seções, em que se discute, inicialmente, como 

a metafunção composicional da GDV opera na construção do todo coerente das questões 

analisadas e, por conseguinte, nas subseções, são apontadas sínteses para cada edição do 

ENEM, visando à compreensão geral do que foi analisado e tomando como base os 

pressupostos da multimodalidade discutidos nos capítulos teóricos. Acrescentado a isso, é 

discutido também como os comandos das questões colaboram para a formação do sujeito 

letrado visualmente a partir das estratégias de observação da multimodalidade. 
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Por fim, apresentamos a Conclusão da pesquisa, onde retomamos os principais eixos 

mobilizadores do estudo, como as questões de pesquisa e objetivos, fazendo uma 

contextualização geral do que foi discutido ao longo da escrita. Ademais, apresentamos as 

reflexões sobre o trabalho com a multimodalidade no exame nacional, bem como, a 

necessidade de uma abordagem que condense a exploração dos elementos verbo-imagéticos 

nos enunciados das questões de modo a favorecer as competências e as habilidades para a 

leitura e que também contemple o potencial semiótico que as imagens possibilitam, assim 

como sugestões para as futuras pesquisas, que pretendam se enveredar na temática a partir dos 

estudos dos gêneros multimodais no ENEM. 
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2 EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: UM PERCURSO HISTÓRICO 

 

O primeiro capítulo da dissertação tem suas primeiras linhas reservadas para discutir o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como situá-lo em discussões feitas por 

pesquisadores brasileiros. Visando à compreensão do ENEM, faremos um breve histórico e 

contextualização de sua criação e formulação. Para isso, iremos nos reportar aos documentos 

e diretrizes disponibilizados pelo MEC e INEP (BRASIL, 2009), discutindo, ademais, as 

ideias acerca da noção de competência e habilidade, fazendo uma interseção com os dizeres 

de Perrenoud (1999) e Zabala e Arnau (2010). Feito isso, discutiremos como a 

multimodalidade dos gêneros é tratada na Matriz de Referência da área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, apontando lacunas e reflexões, a fim de atingirmos os objetivos 

que mobilizam esta investigação. Logo, vamos ancorar o debate nas pesquisas de Cope e 

Kalantzis (2000), Coscarelli e Kersch (2016), Ribeiro (2016), entre outros. 

 

2.1 ENEM: HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio, criado pelo Ministério da Educação (MEC), 

contou com sua primeira edição nos idos de 1998. A sua criação foi considerada uma grande 

novidade para os brasileiros, já que se tratava do primeiro exame unificado para todo o país. 

Inicialmente, o ENEM tinha como objetivo avaliar a aprendizagem dos alunos no final da 

última etapa da Educação Básica: o Ensino Médio. No início da aplicação do exame, a prova 

contemplava 63 questões e uma prova discursiva, a redação. Convém considerar que, na 

primeira edição do ENEM, em termos de números, foram 157.227 inscrições, mas com 115. 

575 participantes, sendo a prova realizada em 20 de agosto daquele ano e aplicada em 184 

municípios. Vale salientar que o Exame Nacional não foi criado à toa, pois buscava cumprir, 

na sociedade, alguns objetivos bem definidos, conforme a portaria MEC nº 438, de 28 de 

maio de 19981 que prescrevia, como podemos analisar abaixo no:  

 

Artigo 1º - Instituir o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, como 

procedimento de avaliação do desempenho do aluno, tendo por objetivos:  

I – conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à 

continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho;  

II – criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades 

do ensino médio;  

                                                           
1 Disponível em: <https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-438-1998_181137.html>. Acesso em: 17 

mai. 2020. 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-438-1998_181137.html
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III – fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação 

superior;  

IV – constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-

médio. (BRASIL, 1998) 

 

Nesse sentido, é evidente que o ENEM cumpria o objetivo de capacitar e fornecer aos 

sujeitos subsídios eficazes para que eles, alunos do Ensino Médio, pudessem fazer inserção no 

Ensino Superior, bem como no mercado de trabalho. Ainda com base na portaria citada, 

acrescentamos que ela afirma ser de inteira responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a operacionalização e organização do 

ENEM, ademais, coordenar os trabalhos de normatização, supervisão, ações de implantação, 

bem como de avaliação contínua. Sobre isso, ainda ressaltamos que, também: 

 

Art. 2º O ENEM que se constituirá de uma prova de múltipla escolha e uma 

redação, avaliará as competências e as habilidades desenvolvidas pelos 

examinandos ao longo do ensino fundamental e médio, imprescindíveis à 

vida acadêmica, ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, tendo 

como base a matriz de competências especialmente definida para o exame.  

(BRASIL, 1998) 

 

O artigo 2º da Portaria MEC nº 438, de 28 de maio de 1998, permite nos esclarecer 

que, inicialmente, as provas do ENEM eram organizadas por meio de habilidades e 

competências referentes às diversas áreas do conhecimento. Então, era esperado que o aluno 

participante houvesse, ao final dessa etapa da Educação Básica, consolidado tais 

competências e habilidades a fim de desenvolvê-las nas provas.  

No cerne dessa discussão, compreendemos que o ENEM foi, pouco a pouco, ganhando 

notoriedade no cenário brasileiro. Consideramos o ápice do exame, em 2004, quando houve 

um número expressivo de inscrição, contabilizando 1.552.316 inscritos. Até então, o ENEM 

não era muito popular. Podemos, pois, até considerar que nem fosse de conhecimento de 

todos a sua existência. A expressividade de inscritos, em 2004, teve como razão a criação do 

Programa Universidade para Todos (ProUni) pelo MEC, que começou a usar a nota do ENEM 

como porta de ingresso às universidades, concedendo, portanto, bolsas integrais e parciais aos 

partícipes do certame. Logo, o ENEM foi se ampliando e, consequentemente, tornando-se o 

exame de acesso ao Ensino Superior mais participativo e concorrido em todo o Brasil.  

 

2.1.1 Reformulações do ENEM 
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O ENEM, desde sua criação, passou por modificações em sua estrutura, como também 

foi tendo mais adesão dos brasileiros. No entanto, a partir de 2009, o certame passa por sua 

primeira reformulação. Nesse ano, o MEC reformulou o exame, organizando-o por meio de 

Matrizes de Referência, reorganizadas com base nas Matrizes de Referência do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Além disso, a 

mudança de formato também permitiu que a avaliação tivesse 180 questões objetivas, 

distribuídas em 45 questões para cada área do conhecimento e a redação. Somado a isso, o 

ENEM passou a acontecer em dois dias diferentes, além de certificar a conclusão do Ensino 

Médio. 

Em termos legislativos, algumas alterações foram acrescidas ao ENEM. A exemplo 

disso, é a Portaria n° 109, de 27 de maio de 20092, que dispõe de algumas prescrições 

normativas para o novo certame. Assim, os objetivos presentes na Portaria n° 438, de 28 de 

maio de 1998, foram redimensionados com aquela portaria, conforme podemos perceber no 

artigo 2º: 

 

Art.2º Constituem objetivos do ENEM: 

I - oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua auto-

avaliação com vistas às suas escolhas futuras, tanto em relação ao mundo do 

trabalho quanto em relação à continuidade de estudos; 

II - estruturar uma avaliação ao final da Educação Básica que sirva como 

modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção nos 

diferentes setores do mundo do trabalho; 

III - estruturar uma avaliação ao final da Educação Básica que sirva como 

modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos 

profissionalizantes, pós-médios e à Educação Superior; 

IV - possibilitar a participação e criar condições de acesso a programas 

governamentais; 

V - promover a certificação de jovens e adultos no nível de conclusão do 

ensino médio nos termos do art. 38, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.394/1996 - Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); 

VI - promover avaliação do desempenho acadêmico das escolas de Ensino 

Médio, de forma que cada unidade escolar receba o resultado global; 

VII - promover avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes 

ingressantes nas Instituições de Educação Superior; (BRASIL, 2009) 

 

Com base nos objetivos prescritos no artigo 2º desta nova portaria, que regulamenta as 

mudanças no novo ENEM, percebemos que, em comparação com os objetivos do exame em 

1998, agora há uma maior flexibilização quanto aos objetivos que pretendem ser alcançados. 

Logo, compreendemos que os participantes passaram a lograr mais oportunidades como, por 

                                                           
2 Disponível em: <https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-807-2010_226878.html>. Acesso em: 17 

mai. 2020. 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-807-2010_226878.html
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exemplo, a certificação para aqueles estudantes que não conseguiram terminar os estudos na 

faixa etária esperada, o que pode ser compreendido como uma política educacional de 

inclusão, com vistas a contemplar todos os sujeitos no processo visto que também é 

possibilitado ao partícipe não só seu ingresso em cursos profissionalizantes, mas também, na 

Educação Superior. Com isso, também foi possível que as unidades escolares tivessem acesso 

aos resultados globais e dos seus alunos.  

Quanto à estrutura do ENEM 2009, o artigo 11 da portaria que o regulamenta afirma 

que o exame fica estruturado a partir de documentos como: Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, Matriz de Referência para o Ensino Médio, Objetos de Conhecimento 

associados às Matrizes de Referências e competências expressas na Matriz de Referência para 

redação 20093.  

Diante dessas discussões, a fim de orientar os alunos na realização da prova, bem 

como para uma melhor sistematização dela, foram criados eixos cognitivos4 sendo comuns 

para todas as áreas do conhecimento. Além disso, as Matrizes de Referências foram 

estruturadas a partir de áreas do conhecimento, visando à indicação de habilidades para 

responder aos itens das provas. Assim, as áreas do conhecimento da prova do ENEM são 

distribuídas da seguinte forma, como pode ser visualizado no quadro 01:  

  

Quadro 1 – Áreas de conhecimento na prova do ENEM 

ÁREAS DE CONHECIMENTO COMPONENTES CURRICULARES 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Redação 

Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira 

(Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Ciências Humanas e suas Tecnologias História, Geografia, Filosofia e Sociologia 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias Química, Física e Biologia 

Matemática e suas Tecnologias Matemática 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Acerca disso, no ano de 2009, como já discutido, foram criadas Matrizes de 

Referências para as quatro áreas de conhecimento tendo como base as competências e as 

habilidades, como forma de orientar a elaboração das questões. Para a presente pesquisa, 

interessa-nos a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, mais 

precisamente o componente curricular Língua Portuguesa. Para tanto, trataremos de trazê-la à 

discussão somente na próxima subseção a fim de orientar com mais presteza as discussões 

que pretendemos suscitar neste espaço. 

                                                           
3 Alguns desses documentos podem ser facilmente acessados e visualizados na Portaria n° 109, de 27 de maio de 

2009, nos Anexos III, IV e V. 
4 Disponível no Anexo III da Portaria n° 109, de 27 de maio de 2009. 
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Ainda sobre as transformações no ENEM, podemos elencar algumas oportunidades 

que foram possibilitadas para os partícipes como, por exemplo, em 2012, foi instituído o 

Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (SISUTEC); O ano 

2013 marca o momento que quase todas as instituições federais passaram a aceitar o ENEM 

como meio de ingresso a esses espaços. Além disso, nesse mesmo ano, a concessão de bolsas 

permite o acesso ao Programa Ciências sem Fronteiras; em 2014, o exame amplia o número 

de vagas em instituições internacionais, no sentido de que as Universidades de Coimbra e 

Alarve passaram a aceitar o ENEM, marcando uma parceria entre as universidades de 

Portugal e do Brasil; em 2015, o certame passa a quantificar o número de participantes que 

realizam o exame apenas para aferir uma autoavaliação, sendo alcunhados como treineiros.  

Convém ressaltar que, além desses incrementos e conquistas para a educação brasileira 

pública que busca ser equânime, destacamos que o número de participantes foi aumentando 

consideravelmente, como, por exemplo, em 2014, o exame contou com mais de 8.7 milhões 

de inscritos. Portanto, isso revela que o certame passa a ser, no Brasil, o principal instrumento 

que direciona os estudantes ao Ensino Superior, à medida que alarga as possibilidades de 

inserção nesse espaço de construção do pensamento reflexivo.  

Em meio a tantas modificações que visam ao melhoramento cada vez maior da 

avaliação, em abril de 2017, o ENEM passa por uma nova reconfiguração, por meio de uma 

consulta pública, vislumbrando melhorias em sua estrutura. O exame passa a adotar as 

seguintes mudanças: a certificação do Ensino Médio passa a ser feita pelo Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica (Saeb) por intermédio do Encceja, como aconteceu em 

edições anteriores; os resultados passaram a ser divulgados apenas individualmente, não mais 

por escolas; além disso, houve mudanças quanto à logística de aplicação da prova, sendo, 

pois, realizada em dois domingos consecutivos. Com isso, a redação passou a ser aplicada no 

primeiro domingo do exame.  

Quanto à organização por áreas do conhecimento, no primeiro dia, o aluno é 

submetido a uma prova que contempla 90 questões das áreas Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a prova de Redação. No segundo dia, 90 

questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. 

Ademais, o ENEM, nesse mesmo ano, possibilitou uma maior acessibilidade para os 

deficientes auditivos e surdos por meio da videoprova em Libras. Uma vez transformada a 

estrutura do ENEM, uma nova portaria é criada a fim de, também, reformular os objetivos do 
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certame. Assim, com o artigo 3º da Portaria nº 468, de 3 de abril de 20175, o ENEM buscará 

atingir aos seguintes objetivos: 

 

Art. 3º Os resultados do ENEM deverão possibilitar:  

I - a constituição de parâmetros para a auto-avaliação do participante, com 

vistas à continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de 

trabalho;  

II - a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos 

do ensino médio;  

III - a utilização do Exame como mecanismo único, alternativo ou 

complementar para acesso à educação superior, especialmente a ofertada 

pelas instituições federais de educação superior;  

IV - o acesso a programas governamentais de financiamento ou apoio ao 

estudante da educação superior;  

V - a sua utilização como instrumento de seleção para ingresso nos 

diferentes setores do mundo do trabalho; e  

VI - o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira. 

(BRASIL, 2017) 

 

Com isso, o artigo 3º dessa portaria modificou os objetivos quanto à certificação do 

Ensino Médio6 para alunos fora da faixa etária, bem como a avaliação acadêmica das escolas 

de Ensino Médio que permitia que as instituições tivessem acesso às avaliações globais de 

desempenho no certame. Esses objetivos foram retirados, enquanto outros foram 

acrescentados, como por exemplo, a criação de referência nacional, objetivando o 

aperfeiçoamento dos currículos do Ensino Médio, como forma de alinhá-los à estrutura do 

ENEM. Também, a utilização do exame como mecanismo para o acesso às instituições 

federais de Ensino Superior. Além disso, fica claro que o ENEM também possibilitaria o 

desenvolvimento de estudos e indicadores a fim de melhor compreender o sistema 

educacional brasileiro quanto a essa etapa da Educação Básica.  

Diante da excursão pela historicidade do ENEM, compreendemos que o exame surgiu 

em um período que, no Brasil, grandes transformações estavam chegando ao sistema 

educacional, em virtude da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), que por sua vez buscava uma concepção de educação mais libertadora e flexível. 

Embora, inicialmente, o exame tivesse um viés conteudista, isso é perceptível quando 

analisamos os primeiros cadernos da prova, em que os conteúdos eram descontextualizados 

das práticas sociais em que os alunos estavam inseridos. 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20144117/do1-

2017-04-04-portaria-no-468-de-3-de-abril-de-2017-20144067>. Acesso em: 17 mai. 2020. 
6 Utilizaremos a abreviação EM para se referir ao Ensino Médio. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20144117/do1-2017-04-04-portaria-no-468-de-3-de-abril-de-2017-20144067
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20144117/do1-2017-04-04-portaria-no-468-de-3-de-abril-de-2017-20144067
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Nesse contexto, acreditamos que, pouco a pouco, o ENEM foi rompendo paradigmas, 

o que é passível de interpretações em dois momentos: em primeiro, por sua flexibilização e 

facilidade de acesso à prova, totalmente confirmada com a popularidade gradativamente que 

foi acontecendo a cada edição, principalmente, a partir de 2004; em segundo, pela própria 

construção da prova, que foi se adequando às práticas sociais concretas, ou seja, situações 

reais em que os partícipes fossem atores delas mesmas, possibilitando uma maior reflexão 

dessas esferas sociais em uma avaliação de larga escala. 

 

2.2 O LUGAR DA MULTIMODALIDADE NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DA ÁREA 

DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

As práticas de linguagem são atravessadas por diversos sistemas linguísticos e 

semióticos. Sobre isso, compreendemos que o novo contexto em que estamos inseridos surge 

da imbricação de novas práticas de letramento, que, por conseguinte, estão consubstanciadas 

pela imersão das Novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (NTDICS). 

Nesse ínterim, sabemos que os tempos são digitais e que boa parcela dos cidadãos estão 

conectados à internet e, além disso, são usuários ativos desse contexto. No entanto, não basta 

apenas estar inserido nele, é preciso que habilidades, competências e estratégias de leitura 

sejam ativadas e desenvolvidas a fim de acompanhar a operacionalização dos gêneros que 

circundam as interações sociais. 

 Desse modo, a complexidade a qual os indivíduos estão expostos demanda que esse 

“leitor precisa conhecer mecanismo de navegação pelos ambientes e ter estratégias para fazer 

uma busca satisfatória de informações que procura” (COSCARELLI; KERSCH, 2016, p. 7). 

Atrelado a esse pressuposto, convém salientar que imagens, sons, cores, layouts, filmes, 

fotografias, saturação e outras representações sígnicas colaboram para a criação de percursos 

que o sujeito leitor precisará escolher, podendo ou não processá-los ou ignorá-los como 

apontam Coscarelli e Kersch (2016).  

Acerca disso, consideramos que a eclosão desse novo ambiente se constitui por 

diversas semioses, sendo materializado nos mais diversos gêneros. Assim, a linguagem vai se 

modulando como forma de acompanhar essas transformações. Sobre isso, concordamos com 

Cope e Kalantzis (2000, p. 148) quando afirmam que: 

 

As mudanças no ambiente de comunicação contemporânea nos levam a uma 

nova compreensão da linguagem em si mesma, em que temos de desvelar 
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aspectos de sentido linguístico que são negligenciados. A linguagem, em si 

mesma, é invariavelmente multimodal; a escrita é visualmente desenhada, e 

a oralidade tem qualidades de áudio fundamentalmente importantes. 

 

Partindo desse pressuposto, Cope e Kalantzis (2000) abrem uma discussão inevitável 

para a presente pesquisa: a preponderância dos textos multimodais7 na atualidade, sendo eles, 

muitas vezes, negligenciados, principalmente, por quem lê esses textos, talvez por ainda não 

compreender a funcionalidade sistêmica e visual dos gêneros multimodais. Acerca disso, mais 

adiante, trataremos com mais ênfase a questão, uma vez que se trata da concepção que 

adotamos para este trabalho, a partir do viés teórico da Semiótica Social. Nesse contexto, as 

imagens, participando constantemente de nossas ações, desdobram-se em vários momentos, 

lugares e são inerentes à comunicação humana. O ENEM, enquanto avaliação de larga escala, 

tem fornecido aos participantes um contato constante com textos multimodais.  

Por isso, compreendemos que o exame avalia as competências e as habilidades de 

interpretar textos diversos, que se realizam em múltiplos espaços, bem como, possibilita a 

reflexão crítica sobre eles, compreendendo os usos da língua em diversas situações 

comunicativas, sociais, históricas, pragmáticas e culturais, que por meio da modulação de 

vários recursos multimodais interpelam aos participantes a construírem novas significações 

sociais. 

 A despeito disso, vimos, nas seções anteriores, que o ENEM, para uma melhor 

sistematização, a partir de 2009, se organiza por meio de Matrizes de Referência8 e Eixos 

Cognitivos para cada área de conhecimento, apresentando competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelos participantes, mais detidamente os alunos do EM, como podem ser 

facilmente analisados nos documentos disponibilizados pelo Inep. Sobre isso, voltando nosso 

olhar para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, mais precisamente Língua 

Portuguesa, os partícipes devem, conforme esperado, ter desenvolvido as 9 (nove) 

competências e 30 (trinta) habilidades9. Acerca dos conceitos de habilidades e competências, 

                                                           
7 A discussão sobre multimodalidade e a presença dos textos multimodais nas esferas sociais, à guisa de 

referenciais teóricos, serão desenvolvidas com mais profundidade no capítulo 2 desta dissertação. Aqui, 

faremos apenas uma excursão breve sobre o assunto, a fim de guiar nossas discussões para compreender o 

fenômeno da multimodalidade na matriz de referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com 

enfoque em Língua Portuguesa.  
8 No site do Inep, encontra-se a seguinte explicação sobre matriz de referência: O termo matriz de referência é 

utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar habilidades a serem 

avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração de itens de testes e provas, bem como, a 

construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. 

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/matriz-de-referencia>. Acesso em: 13 abr. 2020. 
9 Esse quantitativo se refere ao número de competências e habilidades que compõe a matriz de referência para a 

área em estudo. 

http://portal.inep.gov.br/matriz-de-referencia
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o MEC, em documento oficial, esclarece que o conceito de competência diz respeito às 

modalidades estruturais e estruturantes da inteligência voltadas às operações mentais, isto é, 

saber aprender, usadas quando pretendemos fazer relações com objetos, fenômenos, situações, 

pessoas (BRASIL, 1998). Quanto às habilidades, na perspectiva do MEC, compreende-se que 

se refere àquilo que pode ser medido ou avaliado, como resultado de ações e operações de 

práticas oriundas de conhecimentos que são transmutados em conhecimentos.  

Sobre o conceito de competência, Perrenoud (1999, p. 7) argumenta que é “a 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Ademais, devemos considerar que o conceito de 

competência, conforme Perrenoud (1999), originou-se para preencher uma demanda da área 

profissional e depois migrou para o campo educacional.  Acerca disso, o ENEM seria a 

grande situação a que os alunos estão dispostos, com a possibilidade de resolverem diversas 

situações-problemas. Em diálogo com Perrenoud (1999), Zabala e Arnau (2010, p. 11) 

discutem a compreensão do que seja competência, afirmando que:  

 

A competência, no âmbito da educação escolar, deve identificar o que 

qualquer pessoa necessita para responder ao problema aos quais será exposta 

ao longo da vida. Portanto, a competência consistirá na intervenção eficaz 

nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam, ao 

mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes atitudinais, 

procedimentais e conceituais. 

 

Desse modo, é coerente que todos os sujeitos, principalmente em âmbito escolar, 

sejam instigados a resolverem problemas constantemente. Ação que se acentua ainda mais, 

quando se tem o ENEM como operador dessas ações, pois como bem sabemos o exame a 

principal porta de acesso às universidades. Logo, fica evidente, com base nos cadernos de 

questões do ENEM, que diversas situações são criadas, no intento de que os alunos as 

respondam.  

Por outro lado, cabe-nos refletir se grande parcela desses sujeitos, realmente, têm 

desenvolvido essas competências em Língua Portuguesa? Será mesmo que até o dia de 

realizar o ENEM já houve a consolidação das competências e habilidades definidas pelo 

exame? Suponhamos, da leitura crítica de textos multimodais, tão maciços a cada edição do 

certame, bem como esse trabalho seja direcionado em ambientes escolares. Por isso, 

concordamos com Perrenoud (1999, p. 45) ao afirmar que: 
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Se esse aprendizado não for associado a uma ou mais práticas sociais, 

suscetíveis de ter um sentido para os alunos, será rapidamente esquecido, 

considerado como um dos obstáculos a serem vencidos para conseguir um 

diploma, e não como uma competência a ser assimilada para dominar 

situações da vida. 
 

Com base na possível situação-problema que criamos, ou seja, a leitura de textos 

multimodais, nada validará a fluência dessa leitura se ela não estiver direcionada às práticas 

sociais concretas, onde os sujeitos participam, logo, precisam apresentar sentido, uma vez isso 

acontecendo, convoca aos leitores a serem mais atentos aos textos que os circundam, pois 

também são resultados de suas vivências em sociedade, o que permite a consolidação das 

habilidades e competências exigidas pela Matriz de Referência da área de Língua Portuguesa.  

Com base nisso, ao escolher o trabalho com foco nas competências, é necessário que 

esteja em consonância com práticas sociais atualizadas e contextualizadas. Quando não, 

Perrenoud (1999) considera que o trabalho continuará sendo segregatório e disciplinar, então, 

tornando-se distante daquilo que o ENEM tem apresentado à população em suas mais recentes 

edições, em que se nota uma funcionalidade maior das práticas discursivas, muitas vezes, 

atreladas às novas tecnologias, aos gêneros digitais e multimodais.  

 Depois de realizada essa discussão, buscaremos, entender como a Matriz de 

Referência da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias concebe o trabalho com a 

multimodalidade nas provas do ENEM, com vistas a explicitar quais habilidades e 

competências devem ser requeridas para as questões que trazem a multimodalidade como 

centro. Sobre esse aspecto, Ribeiro (2016) realiza uma pesquisa que consiste em analisar, 

comparativamente, como questões de concepção de leitura, letramento digital e os gêneros 

multimodais são preconizados nas matrizes de referência do ENEM e do SAEB. Para nós, é 

considerável que a pesquisadora expõe reflexões oportunas, que trataremos de endossá-las, 

pois colaboram significativamente para que compreendamos como a multimodalidade se 

desenha na avaliação do ENEM.  

A Matriz de Referência do ENEM, detidamente a de Língua Portuguesa, (BRASIL, 

2009)10 organiza-se por meio de 9 (nove) competências e 30 (trinta) habilidades, todas 

relacionadas aos componentes curriculares que formam a área. A seguir, apresentaremos as 

principais competências e habilidades, que estão ligadas ao componente de Língua 

Portuguesa, centro desta pesquisa. Antes disso, precisamos compreender como as 

competências e habilidades são introduzidas nessa Matriz. Por isso, trazemos a lume os 

                                                           
10 Disponível em: <http://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf>. Acesso em: 13 abr. 

2020 

http://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf
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principais verbos que descrevem as habilidades de leitura com enfoque no ENEM (BRASIL, 

2009) fruto das investigações de Ribeiro (2016): 

 

Quadro 2 – Verbos que descrevem habilidades de Leitura na Matriz de Referência de Linguagem, 

Códigos e suas Tecnologias no Enem. 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2016, p. 14).  

 

Com base nesses verbos no infinitivo, notamos a complexidade requerida por muitos 

deles, como, por exemplo, os verbos inferir, estabelecer e associar que, certamente, estarão 

em consonância com algum outro texto, para que o participante possa fazer o confronto entre 

eles. Portanto, essas competências de leitura precisam estar consolidadas a fim de que se 

atinja um resultado satisfatório. Nesse tocante, as provas são pensadas tendo como base esses 

verbos, já que eles estão ligados às estratégias de leitura11 e apresentam ao participante vários 

aspectos linguísticos.  

A seguir, apresentamos o quadro com as competências e as habilidades referentes à 

Língua Portuguesa (BRASIL, 2009): 

 

Quadro 3 – Competências e Habilidades da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias-Língua 

Portuguesa 

Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.  

H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de 

caracterização dos sistemas de comunicação.  

H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e 

informação para resolver problemas sociais.  

H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, 

                                                           
11 Não se atendo ao assunto, mas compreendemos que a leitura, na perspectiva do ENEM, precisa estar além do 

código escrito, no entanto, consideramos os escritos de Solé (1988), que discute sobre as estratégias de leitura 

como instrumentos imprescindíveis para o desenvolvimento de uma leitura proficiente. Além disso, sua 

utilização implica compreender e interpretar textos de modo autônomo e crítico. Acreditamos que o 

participante do exame precisa estar alicerçado a essa noção de leitura, uma vez que, os textos verbais ou não 

verbais colocados nas provas do ENEM exigem uma leitura crítica, correlacionada ao comando da questão, de 

forma a acertar o item considerado correto pela organização do certame. Assim, a leitura, no ENEM, diz 

respeito a “ler para verificar o que se compreendeu”: lemos para testar a compreensão da leitura”. (SOLÉ, 

1998, p. 93-101), de modo que se consiga acertar o gabarito da questão. 

VERBOS DE HABILIDADES DE LEITURA NO ENEM 

Inferir 

Identificar 

Reconhecer 

Estabelecer (relação) 

Relacionar 

Recorrer (a conhecimento) 

Utilizar (conhecimento) 

Associar 

Analisar 
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considerando a função social desses sistemas.  

H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas 

de comunicação e informação. [...]  

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura 

das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.  

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando 

aspectos do contexto histórico, social e político.  

H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do 

texto literário.  

H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 

patrimônio literário nacional.  

Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 

como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação.  

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização 

e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.  

H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de 

interlocução.  

H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e 

da identidade nacional. 

Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas.  

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados 

com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos.  

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.  

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, 

pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.  

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do 

público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.  

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.  

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as 

variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.  

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social.  

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de 

comunicação.  

Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das 

tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento 

do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão 

suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem 

solucionar.  

H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e 

informação.  

H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação.  

H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das 

sociedades e ao conhecimento que elas produzem. 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/.  

  

Feito o recorte da Matriz de Referência da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, objetivando nos ater às competências e às habilidades concernentes ao 

componente de Língua Portuguesa, concordamos que as competências são elementos 

http://portal.inep.gov.br/
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essenciais que os participantes devem possuir para responder à prova, enquanto as habilidades 

estão relacionadas à ideia que se pretende ser desenvolvida em uma questão.  

Dito isso, é evidente que a competência 112 refere-se à aplicação das novas tecnologias 

em contextos diferentes e, por conseguinte, essa aplicação precisa estar em consonância com 

situações relevantes para o partícipe; assim, as habilidades 113, H2, H3 e H4 vão explorar 

aspectos de leitura que instiguem os sujeitos a fazerem relações e o reconhecimento desses 

sistemas de comunicação integrados à sociedade, bem como, sejam capazes de reconhecer 

posicionamentos críticos dos usos sociais da linguagem no ciberespaço (BRASIL, 2009).   

A C5 afina-se às questões voltadas à produção literária, tendo como base a análise, 

interpretação e aplicação de vários recursos expressivos das linguagens, relacionando os 

textos aos seus contextos de produção (BRASIL, 2009). As H15, H16, H17 dizem respeito, de 

modo geral, às relações que podem ser feitas com o texto literário e seu contexto de produção, 

levando em consideração os aspectos históricos, sociais e culturais que estão imbricados em 

sua construção e circulação; além disso, se discute as concepções artísticas e os 

procedimentos de construção do texto literário, sendo capaz de reconhecer os valores sociais e 

humanos intrínsecos ao texto.   

A C6 impele que o participante possa “compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens” (BRASIL, 2009). Quanto às H18, H19 e H20 voltam-se à estrutura dos 

mais variados gêneros e tipos textuais, com foco em identificar os elementos linguísticos que 

contribuem para progressão temática desses textos, além de analisar a função da linguagem 

predominante em diversos textos associados ao contexto de produção. 

 A C7 demanda que o participante confronte “opiniões e pontos de vista sobre 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas” (BRASIL, 2009). As H21, H22, H23 

e H24 solicitam que os sujeitos reconheçam os vários recursos verbo-imagéticos utilizados em 

um texto, visando à finalidade de criar ou mudar comportamentos a partir deles, mas também, 

que sejam capazes de relacionar, em diversos gêneros, opiniões, temas assuntos e recursos 

linguísticos utilizados para esse fim, assim como inferir os objetivos mobilizados na produção 

do texto e reconhecer as estratégias argumentativas utilizadas para convencer o público leitor. 

 A C8 convoca o participante do exame a “compreender e usar a língua portuguesa 

como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 

                                                           
12 Nas demais ocorrências, utilizaremos o “C” maiúsculo seguido de um numeral para designar a competência a 

que nos referimos; 
13 Nas demais ocorrências, utilizaremos o “H” maiúsculo seguido de um numeral para designar a habilidade a 

que nos referimos. 
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própria identidade” (BRASIL, 2009). Isso deverá ser relacionado às H25, H26 e H27 que 

tratam de aspectos como identificar, em diversos textos, marcas linguísticas que singularizam 

as variedades da língua, com vistas a relacionar essas variedades a situações de uso social da 

língua, bem como, reconhecer os usos da norma padrão nas mais diversas situações 

comunicativas.  

Por último, a C9 demanda “entender os princípios, a natureza, a função e o impacto 

das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no 

desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às 

linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos 

problemas que se propõem solucionar” (BRASIL, 2009). Assim, fica evidente que a C9 

retoma a C1. Para isso, é preciso que se desenvolvam as H28, H29 e H30 que, por 

conseguinte, estão relacionadas ao reconhecimento da função e impacto social das diferentes 

tecnologias; à identificação pela análise das linguagens por meio das TIC’s e, também, à 

relação das tecnologias de comunicação e informação ao progresso da sociedade.  

Diante da visão panorâmica das competências e habilidades referentes à Língua 

Portuguesa, circunscritas na Matriz de Referência, é nítido que o exame assume o texto como 

centro das manifestações linguísticas, partindo de situações concretas de uso, como pode ser 

observado a cada edição do certame. No entanto, as provas de Língua Portuguesa, mais 

precisamente, têm apresentando um grande número de textos multimodais que servem como 

âncoras para resolver as situações problemas colocadas para o participante, além de 

acompanhar as transformações tecnológicas, que por sua vez, são resultados da constante 

combinação do arranjo visual com o escrito, conforme apontam Dionísio (2011) e Vieira 

(2007). Desta forma, é por essa razão que o público, de modo geral, vem sendo bombardeado 

por uma gama de textos, que se constituem a partir de semioses, demandando, portanto, 

leitores mais preparados para compreender criticamente as orquestrações multimodais, como 

debate Vieira (2007). 

Nesse aspecto, notamos que o participante precisa fazer relações de vários campos que 

compreendem o sistema linguístico e a isso relacionar às novas tecnologias e às diferentes 

linguagens, como se nota a expressão nas C3 e C7. No entanto, não bastam apenas relacionar 

essas diferentes linguagens a contextos específicos de uso. O partícipe precisa compreender, 

primeiramente, que esses textos, cada vez mais visuais, são dotados de sentido, quando, 

muitas vezes, isso é renegado pela sociedade, que impossibilita que o sujeito valide a 

construção político-social, que pode estar imbricada numa fonte, imagem, cor, layout ou 
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localização de personagens, dentro da composição imagética, além de outros aspectos que 

denotam sentido, que são negociados pela sociedade.  

Quanto à C7, na H21, há claramente uma preocupação voltada para os textos 

multimodais, que interpela que o participante seja capaz de reconhecer as semioses nos 

diferentes gêneros, sendo guinchos para mudança de hábitos e comportamentos. É o que 

temos percebido em edições recentes, o uso de gêneros multimodais, como: campanhas, 

anúncios publicitários e propagandas que, por meio dos recursos semióticos, chamam à 

atenção dos leitores para a possibilidade de operar na mudança de comportamentos mantidos 

pela sociedade. Além disso, retornamos à pesquisa de Ribeiro (2016) quando a autora 

reconhece o quanto é lacunar a Matriz de Referência da área de Língua Portuguesa no que se 

refere ao trabalho com a multimodalidade, por raramente mencionar a prática com os textos 

multimodais. 

A autora argumenta que “a matriz do ENEM para a área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias é bastante lacunar em relação à multissemiotização dos textos circulantes 

em nossa sociedade” (RIBEIRO, 2016, p. 22). Ainda nessa mesma esteira de discussão, 

Ribeiro (2016) reflete que as matrizes de outras áreas como, por exemplo, Matemática e suas 

Tecnologias em sua C6 demanda do participante “habilidades de leitura que considerem 

expressões multimodais” (RIBEIRO, 2016, p. 21) a partir da leitura de gráficos e tabelas, 

enquanto na de Língua Portuguesa, o foco é o reconhecimento dos recursos verbo-imagéticos 

em diferentes gêneros (BRASIL, 2009). Para endossar esses dizeres, aludimos ao trabalho de 

Gomes (2017)14 que também discute o fenômeno da multimodalidade no exame em estudo e, 

sobre isso, reforça, também, que embora os textos multimodais sejam constantes nos cadernos 

de prova, contudo, falta uma contemplação nas matrizes. Aqui destacamos a de Língua 

Portuguesa, de capacidades de leitura requeridas para compreensão e interpretação desses 

gêneros.  

Considerando que os textos verbais e não verbais, na prova do ENEM, são constantes 

e, que isso, subjaz a outras áreas avaliadas no certame, é clara a reflexão acerca de como a 

multimodalidade é enfraquecida quanto às competências e às habilidades do componente foco 

                                                           
14 Como estamos discutindo aspectos sobre a Matriz de Referência da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias acerca da multimodalidade quanto às competências e habilidades requeridas para o exame, 

convém citar, a título de informação, o trabalho desenvolvido por Gomes (2017) em sua tese de doutorado 

em que o pesquisador elabora uma matriz (protótipo) com capacidades de leitura para textos multimodais. 

Embora o autor deixe claro que não se trata de um instrumental pensado nos moldes de avaliação externa, 

mas que é útil para realizar o trabalho de leitura dos textos no ambiente escolar, como Gomes (2017) aponta. 

Ainda olhando por esse viés, a matriz elaborada consegue contemplar elementos essenciais para leitura e 

análise dos textos, isso quando os compreendemos como aspecto constitutivo da linguagem humana, a partir 

de uso dos recursos semióticos na articulação e negociação de significados na sociedade contemporânea.  
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desta pesquisa, embora se notabilize a presença de textos multimodais a cada realização do 

certame, como visualizaremos nos achados da pesquisa. No entanto, carece, tomando como 

base as discussões de Ribeiro (2016) e Gomes (2017), que a matriz seja refinada, de modo 

que se avaliem os aspectos mais importantes para a leitura do texto multimodal, como forma 

de orientar, principalmente, o trabalho com os gêneros multimodais, já que a Matriz de 

Referência norteia as ações de quem se encontra em ambiente escolar.  

Portanto, o capítulo que se encerra é fundamental para que compreendamos o espaço 

onde nossas investigações serão operacionalizadas. Por isso, a necessidade de uma excursão 

histórica sobre o exame, uma vez que, o ENEM desde seu surgimento passou por diversas 

mudanças até chegar ao formato atual. Além disso, foi premente situarmos a 

multimodalidade, foco desta pesquisa, na matriz responsável por nortear a elaboração dos 

itens das provas, ao passo que refletimos sobre aspectos gerais de sua abordagem.  
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3 SEMIÓTICA SOCIAL E MULTIMODALIDADE 

 

Pretendemos, neste capítulo, fazer uma excursão teórica e epistemológica pelas 

principais bases que sustentam as discussões e pesquisas a respeito da Multimodalidade aliada 

à Semiótica Social. Nesse prisma, iniciaremos o diálogo trazendo à baila as principais ideias 

da Semiótica Social, enquanto teoria que estuda a relação signo e forma, elementos 

intimamente ligados à sociedade. Para fundamentar a discussão, nos reportaremos aos 

pressupostos iniciais de Hodge e Kress (1988), Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), 

possibilitando, assim, uma interseção de ideias com Gualberto (2016), Silva (2016) e Pimenta 

(2001).  

Logo em seguida, trataremos, à luz da Semiótica Social, ideias basilares sobre a 

Multimodalidade, partindo dos pressupostos de Kress e Van Leweeun (1996, 2006), Araújo 

(2011), Dionísio (2011), Jewitt (2011), entre outros autores que colaboram na construção da 

definição sobre a Multimodalidade. Ademais, localizaremos os trabalhos sobre 

Multimodalidade, no cenário brasileiro, partindo de pesquisas realizadas por Araújo (2011), 

Gualberto e Santos (2019). Estará, também, no cerne das discussões, a visão sobre letramento 

em Kleiman (1995, 2007) e Soares (2004, 2012), ao passo que discutiremos sobre Letramento 

Visual como parte fundamental para a compreensão dos gêneros multimodais. Ainda traremos 

a lume, as estratégias de observação da Multimodalidade elaboradas por Paes de Barros 

(2005, 2009) e, enfim, os aspectos gerais da Gramática do Design Visual de Kress e Van 

Leeuwen (1996, 2006), Almeida (2008, 2019), Fernandes e Almeida (2008) na certeza de que 

são imprescindíveis para entendermos como as metafunções representacionais, interativas e 

composicionais se unem para produzir os sentidos nas imagens.  

 

3.1 BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS DA SEMIÓTICA SOCIAL E DA 

MULTIMODALIDADE 

 

Antes de qualquer discussão acerca da Multimodalidade, bem como seus aspectos 

teóricos e epistemológicos, convém, inicialmente, apresentar que o nosso trabalho está filiado 

à Semiótica Social, fronteira teórica delineada por Hodge e Kress (1988) no livro Social 

Semiotics. Nessa ótica, tratamos agora de apresentar as ideias basilares da Semiótica Social e 

seus desdobramentos, bem como sua contribuição para o estudo multimodal dos textos que 

circulam socialmente. Ao nos reportarmos ao termo Semiótica Social, vem, primeiramente, a 

ideia de que a Semiótica está extremamente ligada à noção de signo, ou seja, intermediado por 
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um sistema de signos que se constituem por dois aspectos basilares: a forma, que o signo 

possui e o conceito, isto é, aquilo que ele representa na sociedade. 

Partindo desses pressupostos iniciais, impreterivelmente, não há dissociação entre o 

estudo dos signos e os postulados de Saussure em seu Curso de Linguística Geral. Então, 

muito antes de apresentar a noção de signo para a Semiótica Social, é necessário recapitular o 

que pensou Saussure sobre signo, para depois fazermos nossos intercruzamentos e 

distanciamentos teóricos. Nessa ótica, a Semiótica é concebida por Saussure como “uma 

ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Ela nos ensinará em que consistem 

os signos, que leis os regem” (1995, p. 24). Além disso, de acordo com pensamento 

saussuriano, o signo a que ele se refere é imotivado, sendo assim, arbitrário ao significado 

(conceito), não havendo qualquer laço natural na realidade (SAUSSURE, 1995). Ademais, é 

viável salientar que os estudos do signo partem de concepções diferentes, como a dada por 

Saussure, que por sua vez vai de encontro às ideias defendidas pela Semiótica Social de 

Hodge e Kress (1988); Kress e Van Leeuwen (1996, 2006). 

Desse modo, para Kress e Van Leeuwen (1996, 2006) existem três escolas semióticas 

desenvolvidas na Europa. A primeira é a Escola de Praga, que “se desenvolveu dos anos 30 

até o início dos anos 40. A noção subjacente era de que cada um desses sistemas semióticos 

poderia completar as mesmas funções comunicativas (as funções referenciais e funcionais)” 

(SILVA, 2016, p. 51). A segunda escola foi a de Paris, desenvolvida por volta dos anos 60 aos 

anos 70, com ideias advindas dos estudos de Saussure e de outros linguistas, que segundo 

Silva (2016, p. 51) eram ideias aplicadas “à pintura, fotografia, moda, cinema, música, 

histórias em quadrinhos”.  A terceira escola trata-se, por sua vez, da Semiótica Social, que 

surgiu na Austrália a partir das ideias de Michel Halliday (1994) e fundamenta-se nos 

pressupostos da Linguística Crítica, base fundante para a compreensão do signo como um 

sistema construído por diversas razões motivadas, contrariando, assim, a noção de signo que 

era concebida em escolas semióticas anteriores.   

Diante dessa breve excursão pelas três escolas, ficou claro que todas têm em comum o 

estudo do signo, porém, como postula Kress e Van Leeuwen (2006, 1996), a concepção 

adotada pelos autores difere daquelas anteriores. Agora, detalharemos, com mais presteza, as 

concepções básicas da terceira escola, visto que é a ela que a nossa pesquisa se filia. 

Quanto ao pensamento saussuriano sobre signo, Hodge e Kress (1988) tecem uma 

crítica basilar para entender a noção de signo para a Semiótica Social, que se distancia da 

visão apregoada por Saussure em seu Curso de Linguística Geral. Para os autores, os sistemas 

semióticos são intrínsecos a sua natureza e função, que por essa razão esses sistemas não 
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podem ser estudados de modo isolados. Ainda segundo Hodge e Kress (1988), o estudo do 

signo, em outras escolas, principalmente na de Saussure, fazia uma separação da semiose da 

sociedade e, por conseguinte, a semiótica do pensamento político e social.  Na contramão 

disso, a Semiótica Social busca evitar essa “ausência na participação de significados políticos 

e sociais” (PIMENTA, 2001, p. 187), concebendo, portanto, o signo como parte inerente às 

atividades sociais que cada sujeito desempenha. 

Nesse limiar de discussões, dentro dos pressupostos da Semiótica Social, é recorrente 

salientar, com base em Kress (1995), que cada signo é criado por motivações advindas de seu 

produtor e que, para essa construção há vários interesses imbricados em sua composição, uma 

vez que, eles são responsáveis pelas escolhas que são feitas para caracterizá-lo. Assim, a 

noção de interesse ou signo motivado é principiante para entender a Semiótica Social, bem 

como esses aspectos influenciam na composição de um texto multimodal.  

Dito isso, Kress (1995, p. 3) afirma que “o produtor do signo tem um significado que 

ele ou ela deseja expressar, através de algum meio de expressão disponível [...] acha os 

melhores e mais plausíveis materiais e formas disponíveis, através dos quais dará expressão 

ao significado”. Assim, podemos aferir que a forma e conceito, significado e significante, 

respectivamente, que damos ao signo não é arbitrária, já que se trata de escolhas feitas com 

vistas a responder a um interesse pessoal ou coletivo, que surge das experiências culturais, 

sociais, políticas e históricas de um indivíduo, o qual pode ou não ter consciência deles, 

conforme aponta Kress (1997, p. 91): 

 

Aquilo que a cultura e a sociedade em que me encontro disponibilizam para 

mim se torna necessariamente as coisas com as quais eu me envolvo (ou 

tenho que me envolver); mas a forma como eu me envolvo se relaciona com 

o meu interesse num momento específico de comunicação e de 

envolvimento com tais coisas. 

  

Nesse aspecto, compreendemos que todas as ações humanas, muitas vezes 

materializadas em textos multimodais se concretizam movidas por interesses próprios ou de 

outro a fim de responder aos anseios da sociedade. Logo, entendemos que a Semiótica Social 

é uma: 

 

Ciência que se encarrega da análise dos signos na sociedade, com a função 

principal de estudar as trocas de mensagens. Nessa perspectiva, a escolha 

dos signos e a construção dos discursos são movidas por interesses 

específicos, que representam um significado escolhido através de uma 

análise lógica relacionada a um contexto social (SANTOS, 2011, p. 2). 
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Dessa forma, não podemos compreender um signo de forma isolada da sociedade, já 

que sua construção não é arbitrária, no entanto, motivada por interesses específicos. Sobre 

isso, concordamos com Maroun (2007) quando destaca que uma grande diferença da 

Semiótica Social é justamente essa que já debatemos até aqui, ou seja, partir do pressuposto 

de que os signos não são resultados aleatórios de quem os produzem, contudo “destaca-se 

uma ideologia presente nessa relação, principalmente, em signos visuais”, pois “o produtor do 

signo deseja expressar um significado e encontra os melhores e mais plausíveis materiais e 

formas disponíveis por meio dos quais dará expressão a esse significado” (MOROUN, 2007, 

p. 93).  Por essa razão, é que a palavra interesse é a chave para a compreensão dessa 

perspectiva, pois se trata da fonte de seleção que os sujeitos fazem para criar e recriar signos 

nas mais diversas formas de materialização, como aponta Santos (2011), portanto, sendo os 

significados sociais construídos por meio de formas, textos e práticas semióticas, que 

atravessam a história da humanidade, como refletem Hodge e Kress (1988). 

Ainda nessa esteira de discussão, a Semiótica Social busca mediar a forte relação 

existente entre as várias semioses que compõem os textos que circulam socialmente, que por 

sua vez, não põem em primazia o código escrito, mas busca tratar a relação verbo-imagética 

como complementar e dotada de sentido. Além das ideias discutidas sobre a SS15, convém 

ressaltar que ela 

 

[...] é uma abordagem que investiga várias características inerentes à 

construção de sentido, colocando, no mesmo nível de importância, qualquer 

que seja o modo de comunicação (fala, escrita, imagem e outros) bem como 

os recursos semióticos (gestos, tom de voz, cores, texturas, tamanhos, entre 

outros) presentes na materialização do texto (HODGE; KRESS, 1988 apud 

GUALBERTO, 2016, p. 54). 

 

Nesse sentido, o código verbal e o não verbal ocupam, na sociedade, um lugar de 

centralidade e que eles não se sobrepõem entre si, mas fazem parte do mesmo grau de 

importância dentro de uma composição multimodal, embora a escrita tenha sido privilegiada 

pelas classes dominantes e a imagem apenas vista como acessória dela. Com os estudos da 

SS, esses modos semióticos se unem para formar um todo coerente, a partir das cores, fontes, 

texturas, movimentos, sons e outros recursos semióticos que são usados nos mais variados 

textos para provocar e gerar efeitos de sentido. A respeito disso, Gualberto (2016, p. 54) 

afirma que: 

 

                                                           
15 Para se referir à Semiótica Social, utilizaremos a abreviação SS. 
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Tem como foco principal o estudo da comunicação e da semiose humana, ou 

seja, o processo de produção de sentido. Dessa forma, a SS é uma aborda-

gem que investiga várias características inerentes à construção de sentido, 

colocando, no mesmo nível de importância, qualquer que seja o modo de 

comunicação. 

 

Consoante a isso, concordamos com Gualberto (2016) ao afirmar que o processo de 

produção de sentido é um grande foco da Semiótica Social, porque é o resultado da 

congregação entre o estudo da comunicação e da semiose humana, em que várias 

características estão intrínsecas a esse processo como forma de construir sentidos por meio de 

modos semióticos, sendo esses tratados em um mesmo nível, como apontam Hodge e Kress 

(1998).  Assim, compreendendo que os discursos verbo-imagéticos devem ser tratados em um 

mesmo nível de importância, cabem aos sujeitos compreendê-los como construtos sociais, já 

que refletem as formas que escolhemos, na sociedade, por meio de diversos gêneros, a fim de 

que se construa uma camada de significados inerentes às práticas sociais em que os indivíduos 

se localizam, como resultado das instituições e dos papéis sociais que eles exercem dentro de 

um contexto social específico.  

A visualidade na comunicação é algo que nos rodeia desde os primatas quando já 

usavam de elementos, como: gestos, sons e expressões para garantir elos comunicativos com 

os seus. A história da comunicação aliada à da humanidade nos releva que os nossos 

ancestrais, antes mesmo do surgimento da linguagem, já usavam códigos para garantir uma 

interlocução com seu povo, sendo adeptos de uma linguagem rudimentar. No entanto, com a 

passagem do tempo, esses modos criados pelos primatas foram se reconfigurando, 

principalmente, pelos homens da pré-história, quando criaram os primeiros escritos e as 

pinturas rupestres, desenhos feitos em cavernas, registrando em imagens os utensílios de caça, 

os animais capturados, os rituais e outras vivências representadas nas paredes. Embora se 

tenha a ausência de códigos escritos, nessa época, mas por meio de desenhos, o homem 

primata conseguia se comunicar com seu povo. Esse breve histórico nos leva a afirmar e a 

refletir que a visualidade de informação não é algo novo, porém, faz parte da nossa sociedade 

desde os primórdios da humanidade. Por essa razão, consideramos que: 

 

Já faz muito tempo que, em vez de usarmos as paredes das cavernas, 

passamos a usar outros suportes, como a argila, o papiro, o papel e agora as 

telas digitais dos computadores, dos tablets ou dos smartphones. Desde as 

cavernas até estes últimos suportes de escrita, o que fazemos é desenhar 

escrevendo e/ou escrever desenhando [...]. Habilidades distintas, portanto, 

mas que se cruzam aqui e que são importantes para que tratemos do texto em 

ambiente digital (ARAÚJO, 2013, p. 91). 
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Nesse sentido, hoje, considerando os avanços tecnológicos na sociedade da pós-

modernidade, podemos afirmar que o modo como os sujeitos se comunicam uns com os 

outros tem sido fortemente influenciado pela cultura digital que dá aos atos comunicativos 

aspectos mais imagéticos, ou seja, “necessita-se de imagens, e até mesmo de sons e de 

movimentos (TV, cinema e internet), que se entrelaçam para construir os novos sentidos 

exigidos pelos textos contemporâneos” (VIEIRA, 2007, p. 9). Conforme a autora, os textos 

pós-modernos são movidos por essas mudanças transglobais e, com isso, têm sido agentes 

transformadores dos eventos de escrita, tornando-os mais dinâmicos, flexíveis e complexos 

em virtude da carga semiótica que eles congregam. Além disso, os avanços tecnológicos 

protagonizaram a facilitação do acesso e circulação da informação, colaborando para que se 

abram caminhos para a comunicação, tornando a imagem como um dos principais efeitos 

dessa maior velocidade de propagação informativa nos diferentes contextos de 

relacionamentos humanos, como discutem Barbosa e Araújo (2014). 

 Por essa razão, concordamos com Dionísio e Vasconcelos (2013, p. 23) quando 

apontam que “as interações humanas se realizam por meio de linguagens, as mais diversas, e 

não nos referimos aqui apenas às interações mediadas por enunciado linguístico falado ou 

escrito, mas sim qualquer artefato”. Sobre isso, advogamos, com base nas autoras, que no 

contexto em que estamos inseridos, é quase impossível usarmos apenas um código linguístico 

para agirmos socialmente em práticas de letramentos diversos.  

Fica claro que a linguagem tem se modelado e acompanhado as mudanças provocadas 

pela tecnologia e, isso, pode tornar algumas formas de escrita obsoletas, como argumenta 

Vieira (2007), em razão do papel que as tecnologias têm desempenhado na linguagem, no que 

a tornou mais hibridizada, como aponta Martinec e Salway16 (2005, p. 337) que “devido ao 

ritmo implacável da evolução das tecnologias de comunicação e informação, texto e imagens 

estão cada vez mais juntos criando textos multimodais”. Assim não é mais possível ver o 

texto verbo-imagético como dicotomias excludentes, mas como elementos comunicativos 

complementares e provocadores de sentidos múltiplos.  

Nesse contexto, ao falarmos que a linguagem se entrecruza por diferentes modos ou 

modalidades linguísticas, queremos corroborar com o seu caráter multimodal, ou seja, 

construída por diferentes semioses, como: sons, gestos, palavras, cores, layouts e outros 

recursos que a constituem sobre uma multiplicidade de linguagens. Diante dessas 

observações, por mais que a imagem acompanhe as práticas sociais desde a nossa 

                                                           
16 Apresentamos tradução livre. 
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ancestralidade e que a “cultura contemporânea é sobretudo visual” (PELLEGRINI, 2003, p. 

15), são recentes os olhares que se debruçam sobre o status do texto multimodal como objeto 

para teorização, isso porque sabemos que a incorporação da imagens aos estudos linguísticos 

sofre uma grande resistência frente às abordagens tradicionalistas, como destaca Mozdzenski 

(2008), uma vez que, do ponto de vista histórico, a análise do discurso esteve restrita aos 

textos linguisticamente realizados onde se sobrepujava a elevação da linguagem verbal em 

detrimento de outros recursos semióticos (KRESS; LEITE-GARCIA; VAN LEEUWEN, 

2000).  

Nesse percurso evolutivo, já podemos considerar o estudo da imagem como elemento 

constitutivo dos enunciados linguísticos, que antes era apenas encarado pelos textos escritos, 

torna-se um cenário de pesquisas sistemáticas para estudiosos, principalmente, na área de 

Linguística e suas subáreas como a Linguística Aplicada (LA), Análise Crítica do Discurso 

(ADC), Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e outras perspectivas teóricas, que são 

utilizadas para estudar a multimodalidade dos textos. Com isso, dependendo do enfoque dado 

ao estudo, a Multimodalidade se apresenta como um campo fértil com várias possibilidades 

para entender hegemonia, letramentos, identidade, relações de poder, discurso político e 

outros fatores que podem ser observados a partir da integração dos recursos semióticos 

utilizados para provocar uma carga simbólica de sentidos por meio de sua inserção na 

sociedade da imagem (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001).  

Portanto, na atualidade, torna-se “possível identificar significados potenciais, que 

aludem a contextos sociais, políticos e culturais” (BARBOSA, 2013, p. 64) a partir de um 

viés multissemiótico textual. Nesse sentido, hoje, ao falarmos de textos que se configuram 

tanto pelo verbal como o não verbal, alcunhamos a isso de Multimodalidade, que nos escritos 

de Pinheiro (2015, p. 211): 

 

O termo multimodalidade se constitui, portanto, a partir do princípio de que 

toda significação é fruto da inter relação entre vários meios semióticos. 

Assim como na linguagem oral, o sentido é representado pelas palavras, 

gestos, entonação, expressões faciais, ou mesmo o silêncio, em outros 

contextos de significação, é importante analisar a conjunção entre linguagem 

verbal e imagem, disposição espacial, cores, áudios, vídeos, etc. 

 

 

Com base no autor, podemos dizer que o termo Multimodalidade se refere à 

confluência de vários dispositivos semióticos que estão a nossa disposição para construir atos 

comunicativos cada vez mais hibridizados, a partir de gêneros que se mesclam por esse 
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conjunto de recursos. Além disso, não podemos compreender ou reduzir o conceito de 

Multimodalidade apenas ao que é representado imageticamente, pois como afirma Pinheiro 

(2015), a linguagem oral também é dotada de semioses, como: gestos, entonação, franzir de 

sobrancelhas, silêncio e outros movimentos próprios da oralidade que são, por sua vez, 

imbuídos de significados e que interligados ao discurso escrito ou imagético se combinam 

para provocar sentido. 

Nessa mesma linha de pensamento, Dionísio (2011, p. 139) esclarece que há um traço 

constitutivo entre o texto falado e o escrito como multimodais. Nessa ótica, acreditamos que a 

preocupação da autora em traçar essa continuidade entre as modalidades falada e escrita como 

aspectos multimodais de comunicação, é pelo fato de, muitas vezes, o termo multimodalidade 

ser reduzido apenas a imagens, tornando limitada a compreensão que se tem sobre textos 

multimodais. Desse modo, conforme a autora, esses traços se evidenciam a partir dos 

seguintes aspectos: 

 

 As ações sociais são fenômenos multimodais; 

 Gêneros textuais orais e escritos são multimodais; 

 O grau de informatividade visual dos gêneros textuais da escrita se processam 

num contínuo; 

 Há novas formas de interação entre o leitor e o texto, resultantes da estreita 

relação entre o discurso e as inovações tecnológicas. 

 

Sobre isso, concordamos com Dionísio (2011) acerca desses pressupostos, que tornam 

cada vez mais tênues a relação íntima entre fala e escrita, como aspectos genuinamente 

multissemióticos, não havendo assim uma separação dessas modalidades que dispomos para 

nos comunicar com os sujeitos nas interações sociais. Ainda tomando como base Dionísio 

(2011, p. 139), devemos assumir que: 

 

Os gêneros textuais falados e escritos são também multimodais porque, 

quando falamos ou escrevemos um texto, estamos usando 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. 

 

Logo, não podemos, numa sociedade semiotizada, compreender apenas a imagem 

como recurso multimodal. Diferente disso, todas as nossas ações manifestadas culturalmente 

por gêneros discursivos se modelam por mais de um código semiótico, visto que, as nossas 

ações em sociedade são frutos dos aspectos multissemióticos que fomentam as nossas atitudes 

discursivas materializadas ora pela fala, ora pela escrita, ora confluenciadas imageticamente. 
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Diferente do que muitos pensam, o termo Multimodalidade não surgiu com Kress e 

Van Leeuwen (1996, 2006), pioneiros nos estudos sobre Multimodalidade ancorados à 

Semiótica Social. Conforme Van Leeuwen (2006), o verbete multimodalidade data de 1920, 

bem antes de surgirem suas primeiras pesquisas sobre o assunto, sendo utilizado como termo 

técnico para o novo campo da Psicologia da Percepção, significando os diferentes efeitos de 

percepções sensoriais. Assim, torna-se possível entender, como já vimos em Dionísio (2011) 

e Pinheiro (2015), que a Multimodalidade trata dos diferentes modos que usamos para nos 

comunicar, como: escrita, oralidade, gestos e imagens e que esses modos estão intimamente 

ligados às comunidades onde essas mensagens são reproduzidas, pois, nos dizeres de Kress 

(2011), essas escolhas refletem a necessidade de representação daquilo que uma comunidade 

convenciona como modo, por exemplo, a pintura, os recursos de layouts tornando responsável 

por aquilo que é representado dentro desse ambiente.  

Nesse contexto, foram com os estudos de Gunther Kress, Theo Van Leeuwen e Robert 

Hodge que a abordagem multimodal dos textos tem se tornado um campo cada vez mais fértil 

para os estudos da linguagem, fato ocorrido a partir da publicação dos dois livros que são 

considerados como pioneiros para a compreensão da Multimodalidade aliada à Semiótica 

Social, sendo eles: Reading Image: The Grammar to Visua Design, de Kress e Van Leeuwen 

e Social Semiotics, de Hodge e Kress, publicados em 1996 e 1998, respectivamente. Ainda 

traçando alguns conceitos elaborados para o termo Multimodalidade, vejamos como Kress e 

Van Leeuwen (2006, p. 20) o define: 

 

[...] o uso de vários modos semióticos no design de um produto semiótico ou 

evento, juntamente com a maneira particular em que estes modos são 

combinados- eles podem, por exemplo, reforçar-se mutuamente (dizer a 

mesma coisa de formas diferentes), desempenhar papéis complementares 

[...] ou ser ordenados hierarquicamente. 

 

Segundo os autores, os vários modos semióticos agem no produto semiótico como 

complementares ou podendo dizer coisas diferentes. Então, a partir dessa definição dada por 

Kress e Van Leeuwen (2006), podemos afirmar que os modos semióticos que configuram os 

textos multimodais agem mutuamente para significar, ou seja, nem um deve estar superior ao 

outro ou serem ignorados na leitura deles, pois a não compreensão desses recursos semióticos 

podem prejudicar a compreensão de quaisquer textos multimodais em eventos diferentes, 

onde essas semioses agem de forma complementar.  

Ainda em termos de definições, retomamos a fala de Kress (2011) para compreender 

melhor essas nuances multimodais, uma vez que, o uso de vários modos semióticos dá-se por 
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meio de uma construção orientada social e culturalmente, que colabora na produção de 

significados, como enfatiza o autor. Ainda nesse escopo, vejamos como Jewitt (2009, p. 14) 

define ao afirmar que: 

 

[...] multimodalidade descreve abordagens que atendem a comunicação e 

representação como sendo mais que a linguagem verbal, e que atende a toda 

gama de formas comunicacionais que as pessoas usam – imagem, gestos, 

olhar, postura, e assim por diante- e as relações entre elas. 

 

Tomando como ponto de partida os dizeres da pesquisadora, há um grande 

entrelaçamento também com as ideias defendidas por Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), já 

que se trata da multimodalidade como uma abordagem que envolve não só a linguagem 

verbal, mas ao que ela se associa a outros modos para fazer comunicação, tornando, logo, a 

comunicação um arsenal que imbrica várias representações sígnicas, que se manifestam no 

curso de nossas interações comunicativas.  

Por outro lado, retornemos a Jewitt (2009) ao afirmar que a multimodalidade “surge 

com pressuposto de que a representação e a comunicação sempre recorrem a uma 

multiplicidade de modos, os quais tem potencial significativo para significar”. Assim, 

compreendemos que, no diálogo com o outro, sempre operamos mais de um modo, que pode 

ser representado estaticamente ou em movimento, a depender do ambiente onde essa 

mensagem se concretiza; ainda em acréscimo ao que diz a autora, devemos compreender que 

esses modos “são constantemente transformados por seus usuários em resposta às 

necessidades comunicativas das comunidades, instituições e sociedades: novos modos são 

criados e modos existentes são transformados” (JEWITT, 2008, p. 247). Por isso a razão de 

compreendê-los como uma atividade social e cultural que subjazem às escolhas do produtor 

desses signos para sua modificação. 

Em relação às definições relativas à multimodalidade, notemos que a mesma ideia 

defendida por Jewitt (2009), é confirmada, aqui no Brasil, por Rojo e Barbosa (2015), quando 

também apresentam o conceito para o texto multimodal, aproximando-se da mesma definição 

dada por Jewitt (2009). Nessa ótica, vejamos como Rojo e Barbosa (2015, p. 108) conceituam 

o fenômeno da multimodalidade da linguagem: 

 

Texto multimodal ou multissemiótico é aquele que recorre a mais de uma 

modalidade de linguagem ou a mais de um sistema de signos ou símbolos 

(semioses) em sua composição. Língua oral e escrita (modalidade verbal), 

linguagem corporal, (gestualidade, danças, performances, vestimentas, 

modalidade gestual), áudio (música e outros sons não verbais- modalidade 
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sonora) e imagens estáticas e em movimento (fotos, ilustrações, grafismo, 

vídeo, animações – modalidade visuais, compõem hoje os textos da 

contemporaneidade, tanto em veículos impressos como, principalmente, nas 

mídias analógicas e digitais). 

 

Com base no conceito proposto pelas autoras, é perceptível o quanto elas reforçam a 

noção de multimodalidade, que, diante das novas tecnologias, perpassam os ambientes 

analógicos e digitais. Desse modo, notamos que a multimodalidade não foi limitada a textos 

puramente imagéticos, ao contrário disso, os sistemas de símbolo estão presentes em todas as 

práticas sociais, visto que, sempre operamos as modalidades descritas por Rojo e Barbosa 

(2015) em nossos discursos, quer seja na cultura impressa ou digital.  

Nesse aspecto, partindo dessas ideias, devemos, pois, considerar que toda 

comunicação é um evento multimodal, uma vez que agrega e integra diversos modos 

semióticos na criação do texto e na produção do sentido, como resultado de um processo 

cultural e social, conforme Barbosa e Araújo (2014) destacam a partir do uso integrado dos 

recursos comunicativos nos textos multimodais. Desse modo, no que tange às explanações 

que discorremos até aqui, notemos que, para esses pesquisadores, em termos de conceitos, há 

um grande diálogo entre eles, pois as definições construídas dialogam e complementam entre 

si, corroborando, pois, para que entendamos a comunicação como algo que vai além da 

linguagem verbal, mas que se concretiza a partir de vários modos semióticos que a sociedade 

fornece para os usuários como meio de produção de significado em diversas articulações. 

Nesse contexto, tomando como base as definições que levantamos até aqui sobre 

multimodalidade a partir de Dionísio (2011), Jewitt (2009), Kress e Van Leeuwen (2006), 

Rojo e Barbosa (2015) e Pinheiro (2015), notamos que, teoricamente, é consensual o 

intercruzamento de definições levantadas pelos pesquisadores sobre o que venha a ser textos 

multimodais.  

Portanto, em um profundo diálogo com os autores citados, concordamos veemente nos 

conceitos dados para o assunto principal desta dissertação e, por isso, somos convidados a 

refletir a nossa percepção do que é texto multimodal, visto que, a compreensão de muitos 

conceitos ainda geram dúvidas por parte de pessoas que não têm aprofundamento teórico 

nessa área da linguagem e acabam por reduzir o assunto apenas às imagens.   

No entanto, ficou aparente que as práticas de leitura na sociedade são multimodais, 

independentemente do ambiente em que a informação, materializada em texto oral, escrito ou 

hipermidiático, fará uso de mais de um código semiótico, por isso, as mesclagens de 

linguagens vão conferir aos textos o caráter multissemiótico.  
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É por isso, que devemos compreender que “outras modalidades linguísticas atuam ao 

lado da modalidade escrita, imagens passam a compor os textos, não mais com valor 

meramente ilustrativo, mas como argumento discursivo à parte” (FERRAZ, 2007, p. 110), ou 

seja, devemos considerar, principalmente, com os avanços tecnológicos, que os textos não são 

puramente escritos, são cada vez mais visuais, sonoros, até se movimentam, sobretudo, 

quanto circulam em ambientes digitais. Essa orquestração semiótica não é aleatória, são 

estratégias retóricas e persuasivas que o produtor do texto vai escolhendo para convencer, 

iludir, manipular algum sujeito a algo.  

Até aqui, tratamos em trazer à tona algumas considerações sobre o que venha ser 

multimodalidade e por isso, reportamo-nos a vários teóricos e pesquisadores estrangeiros e 

brasileiros que delineiam seus estudos nessa área. Agora, trataremos de esboçar, 

sumariamente, como a multimodalidade tem se tornado um objeto de estudo por muitos 

pesquisadores no Brasil. 

Nessa ótica, a pesquisa sobre multimodalidade tem sido fortemente explorada por 

pesquisadores, como Almeida (2008, 2011, 2019), Dionísio (2011), Fernandes e Almeida 

(2008), Gualberto (2016), Rojo e Barbosa (2015), Pimenta (2001), Santos (2011) e outros, 

que mesmo com pontos de vistas teóricos diferentes, tomam o texto multimodal como centro 

de investigação. No entanto, “a multimodalidade discursiva da escrita ainda é uma área 

carente de investigação” como assevera (DIONÍSIO, 2011, p. 138), no que pode gerar muitas 

confusões na hora de conceber que todos os textos são multimodais. Nesse sentido, é viável 

mostrar, suscintamente, um breve panorama das pesquisas sobre multimodalidade, no Brasil, 

desenvolvidas nas áreas de Linguística e Linguística Aplicada, a partir do mapeamento de 

gêneros multimodais produzido por Araújo17 (2011), no período de 2000 a 2011. Abaixo, 

temos uma representação tabulada desse levantamento quantitativo feito pela autora: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos trabalhos em multimodalidade por universidade18 

Instituição Período No. De trabalhos 

                                                           
17  A pesquisa à qual nos referimos é intitulada de Gêneros multimodais: mapeando pesquisas no Brasil, escrito 

pela Prof. Dra. Antônia Dilamar Araújo (UECE), publicada na Revista Linguagem em Foco- do Programa de 

Pós-graduação em Linguística Aplicada da UECE, volume 3. No 5. Ano 2011 no dossiê temático 

“Multimodalidade e Letramento Visual”. 
18 A tabela foi retirada do artigo Gêneros multimodais: mapeando pesquisas no Brasil, de Araújo (2011). 
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UFSC 

UFPE 

UFMG 

UFSM 

UFPB 

UNISUL 

UnB 

UNICAMP 

UFRJ 

USP 

UFCG 

PUCRJ 

UERN 

UECE 

UFPI 

TOTAL 

1999-2011 

2005-2011 

2007-2010 

1998-2010 

2009-2010 

2004-2010 

2003-2010 

2004-2009 

2006-2009 

1997-2008 

2008 

2009 

2010 

2010-2011 

2006 

 

10 

11 

05 

06 

04 

02 

09 

04 

02 

05 

01 

01 

01 

02 

01 

64 

Fonte: Dados retirados de Araújo (2011). 

 

Percebemos que, conforme demonstrado por Araújo (2011), não é novo o interesse de 

pesquisadores brasileiros em trabalhar com o fenômeno da multimodalidade, isso pela 

necessidade que sempre houve dos programas de pós-graduação strictu sensu em fornecer 

subsídios teóricos e metodológicos acerca dos estudos da multimodalidade que se torna cada 

vez mais um campo fértil para estudos sobre diversas óticas. E sobre isso, além de Araújo 

(2011) trazer à baila essa distribuição quantitativa das pesquisas, a pesquisadora ainda aponta 

que, no Brasil, muitas pesquisas têm assumido uma perspectiva teórica que entrelaça a 

Semiótica Social com a Gramática do Design Visual, com o objetivo de “perceber como os 

significados são construídos pela integração da linguagem verbal com outros recursos 

semióticos” (ARAÚJO, 2011, p. 21).  

Nesse mesmo caminho investigativo, em uma pesquisa mais recente, as pesquisadoras 

Gualberto e Santos (2019) também traçam um estudo sobre o estado da arte referente à 

literatura em multimodalidade no contexto brasileiro, a partir de dados coletados por meio das 

plataformas Google Acadêmico e Banco de Dados Virtuais da CAPES19. Confrontando a 

pesquisa das autoras com o trabalho de Araújo (2011), percebemos que é recorrente, no 

Brasil, pesquisas voltadas à multimodalidade, sob diferentes enfoques teórico-metodológicos, 

                                                           
19 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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como já apontado por Araújo (2011). Nesse contexto, Gualberto e Santos (2019) reforçam que 

o crescimento dos trabalhos a respeito da multimodalidade está ligado às temáticas 

educacionais, tendo como principais materiais de análise manuais didáticos ou vídeos, isso, 

variavelmente, em teses e dissertações.  

Além disso, em consonância, Araújo (2011) e Gualberto e Santos (2019) refletem que 

muitas críticas são lançadas às produções acadêmicas, em virtude de existir um grande 

quantitativo de trabalhos que se detém apenas a uma análise descritiva dos modos semióticos 

que operam na construção desses textos, dispensando um olhar crítico sobre eles. A despeito 

dessa ideia, apresentamos os dizeres de Gualberto e Santos (2019) que nos levam à reflexão: 

 

Por extensão, a difusão do termo “multimodalidade”, em muitos trabalhos, 

aparece como uma ferramenta descritiva dos processos de comunicação e 

representação ao invés de uma abordagem crítica que disponibiliza 

inventários para compreender os significados (representacional, interacional 

e composicional), que operam simultaneamente em todos os textos, 

construindo padrões de experiência, interação social e posições ideológicas 

por meio das escolhas em um contexto cultural. (GUALBERTO; SANTOS, 

2019, p. 26-27).  

 

Assim, com base nos postulados das autoras, fica evidente que muitos trabalhos 

carecem de um afinamento teórico e, por conseguinte, que sejam capazes de investigar os 

aspectos representacionais, interacionais e composicionais que modulam os textos, já que, 

tomando como norte as bases teóricas da Semiótica Social nenhum discurso está isento de 

valores ideológicos, sociais e históricos, sendo eles, portanto, representados de forma 

imagética. 

Em suma, com base no mapeamento feito por Araújo (2011) e na pesquisa realizada 

por Gualberto e Santos (2019) e suas considerações acerca da interseção entre Semiótica 

Social e GDV, a pesquisa que aqui se esboça assume a mesma, por acreditarmos que são dois 

polos que se verticalizados são imprescindíveis para entendermos as imagens não como 

artefato marginal ao escrito, mas como um texto dotado de sentido e que precisa ser 

compreendido em sua estruturação representacional, interacional e composicional. Por isso, 

preocuparemos, mais adiante, em não só fazer uma descrição das imagens, mas também 

analisá-las criticamente a fim de perceber como elas constroem sentidos em avaliações de 

larga escala. 

Por fim, acreditamos que essa subseção foi crucial para situarmos, de forma clara, 

quais as perspectivas adotadas sobre multimodalidade, bem como nos comprometemos em 

desfazer as trincheiras que, muitas vezes, são feitas sobre o estudo da imagem. Nada adianta 
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elas participarem das nossas práticas, se a enxergamos como adornos ilustrativos do código 

escrito. É precisamos defender o inverso disso, pois é fato que as nossas relações são cada vez 

mais multissemióticas.  

Para tanto, concordamos mais uma vez com Araújo (2011, p. 22) ao afirmar que “por 

ser uma área nova de conhecimento, é necessário ainda se avançar as teorias existentes para 

dar conta da análise de vários recursos semióticos que circulam na sociedade 

multissemiotizada em que vivemos”. Somente assim, a imagem passará a ser compreendida 

como um artefato que unido à palavra forma um todo coerente e que são fulcrais para as 

nossas relações humanas num contexto tecnológico e semiotizado.  

 

3.2 TODO TEXTO É MULTIMODAL: A INFORMATIVIDADE VISUAL NUM 

CONTÍNUO 

 

Araújo (2011) apontava que desde 1999 já havia pesquisas, no Brasil, que se 

debruçavam sobre a perspectiva multimodal dos textos e, sobre isso, torna-se latente não 

conceber o assunto como novo, do ponto de vista teórico e prático. No entanto, cabe 

considerar que muitas são as crenças institucionalizadas nas esferas sociais acerca da 

multimodalidade. Uma delas é a redução do termo multimodalidade apenas ao que é 

representando imageticamente, tornando limitado o conceito do termo e seu uso nos âmbitos 

de pesquisa e aplicação prática. Diante dessa crença tão perpetuada e cultuada por uma 

sociedade considerada grafocêntrica, podemos afirmar que todo texto é multimodal ou apenas 

aqueles que se valem de imagens em sua estrutura composicional? Não podemos 

desconsiderar que por muito tempo o código escrito estabeleceu um grande papel na 

sociedade, os textos apresentados, muitas vezes, tinham uma grande baixa de visualidade, 

além de serem privilegiados pelas camadas sociais elitizadas, sendo hoje de grande resistência 

quando nos deparamos com textos cada vez mais semiotizados.  

Por essa razão concordamos com Barbosa e Araújo (2014) quando debatem que a 

imagem reassume uma importância nos mais diversificados campos de comunicação, tanto 

pelo impacto, quanto pela influência, que exerce sobre os sujeitos e, também, pelos 

significados que veiculam.  A visão linear e única de conceber o texto verbal escrito 

perpassou fronteiras, chegando a ocupar grande espaço nos contextos escolares, denominado 

de text-centred como aponta Almeida (2011, p. 58).  

A exemplo disso, a autora reflete sobre a negligência que a imagem foi tratada na sala 

de aula. Por exemplo, as imagens sempre foram renegadas no ensino, sendo vistas como 
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apenas como adorno e, muitas vezes, as páginas que as continham eram “puladas”, uma vez 

que, a visão tradição unívoca de texto não permitia que a compreensão e a leitura fossem 

além, ou seja, a imagem era compreendida, na maioria das vezes,  apenas como “apêndice 

ilustrativo do texto” como salienta (OLIVEIRA, 2006, p. 20). E ainda nesse sentido, Kress, 

Leite-Garcia, Van Leeuwen (2000, p. 32) afirmam que: 

 

A ideia de que a língua (escrita e oral) é o meio exclusivo de representação e 

comunicação está profundamente enraizada nas sociedades ocidentais 

alfabetizadas. Também, na área das humanidades, nada se iguala ao prestígio 

das disciplinas acadêmicas fundamentadas na linguagem ou dedicadas a sua 

investigação, essas disciplinas oferecem resistência quando lhe são 

apresentadas materiais não-linguísticos como fontes essenciais de suas 

atividades. 

 

Em conformidade com os autores, a crença ou primazia pelo texto escrito ainda é 

latente nos dias atuais, mesmo com tanta riqueza semiótica que nos envolve, mas isso é 

decorrente da hegemonia na sociedade, que ainda privilegia o texto oral ou escrito como única 

forma de representação, deixando de lado a potencialidade comunicativa que as imagens 

carregam em si. No entanto, convém enfatizar que os textos multimodais estão em alta, como 

pregoa Vieira (2007) e que, sobre isso é impossível os textos que nos cercam, dirigindo o 

olhar apenas para o escrito ou oral, é preciso que se combinem os diversos modos semióticos. 

Nesses dizeres, Kress (1997) afirma que mesmo que a escrita tenha sido valorizada pelas 

camadas sociais, não podemos negar que a comunicação sempre orquestrou mais de um modo 

semiótico e que essa efervescência imagética nada mais é que uma alteração de foco, como 

afirma o autor, ou também podemos conceber como uma “virada na comunicação”, segundo 

Bateman (2008, p. 2).  

Com base no exposto, não podemos considerar a ‘monomodalidade’ dos textos, ou 

seja, que eles são monomodais, formados apenas por um modo semiótico. De acordo com os 

autores Kress, Van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt (2009), todo texto é multimodal, inclusive 

aquele predominante escrito. Nessa esteira, Descaderci (2002, p. 20-21, grifo da autora) 

afirma que: 

Qualquer que seja o texto escrito, ele é multi-modal, isto é, composto por 

mais de um modo de representação. Em uma página, além do código escrito, 

outras formas de representação como a diagramação da página (layout), a 

cor e a qualidade do papel, o formato e a cor (ou cores) das letras, a 

formatação do parágrafo, etc. 
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Vejamos, como apontado por Descardeci (2002), o texto escrito é multimodal dada 

suas características diagramais, de cores, das tipografias usadas, da qualidade da folha, do 

espaçamento que damos ao parágrafo e do texto que se organiza em colunas ou em blocos. 

Talvez essas características possam parecer apenas um estilo de quem escreve a fim de tornar 

o texto bonito, mas não. São recursos semióticos que precisam ser visualizados e lidos 

conjuntamente, pois “nenhum sinal ou código pode ser entendido ou estudado com sucesso 

em isolamento, uma vez que se complementam na composição da mensagem” 

(DESCARDECI, 2002, p. 21). Caso isso aconteça, devemos, pois, considerar que a lacuna na 

leitura poderá afetar de modo significativo na compreensão global do texto como alude 

Mozdzenski (2008). 

 Ainda sobre isso, Rojo e Barbosa (2015) também concordam com a premissa de que 

todo texto é multimodal. As autoras, em se tratando do texto escrito, acrescentam, inclusive, 

que a própria mancha na página pode ser passível de intepretação e de sentidos e ressalta o 

valor da diagramação, que pode formar imagens. Ainda para reforçar o valor da palavra como 

recurso multimodal, vejamos o que Ribeiro (2018, p. 66) argumenta sobre: 

 

Uma palavra pode ajudar a explicar e entender uma imagem; uma palavra 

pode desdizer uma imagem, que pode funcionar de maneira irônica, por 

exemplo; uma imagem pode repetir a informação dada por uma palavra, ou 

pode contrariar em muito uma palavra; ou a palavra contrariar a imagem. 

Hegemonia de quem? Uma palavra e uma imagem podem existir em 

contraponto ou em sinergia. 

 

Nesse entendimento, como a autora reflete, não é mais possível ver imagem e palavra 

como elementos separáveis ou que haja preponderância entre os modos semióticos, imagem e 

palavra não são hegemônicas. Cada um carrega em si sua potencialidade comunicativa, ora se 

complementam, ora se refutam, mas que devem ser, no texto, compreendidas em sua 

totalidade, objetivando uma compreensão geral.  

Nesse contexto, devemos entender que “uma palavra escrita é visualizável. Uma 

palavra escrita tem o elemento substancial de uma imagem” (RIBEIRO, 2018, p. 670). Essa 

assertiva nos leva a redimensionar a ideia de que texto multimodal não é apenas aquele que 

tem imagens, como já discutimos. O escrito também é visualizável. Sua formatação, “por 

exemplo, a distribuição do texto em colunas, bem como o uso de linhas e marcas gráficas são 

utilizados para evidenciar a distribuição da informação em blocos temáticos e orientar a 

leitura” (NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 2011 p. 530); a tipografia “como fonte, 

negrito, ou uso de cor servem para salientar determinadas elementos ou criar efeitos de 
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sentido” (NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 2011 p. 530), ou seja, dependendo do 

tipo da fonte, pode nos remeter a textos jornalísticos, a textos acadêmicos, que sempre 

padronizam seus tipos de fonte, como a Times New Roman ou Arial, como fizemos agora, 

negritamos os nomes das fontes objetivando chamar atenção do leitor.  

Outro aspecto que merece atenção dentro do texto escrito é o uso de cores, pois 

“podem estabelecer afiliações com determinados grupos sociais” (NASCIMENTO; 

BEZERRA; HEBERLE, 2011 p. 530). Assim, compreendemos o quanto o texto escrito é rico 

de informações que transcendem a linearidade das palavras e que, muitas vezes, deixamos 

essa confluência semiótica fugir, prejudicando até mesmo uma leitura mais fluída daquilo que 

se ler. Além disso, devemos considerar que o uso dessas cores não é escolhido aleatoriamente. 

Sempre há motivações culturais e ideológicas que participam dessa escolha no intuito de 

provocar sentidos, já que as escolhas que fazemos dos signos não são arbitrárias.  

Assim, é por essa razão que a “multimodalidade explora, portanto, a forma como o 

significado pode ser expresso por diferentes modos semióticos” como afirmam as 

pesquisadoras Natividade e Pimenta (2009, p. 25-26), uma vez que esses textos verbo-

imagéticos se criam, recriam e reproduzem crenças e ideologias advindas do produtor do 

texto, como reflete Oliveira (2006). 

 

3.2.1 Do menos visualmente informativo ao mais visualmente informativo 

 

É consensual que não existe comunicação monomodal, tanto por parte de 

pesquisadores estrangeiros como Kress, Van Leeuwen (1996, 2006), Jewitt, (2011), e 

nacionais como Dionísio, Descardeci, Nascimento et al. (2011), Oliveira (2006) Rojo e 

Barbosa, Ribeiro (2016), Vieira (2007) e tantos outros que comungam da premissa de que as 

relações comunicativas entre os sujeitos são arranjadas por “multi modos” como alcunha 

Gualberto (2016), isto é, que sempre recorremos a gestos, cores, tipografias, sons, layouts, 

para tornar os textos, quer sejam impressos ou digitais, mais dinâmicos e visuais. Tudo isso 

corrobora para a não existencialidade de textos monomodais, que se constituem de apenas um 

modo na sua superfície. 

No entanto, devemos considerar que nem todo texto, por mais multimodal que seja, 

tem a mesma visualidade de informação. Uns vão apresentar de maneira mais predominante 

as imagens aliada às palavras, outros usarão apenas as palavras e recursos diagramais, outros 

recursos tipográficos ou até mesmo cores para modulação de sentidos. Quanto a isso, pode se 

categorizar esses gêneros a partir de um contínuo informativo, que segundo Dionísio (2011) 
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se categoriza por gêneros que vão desde o menos visualmente informativo ao mais 

visualmente informativo. Sobre isso, compreendemos que quando o gênero apresenta uma 

grande incidência de elementos imagéticos, com pouca presença de palavras, por exemplo, 

deve ser considerado como mais visualmente informativo; quando há uma grande 

predominância do escrito, ressaltado em tipografias diferentes, espaçamentos, marcações de 

parágrafos e outros recursos dessa natureza, havendo, pois, uma presença tímida da imagem, 

deve ser, logo, considerado como menos visualmente informativo. Considerando esses 

aspectos, destacamos as ideias de Mozdzenski quando reforça que “a modalidade escrita, em 

particular, exige um determinado arranjo textual e tipográfico, que fornece pistas visuais 

relativas à organização verbal do texto, contribuindo para o processamento da leitura” 

(MOZDZENSKI, 2004, p. 95). Dito isso, organizamos uma figura que permite a visualização 

do que ora temos discutido. 

 

 Figura 1 – Contínuo da informatividade visual dos textos 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Elaborado com base em Mozdzenski (2004, p. 95). 

 

Diante dessa esteira de discussão, alguns pesquisadores, no Brasil, buscaram 

desenvolver pesquisas que analisam o potencial semiótico de textos menos visualmente 

informativos, como podemos citar, por exemplo, os trabalhos de Aquino (2010). O autor 

investiga em sua dissertação os mecanismos de construção de sentidos no gênero editorial, 

destacando tanto os aspectos verbais como os não verbais. Aliado a isso, o pesquisador 

analisa a construção de sentidos no gênero editorial, por meio da relação verbo-imagética, 

categoriza, para análise do corpus, os recursos multimodais como elementos visuais, 

diagramais e de visualidade da escrita.20 É por essa razão que Aquino (2010) afirma que são 

esses recursos visuais que fazem com que um texto escrito seja considerado multimodal, visto 

que são elementos que organizam o layout de um texto para construir e provocar sentido.  

                                                           
20 Quanto aos recursos de visualidade da escrita, Aquino (2010) esclarece que se trata de aspectos como: título da 

sessão, fonte variada, letra capitular, assinatura personalizada, assinatura genérica, assinatura digital, 

despedida, datação, saudação, rodapé e outros mecanismos que, embora sejam eminentemente escritos, 

contribuem para a visualidade da escrita no gênero editorial.  
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Além disso, há também outros trabalhos que se debruçam sob essa perspectiva como 

Santos (2011) que investiga, em sua dissertação de mestrado, os recursos multimodais e a 

construção de sentido em editoriais de revistas da Época, Veja e Isto é. Descardeci (2002) 

também pesquisa, em formulários, tickets, jornais e folhetos coletados da Prefeitura do estado 

de São Paulo, como os aspectos gráficos representam e constroem sentidos; por último, 

citamos o trabalho de Mozdzenski (2004) que fornece aos estudos multimodais a análise de 

diversos modos de representações em cartilhas jurídicas, tendo como foco a interseção entre o 

verbal e o pictórico nesse gênero escrito por excelência. Portanto, ao pontuar alguns trabalhos 

que tratam de investigar gêneros menos visualmente informativos, objetivamos afirmar que 

compreendemos que toda comunicação é multimodal, no entanto, para esta pesquisa, 

procederemos às investigações apenas com gêneros mais visualmente informativos, no intuito 

de limitar o nosso corpus, como veremos posteriormente.  

Diante das exposições levantadas ao longo das seções anteriores, consideramos que ao 

abordamos sobre a multimodalidade não devemos direcioná-la apenas aos recursos não 

verbais (gestos, cores, sons, movimentos, imagens), mas conceber que tanto o oral quanto o 

escrito são passíveis de combinação, de mais de um modo semiótico, conferindo-lhes a 

multimodalidade de recursos e, assim, compreendemos que “qualquer texto cujos significados 

são realizados através de mais de um código semiótico é multimodal” (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 177). Em meio às observações que acabamos de levantar, nos permite 

corroborar que a multimodalidade é uma característica constitutiva dos gêneros que circulam 

socialmente e, por essa razão, fazem parte das nossas relações interacionais em quantos 

sujeitos situados historicamente e que são produtos que constroem e reconstroem laços 

dialógicos na contemporaneidade, desde o início da história humana. 

 

3.2.2 Gramática do Design Visual (GDV): um instrumento para análise de imagem 

 

Quando ouvimos ou lemos o termo gramática, rapidamente vem à mente a ideia de 

estrutura rígida da linguagem, como algo imutável e que deve ser seguido, conforme 

prescrevem os compêndios gramaticais. É indubitável que ela, a gramática da linguagem, 

cumpre seu papel no sentido de oferecer subsídios para que estruturemos as frases, a fim de 

formar períodos simples ou compostos, no entanto, como uma unidade, muitas vezes, pronta e 

acabada. Nessa ótica, estamos imersos num contexto onde as imagens assumem um papel 

fundamental nas interações humanas. É necessária, por essa ótica, a existência de uma 

gramática, que sistematize como os modos semióticos se unem para formar um todo coerente, 
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porque “é preciso aprender a ler os textos não-verbais, determinando algumas regras e 

estruturas formais para formulá-los e interpretá-los” (PETERMANN, 2005, p. 2), uma vez 

que, assim como categorizamos as escolhas linguísticas para produzir um texto escrito, o 

mesmo processo fazemos para produzir um texto multimodal, já que as escolhas não são 

aleatórias. 

É dentro desse contexto que se faz necessária a leitura analítica e crítica dos elementos 

imagéticos que amarram os significados e engendram os inúmeros textos que circundam no 

nosso dia a dia. Por isso, faz-se premente “encorajar a leitura de imagens enquanto códigos 

imbuídos de valores sócio-culturais” (ALMEIDA, 2011, p. 57), pois deve se ter em mente que 

as escolhas que fazemos dos recursos semióticos “é o resultado das escolhas feitas pelo 

usuário/autor/emissor e [estas são] ideologicamente moldadas” (OLIVEIRA, 2006, p. 19). 

É nesse contexto que surge a Gramática do Design Visual, doravante (GDV), 

elaborada por Kress e Van Leeuwen em 1996, publicada em sua segunda edição em 2006. 

Nessa ótica, diferente da gramática que unifica a língua, a gramática das imagens se concebe 

não por regras rígidas e imaleáveis, mas uma gramática que se permuta em virtude das várias 

composições que a imagem pode assumir. Embasada nessas premissas, a GDV também 

advém das ideias da Gramática Sistêmico-Funcional de Halidday (1994) e é à sombra dela 

que a GDV se estrutura como um recurso indispensável para análise de imagens, uma vez 

que, surge no “intuito de suplantar algumas dificuldades em analisar sistematicamente 

estruturas visuais e outros códigos semióticos do gênero” (ALMEIDA, 2009, p. 174), pois os 

paradigmas analíticos das estruturas visuais centralizam apenas no “léxico”, não indo além da 

denotação, conotação ou iconografia representada por seus níveis de significação, como 

ressaltam Kress e Van Leeuwen (1996). 

Assim, compreendendo que a GDV parte da perspectiva teórica da Linguística 

Sistêmico-Funcional, doravante (LSF). Sobre isso, entendemos que se trata de uma 

abordagem sistêmica da linguagem, isso porque oferece aos usuários sistemas de escolhas 

para estruturar enunciados verbais, a partir de resultado de aspectos sociais e culturais onde 

esses textos se constroem. Convêm esboçar, sumariamente, as proximidades e 

distanciamentos dessas duas gramáticas, tendo consciência de que elas compreendem o signo 

palavra ou imagem como produto produzido a partir das suas relações com o contexto cultural 

em que esses textos veiculam como aborda Almeida (2009) ou como afirmam os autores da 

GDV: “Assim como as estruturas linguísticas, as estruturas visuais apontam para 

interpretações de experiências particulares e formas de interação social” (KRESS; VAN 
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LEEUWEN, 2006, p. 02).  Com isso, a seguir sumarizamos, embasados em Fernandes e 

Almeida (2008), as ideias gerais das duas gramáticas mencionadas: 

 

Quadro 4 – As metafunções da LSF e da GDV 

Halliday Kress e Van Leeuwen  

 

 

IDEACIONAL 

 

 

REPRESENTACIONAL 

Responsável pelas estruturas que constroem 

visualmente a natureza dos eventos, objetos e 

participantes envolvidos, e as circunstâncias 

em que ocorrem. Indica, em outras pessoas, o 

que nos está sendo mostrado, o que se supõe 

que esteja “ali”, o que está acontecendo, ou 

quais relações estão sendo construídas entre os 

elementos apresentados. 

 

 

INTERPESSOAL 

 

 

INTERATIVA 

Responsável pela relação entre os participantes 

é analisada dentro da função denominada de 

função interativa (Kress e Van Leeuwen, 

2006), onde recursos visuais constroem “a 

natureza das relações de quem vê e o que é 

visto”. 

 

 

TEXTUAL 

 

 

COMPOSICIONAL 

Responsável pela estrutura e formato do texto, 

é realizada na função composicional na 

proposição para análise de imagens de Kress e 

Van Leeuwen, e se refere aos significados 

obtidos através da “distribuição do valor de 

informação ou ênfase relativa entre os 

elementos da imagem”. 

Fonte: As metafunções de Halliday e de Kress e Van Leeuwen (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 

12). 

 

Nesse entendimento, partindo das premissas levantadas acerca da GDV e suas 

interseções com a LSF, convém, ainda, discutir que Kress e Van Leeuwen (1996, 2006) 

compreendem as imagens por meio de uma articulação de elementos representacionais, 

interativos e composicionais, que, por sua vez, operam de modo funcional nos mais diversos 

gêneros que circulam nas atividades comunicativas como, desde os websites e outdoors, que 

encontrados nos mais diversos espaços sociais e virtuais. 

Sendo assim, as metafunções da GDV representam as experiências humanas, a 

interação social com os participantes interativos, que comungam das nossas vivências, bem 

como, das articulações que fazemos, quer seja a evidência que queremos dar a alguma coisa 

ou a desconexão que fazemos de recursos imagéticos, como forma de mostrar que eles não 

são dependentes entre si em uma estrutura imagética.  

Em suma, vale considerar que a GDV não pode ser compreendida como uma 

gramática pronta e acabada, pois, como os próprios autores esclarecem, foi construída com 
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base na cultura ocidental, que, para eles, ao analisarem os mais diversos gêneros multimodais, 

constaram que há um mesmo padrão que formaliza essas estruturas imagéticas, algo que pode 

não ser completamente aplicado à nossa realidade, portanto, a GDV “é culturalmente 

específica; não universal” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 04).  

Nesse contexto, em que a imagem tem se tornado centro das nossas inter-relações 

pessoais, profissionais e escolares, é necessário que se discuta a aplicabilidade da GDV como 

ferramenta crítico-analítica de imagens que constroem enunciados de questões. Portanto, 

objetivamos com essa seção apresentar as principais ideias da GDV, isso porque servirá de 

categoria analítica para discutir o corpus da nossa pesquisa acerca das imagens em questões 

do ENEM. Para isso, partiremos dos conceitos basilares da GDV de Kress e Van Leeuwen 

(1996, 2006), Almeida (2009), Brito e Pimenta (2009), Fernandes e Almeida (2008), 

Petermann (2005, 2006), Silva (2015) entre outros. A seguir, detalharemos, à luz da GDV, as 

três metafunções: representacional, interativa e composicional. 

 

3.2.3 A metafunção representacional 

  

 A metafunção representacional cumpre a função de analisar como os participantes e 

objetos presentes em uma imagem são apresentados à sociedade. Inicialmente, quando 

falamos em participantes à sombra das premissas da GDV, convém categorizar em dois: 

participante representado, esse diz respeito “aqueles que são o sujeito da comunicação, ou 

seja, as pessoas, os lugares ou coisas [...] representados na ou pela fala, ou escrita, ou imagem 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 1996 apud ALMEIDA, 2008, p.179) e o participante interativo 

que são “aqueles que falam, ouvem, escrevem e lêem, produzem as imagens ou as 

visualizam” (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996 apud ALMEIDA, 2008, p. 179).  

 Nesse sentido, dentro do escopo da metafunção representacional, Kress e Van 

Leeuwen estabelecem dois processos de representação: o narrativo, quando na imagem há 

presença de vetores, indicando ações e eventos sendo realizados, conforme apontam 

Fernandes e Almeida (2008, p. 13) e também pode ser o conceitual quando “os participantes 

representados são expostos como se estivessem subordinados a uma categoria superior 

(representa participantes e suas peculiaridades: classe, estrutura ou significado; definem, 

analisam ou classificam pessoas, objetos ou lugares)” (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 

13).  Diante dessa exposição inicial, apresentaremos, agora, as principais ramificações da 

metafunção representacional, a partir das representações narrativas e conceituais. 
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 3.2.3.1 Representações narrativas 

  

 No âmbito das imagens, podemos afirmar, conforme Fernandes e Almeida, (2008) que 

sua sintaxe é elaborada a partir da presença de vetores, que são responsáveis por representar 

eventos e ações dos participantes representados. Na ótica da representação narrativa, é 

possível considerar que os participantes sempre estão envolvidos em algum processo de 

eventos e ações. Nesse tipo de representação, o uso de vetores é crucial para compreender as 

ações, pois são eles que permitem um direcionamento interpretativo da imagem, por exemplo, 

o uso das setas colabora para que o olhar do leitor acompanhe a direcionalidade da imagem, 

ou seja, a meta. 

 Conforme se postula na GDV, a partir de Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), os 

processos narrativos se subdividem em: ação, reação, processo verbal e processo mental. 

 Processo narrativo de ação: esse processo acontece quando, na imagem, se tem a 

presença de um ator, isto é, aquele que emana a direção do vetor, sendo o participante 

o valor mais saliente dentro da composição imagética Além disso, há também a 

presença da meta, ou seja, o local que o vetor aponta, representado por uma pessoa ou 

objeto (FERNANDES; ALMEIDA, 2008). Nos processos narrativos, há também a 

classificação das ações que podem ser: ação não transicional, quando, na imagem, só 

existe a presença do ator, não sendo identificada a meta, isto é, o local para onde o 

vetor aponta. Quando há, na imagem, a presença de um ator e, nela se consegue 

identificar a direcionalidade do vetor para a meta, temos aí uma ação transacional. 

Krees e Van Leeuwen (1996, 2006) acrescentam que numa composição imagética é 

possível que os participantes possam assumir direções simultâneas, sendo, às vezes, 

ator ou a meta, a esse processo, na GDV, chama-se de ação bidirecional.  

 

 Processo narrativo de reação: nesse processo, há presença de uma ação e reação que 

são estabelecidas por meio de olhares dos participantes em direção a algo. Diferente 

do processo narrativo de ação, aqui não há atores, mas reatores, bem como não há 

meta, mas fenômenos. Além disso, as reações podem acontecer de modo transacional 

ou não transacional. O primeiro quando se é possível identificar para onde o reator 

olha, ou seja, o fenômeno; o segundo, quando não se pode identificar a direcionalidade 

do olhar do reator. Ademais, no processo narrativo de reação, os reatores devem ser 

obrigatoriamente seres humanos ou animais. 
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 Processos narrativos verbais ou mentais: a presença desses tipos de processos 

narrativos pode ser comumente identificada em tirinhas, charges e histórias em 

quadrinhos, pois apresentam balões que indicam falas ou pensamentos. De modo 

categórico, a GDV postula que os participantes desse processo são chamados de 

dizentes (balões de diálogo) ou experenciador (balões de pensamento). No primeiro, 

temos exemplo de processo narrativo verbal; no segundo, o processo narrativo 

mental. Fernandes e Almeida (2008, p. 16, grifos dos autores) acrescentam que “o que 

é falado é o enunciado. O que é pensando, o fenômeno”.  

 

3.2.3.2 Representações conceituais 

 

Nas representações conceituais, as imagens não detêm a presença de vetores, como se 

notou nos processos narrativos, isso porque “não há a presença de participantes executando 

ações” (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 17). Por essa razão, as representações 

conceituais se ocupam em descrever o participante em níveis de classe, estrutura ou 

significação, de acordo com a ótica de Fernandes e Almeida (2008).  Assim, nessa categoria, 

conforme preconizam Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), temos o processo classificacional, 

analítico e simbólico: 

 

 Processo conceitual classificacional: os participantes são representados como 

seres que participam de um mesmo grupo, definidos por traços convencionados 

pela sociedade. Nesse sentido, de modo taxonômico, há uma simetria na 

composição dos participantes que formam a composição imagética, 

estabelecendo uma relação de subordinação (subordinado) a uma categoria 

maior, chamada de (superordinado). 

 Processo conceitual analítico: neste processo, a relação entre participantes não 

é dada por meio de ações, contudo, em termos de parte e todo. Aqui são 

desenvolvidos dois tipos de participantes: um portador, ou seja, aquele que 

representa um todo de um objeto, por exemplo, e diversos atributos 

possessivos que são identificados como as partes do portador, isto é, do objeto. 

Ainda nesta discussão, Fernandes e Almeida (2008, p. 17, grifos dos autores) 

afirmam que a relação entre o todo e suas partes pode ser classificada “como 

estruturadas, quando apresentam rótulos e descrições sobre suas partes, ou 

desestruturadas, quando não especificam a relação entre a parte e o todo”.  
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 Processo conceitual simbólico: este processo está relacionado àquilo que “o 

participante significa ou é” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, grifos do autor). 

Nesse sentido, elementos como cores, saturação, posicionamento, iluminação e 

outros recursos colaboram para criar a identidade de um participante, 

estabelecendo uma relação entre o portador e seus atributos possessivos. Além 

disso, os processos são divididos em: atributivo e sugestivo. O processo 

simbólico atributivo acontece quando, na imagem, o participante é destacado 

por meio de seu posicionamento nela, pela saliência, saturação de cores, 

luminosidade, nível de detalhamento, foco e outros. Convém ressaltar que, no 

atributo simbólico, “os autores definem a saliência, a presença de um gesto 

cuja função é tão somente a de apontá-lo para o observador”. (FERNANDES; 

ALMEIDA, 2008, p. 17). Já no processo simbólico sugestivo, o significado é 

construído pelo próprio Portador, uma vez que ele é o único participante. O 

valor simbólico que é atribuído ao Portador é determinado a partir da 

intensidade que se dá aos detalhes. Conclui-se que a identidade ou significado 

é apresentado como tração inerente ao portador, como sua própria essência, 

conforme apontam Fernandes e Almeida (2008). 

 

3.2.4 A metafunção interativa  

 

As imagens não são criadas à toa. Antes de participarem do nosso dia a dia, são 

pensadas como podem interagir umas com as outras, seja para representar um convencimento 

ou uma distância social entre os participantes do processo. Nesses dizeres, para estabelecer 

relações sociais entre participantes representados (PR), aqueles que estão no interior da 

imagem e participantes interativos (PI), aqueles que estão no exterior da imagem, o produtor 

da imagem terá os sistemas de contato, de distância social, da atitude e da perspectiva, bem 

como marcadores de modalidade, que são responsáveis por possibilitar a veracidade à 

imagem. Assim, podemos afirmar que, na interação social, a metafunção interativa se refere 

às “estratégias de aproximação ou de afastamento do produtor do texto em relação ao seu 

leitor”. (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 18). Dito isso, a seguir trataremos de detalhes 

das categorias analíticas da metafunção interativa. 

 Contato  

Subdivide-se em: olhar por demanda, quando o (PR) olha diretamente para o (PI).  Ao 

fazer essas escolhas, o produtor da imagem busca, nessa construção, criar um vínculo direto 
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com o leitor, ou seja, o (PI), objetivando que ele crie algum tipo de relação com o (PR), “seja 

de afinidade, de sedução ou mesmo de dominação” como aponta (SILVA, 2016, p. 70). Nesse 

sentido, esse olhar de demanda em direção ao leitor da imagem possibilita inúmeras reações 

da parte de quem ler, como interpelação, que ele se aproxime ou que se sintam como parte 

daquele processo comunicativo. É importante salientar que, muitas vezes, esses significados 

são orquestrados a partir dos modos semióticos em que o (PR) se insere na imagem, sua 

posição de interação direta com o leitor é crucial para que essa relação mútua se mantenha 

entre (PR) e (PI). 

Dentro dessa mesma categoria, há também o olhar de oferta, que diferente da 

primeira, pois apresenta uma relação direta com o (PI). Aqui, o (PR) olha indiretamente para 

o (PI) e seu olhar pode seguir várias direções no entorno da imagem, menos em direção para 

aquele que está lendo a imagem. Essa ótica gera, então, um olhar de oferta, pois, aquele que 

está na imagem se torna objeto de contemplação por aquele que ler. Kress e van Leeuwen 

(1996, 2006, apud SILVA 2016, p. 70) afirmam que essa nomenclatura ocorre porque 

“oferece o(s) PR(s)-sejam eles humanos ou não – ao leitor (observador, como item de 

informação, objeto de contemplação, como espécime em um local de observação).” 

 Distância social 

Outra categoria importante dentro da metafunção interativa é a de Distância social que 

se subdivide em: plano fechado, plano médio e plano aberto. Essa categoria trata da distância 

social em que os (PR) são apresentados nas imagens e como essa interação é estabelecida com 

os (PI) a partir do tamanho da moldura e do enquadramento utilizados na imagem. Quando os 

(PR) são postos na imagem em plano fechado, isto é, aparece enquadrado de perto focando só 

o busto, cria-se na imagem uma relação mais íntima entre o (PR) e o (PI), por essa razão, que 

quanto mais próximos estiverem, maior será o grau de intimidade entre eles no interior da 

imagem.  

Já no plano médio, os (PR) são apresentados em meio corpo, geralmente, da cintura 

para a cabeça, de acordo com Kress e Van Leeuwen (2006). Esse tipo de distância social 

indica que a relação é social e de acordo com Almeida (2008, p. 183) seria um nível 

intermediário entre o plano fechado e o plano aberto, ou seja, “aquele que se situa entre a 

mais íntima das relações e a mais distanciada ou ausente”.  

Por último, há o plano aberto quando o (PR) se apresenta na imagem mostrando todo 

o seu corpo. Isso “contribui para retratar os participantes de uma dada composição visual de 

forma distanciada, mostrando todo o corpo dos participantes” (ALMEIDA, 2008, p. 183). 
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 Perspectiva 

Kress e Van Leeuwen (2006, p. 130) dialogam, também, sobre a perspectiva, sendo 

essa categoria outra forma de os participantes representados e interativos se relacionarem. 

Nesse contexto, para os autores da GDV, a interação por meio da imagem não se dá apenas 

pelas categorias do contato e distância social, mas também, através da perspectiva ou ponto de 

vista, que consegue exprimir atitudes subjetivas ou objetivas em relação aos participantes 

representados, realizado por meio dos ângulos frontais, oblíquos e verticais, como aponta 

Almeida (2009, p. 183). 

Sobre o ângulo frontal, entende-se que ele indica um movimento em nível de 

igualdade entre o (PR) e o (PI), já que o nível do olhar se estabelece pelo mesmo nível, pois 

pode ser associado a uma atitude de envolvimento entre o leitor e o participante representado 

que se encontra na imagem “na qual o primeiro é convidado a fazer parte do mundo retratado 

na imagem” (ALMEIDA, 2008, p. 183). 

O ângulo oblíquo apresenta o participante representado em perfil, denotando que 

implicitamente aquilo que vemos não faz parte do nosso mundo, como apontam Kress e Van 

Leeuwen (1996, p. 143). Isso, por sua vez, acaba por sugerir um desligamento ou 

distanciamento entre o participante representado e o participante interativo. 

Ainda sobre as categorias de análise, temos o ângulo vertical e suas ramificações 

(alto, baixo e nível do olhar) que, de acordo com a GDV, “apontam para as diversas relações 

de poder passíveis de serem estabelecidas entre o participante representado e o 

leitor/observador da imagem” (ALMEIDA, 2008, p. 183). Nesse contexto, quando um 

participante, que pode ser uma pessoa ou objeto, é representado em ângulo alto, em que a 

imagem é capturada de cima para baixo, tem-se aí o “poder do observador da imagem” 

(ALMEIDA, 2008, p. 184). Diferentemente de quando a imagem é registrada de baixo para 

cima, isto é, em ângulo baixo, o que denota que o participante representado é quem detém o 

poder sobre o participante interativo. Por último, caso a imagem for apresentada em nível 

ocular em relação ao leitor da imagem, não se tem mais a hierarquia de poder, como vimos 

nas duas categorias, mas uma relação de poder igualitária sobre aqueles que participam da 

interação imagética, quer seja interna ou externamente à imagem. 

A última categoria da metafunção interativa é a modalidade ou valor de realidade. 

Essa categoria nos ajuda a compreender como as imagens podem representar algo real ou 

irreal. Para Kress e Van Leeuwen (1996), o visual pode apresentar elementos como se eles 

participassem ou não da nossa vivência humana, pois, dependendo da forma como se 

apresenta na imagem, pode revelar uma linha tênue entre o que é verdadeiro ou não. Portanto, 
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as pessoas, os lugares e as coisas são representados de forma naturalista, sensorial, científica 

ou abstrata. Nesse contexto, a modalidade naturalista “é definida com base na congruência 

que existe entre o objeto de uma imagem e aquilo que se vê a olho nu” (ALMEIDA, 2008, p. 

184). Aliado a isso, a noção do que é real ou irreal também se estabelece pela parte de como 

determinados grupos sociais enxergam a imagem, pois, segundo Kress e Van Leeuwen (2006, 

p. 158), “a realidade está no olho do espectador”.  

Almeida (2008, p. 184) afirma que de acordo com Kress e Van Leeuwen “a utilização 

da cor na imagem exerce uma grande influência em sua modalidade naturalista”. Segundo 

eles, geralmente as imagens naturalistas podem possuir: alta saturação de cor, no lugar do 

preto e branco; cores diversificadas, no lugar de cores monocromáticas e cores moduladas. Ao 

contrário disso, quando a imagem se apresenta como algo irreal na sociedade, temos aí a 

modalidade sensorial. Nesse caso, quando a imagem se apresenta como algo sensorial ou um 

efeito mais-que-real, a modalidade naturalista tende a diminuir.  

Por fim, há as categorias científicas ou naturalistas. Para Almeida (2008, p. 185), 

“esses dois tipos de modalidade, a científica e a abstrata, são normalmente desprovidos de 

plano de fundo, contextualização, cor e/ou iluminação, ou quaisquer outros detalhes 

considerados supérfluos”. Isso porque, muitas vezes, para a ótica científica ou abstrata o que 

se denota como algo real é algo que se apresenta sem cor, perspectiva ou contextualização. 

Diante desses apontamentos, logo em seguida reproduzimos um quadro sistemático acerca 

dos recursos que podem modalizar as imagens, conforme aponta a GDV: 

 

Quadro 5 – Marcadores de modalidade da GDV 

Marcadores de modalidade 

Utilização da cor- saturação/diferenciação/modulação da sombra à cor plena. 

Contextualização- sugestão de profundidade- técnicas de perspectiva (da ausência de cenário ao 

cenário mais detalhado). 

Iluminação- grande luminosidade até quase a ausência desta. 

Brilho- luminosidade em um ponto específico (nível máximo de brilho até os tons de cinza) 

Fonte: (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 22) 

 

Diante da breve discussão sobre a metafunção interativa, percebemos que as imagens 

são participantes ativas da interação humana. Por isso, servem para exprimir em que grau 

interagimos com aqueles que são representados no interior da imagem, podendo denotar 

afastamento, contemplação, relações de poder e grau de verdade ou inverdade, exigindo 

assim, do leitor/observador um olhar crítico a partir de como as categorias colaboram para 

construir sentidos na sociedade.   
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3.2.5 A metafunção composicional  

 

Kress e Van Leeuwen (1996, p. 183) apontam a necessidade da correlação entre as 

pessoas, objetos e lugares por meio de relações representacionais e interativas, acentuando 

como elas interagem e são descritas na sociedade. Nesse contexto, a metafunção 

composicional cumpre o dever de organizar e combinar elementos em uma composição 

imagética para que ela produza sentido, ou seja, forme um todo coerente. Sobre isso, os 

autores da GDV advogam que as categorias da metafunção composicional não apenas podem 

ser relacionadas a imagens simples, “mas também a materiais visuais complexos que 

combinam texto e imagem – e talvez outros elementos gráficos –, e que estejam numa página 

ou na televisão ou ainda na tela do computador” (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, p. 183). 

Conforme a teoria, os três sistemas responsáveis por combinar esses elementos são: 

valor de informação, saliência e estruturação (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), 

(FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 23). A seguir, apresentaremos esses sistemas a fim de 

que possamos entender como podem operar na construção de sentido em textos multimodais. 

Além disso, convém elucidar que, nesta pesquisa, usaremos para a análise do corpus a 

metafunção composicional, uma vez que ela nos fará entender como os recursos verbo-

imagéticos colaboram para formar um todo coerente nas questões do ENEM. 

 Valor de informação: os elementos visuais, dependendo de sua localização na 

imagem, podem assumir diferentes sentidos. Nesse contexto, o valor 

informativo é representado por eixos no material visual, como: direita e 

esquerda, parte superior e inferior, centro e margem. Para Kress e Van 

Leeuwen (1996), quando a imagem dispõe, num eixo horizontal, elementos à 

esquerda isso significa que temos elementos que fazem parte do conhecimento 

do leitor, sendo chamados de Dado. Já o material situado na zona à direita faz 

parte daquilo que o leitor ainda não teve conhecimento. Logo desconhece a 

informação ali contida, sendo apresentado para ele como Novo. Os autores 

debatem que “em termos gerais, o sentido do Novo é, portanto, ‘problemático’, 

‘contestável’, ‘a informação em debate’, enquanto o Dado é apresentado como 

consenso, que dispensa explicações” (KRESS; Van Leeuwen, 1996, p. 187). 

Os elementos visuais podem ser organizados em eixo vertical. Quando isso 

ocorre, temos, segundo a GDV, o valor informativo Ideal e Real. O valor da 

informação contido na parte superior da imagem é chamado de Ideal, isso 

porque é compreendido que nela se encontra a informação idealizada ou 
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generalizada, de forma se apresentar mais saliente, opondo-se, portanto, à parte 

Real, que ao se localizar na parte inferior da imagem é apresentado como 

informação concreta e verdadeira, por apresentar detalhes mais específicos, 

isentos de atributos ideológicos. (KRESS, VAN LEEUWEN, 1996, p. 193). Os 

autores em referência ainda analisam os valores informativos dispostos em 

Centro e Margem. Assim, os elementos distribuídos no meio da imagem são 

considerados centrais, enquanto aqueles que estão em seu entorno são 

considerados marginais. Fernandes e Almeida (2008) apontam que os 

elementos visuais estando no centro da imagem devem ser considerados como 

núcleos da informação; enquanto os presentes às margens da imagem possam 

ser compreendidos como informações subordinadas àquelas que se encontram 

em evidência na composição multimodal. Os autores da GDV ainda 

acrescentam a possibilidade de esses elementos se unirem com os valores 

informativos Dado/Novo ou Ideal/Real. Nesse caso, tem-se o elemento tríptico 

sendo uma forma de “compor três blocos de informação visual na estruturação 

do significado” (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 24). 

 Saliência: até aqui compreendemos que os sistemas imagéticos interagem entre 

si para gerar significados. No entanto, além de essa composição apresentar 

localizações onde as imagens possam denotar verdade ou idealização, 

subordinação ou não; uma composição pode se referir à ênfase dada aos 

elementos dispostos em um texto imagético, de forma que ela consiga chamar 

a atenção do observador, colocando-os em saliência. Nesse aspecto, Fernandes 

e Almeida (2008) dialogam que esse destaque pode ser concebido por meio da 

intensificação ou suavização das cores, brilho, contraste, superposição e outros 

elementos que colaboram para a saliência de um determinado elemento. No 

entanto, é compreensível que ao adotar a saliência como recurso, isso gera um 

valor hierárquico entre os recursos imagéticos ou escritos, confirmando, pois, 

aquilo que tem maior ou menor importância dentro do texto, bem como 

enfatizando o que deve ser considerado como mais importante para o leitor. 

 Estruturação: o terceiro e último elemento que compõe a metafunção 

composicional se refere à estruturação dos elementos informativos dentro da 

superfície imagética. Assim, nas palavras de Fernandes e Almeida (2008) 

temos a presença da estruturação quando há ou não a presença de elementos 

que interliguem os objetos. Isso acontece quando as estruturas visuais são 
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representadas por linhas divisórias, relacionando-as ou separando-as. Kress e 

Van Leeuwen apud Almeida (2008) afirmam que dentro do plano de 

estruturação pode haver a conexão ou desconexão das estruturas visuais. É 

possível notar a conexão quando “as conjunturas que marcam as unidades 

distintas dos textos visuais estão ausentes”. Ao contrário disso, a presença de 

linhas entre as imagens, contornos, contraste de cores em saliência geram, 

assim, uma estruturação entre essas partes denotando a individualidade de cada 

estrutura visual.   

 

Depois de termos explanado as principais bases teórico-metodológicas que norteiam a 

GDV de Kress e Van Leeuwen (1996, 2006), fruto das metafunções de Halliday (1994), 

apresentamos a seguir uma tabela que permite visualizarmos, sumariamente, todas as 

categorias analíticas que a GDV dispõe para os estudos multimodais mencionados já nesta 

seção.  

 

Quadro 6 – Esquema básico da GDV e seus principais componentes 

Metafunções  

Metafunção representacional: 

representação das experiências do mundo por 

meio da linguagem. 

Estrutura narrativa - (ação transacional, ação 

não-transacional, reação transacional, reação não-

transacional, processo mental, processo verbal); 

Estrutura conceitual- (processo classificacional, 

processo analítico, processo simbólico). 

Metafunção interativa: estratégias de 

aproximação/afastamento para com o leitor. 

Contato- (pedido- interpelação ou oferta) 

Distância social- (social, pessoal, íntima) 

Perspectiva- (objetividade e subjetividade) 

Modalidade- (valor da verdade) 

Metafunção composicional: modos de 

organização do texto. 

Valor da informação- (ideal-real, dado-novo) 

Saliência- (elementos mais salientes que definem 

o caminho da leitura) 

Estruturação- (o modo como os elementos estão 

conectados na imagem) 

Fonte: (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 25).  

 

A seguir, discutiremos os conceitos basilares para o entendimento do Letramento, 

numa perspectiva geral e, também, a ampliação da noção de letramento, abordando o 

Letramento Visual. 
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3.2.6 Letramento: uma visão geral 

 

Os impactos tecnológicos, na sociedade contemporânea, têm ensejado inúmeras 

transformações. Uma delas é como interagimos nesse contexto que, muitas vezes, ultrapassa a 

linguagem no sentido limitado à escrita. Assim, as formas de comunicação exigem de nós 

habilidades e competências de leitura e escrita para garantir uma interação eficaz que, por sua 

vez, estão em constantes mudanças. 

Nesse sentido, até a década de 80, o ensino estava centrado em um processo de 

alfabetização que se limitava ao sistema alfabético e ortográfico, como uma forma tradicional 

de alfabetizar, visto que impedia que os sujeitos, desse processo, construíssem práticas de 

letramento em situações reais de uso. É por essa razão que surge o termo Letramento que, de 

acordo com Soares (2004, p. 96), “é a palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem 

da educação e das ciências linguísticas, há pouco mais de duas décadas”. Antes de trazermos 

pontos inerentes para o entendimento do que venha ser Letramento, convém, antes de tudo, 

afirmar que Soares (2012), em seu livro Letramento: um tema em três gêneros, atribui o 

surgimento da palavra, aqui no Brasil, aos trabalhos desenvolvidos por Mary Kato, em suas 

produções no limiar de 1986 a 1988. É por essa razão que o termo ganhou “estatuto técnico 

no léxico dos campos de Educação e das Ciências Linguísticas” (SOARES, 2012, p. 15). 

Nesse cerne de discussão, podemos validar que outro grande trabalho emerge acerca 

dos estudos do Letramento como, por exemplo, o livro Os significados do letramento: uma 

nova perspectiva sobre a prática social da escrita da autora Ângela Kleiman. Nesse sentido, 

Soares (2004) discute que o termo letramento surge pela necessidade de verticalizar 

comportamentos e práticas sociais que possam ir além do sistema ortográfico e alfabético, 

como se ancoram as atividades de alfabetização. Ademais, Kleiman (1995, 2007) advoga que 

o conceito de letramento passa a ser utilizado no meio acadêmico na tentativa de separá-lo dos 

estudos sobre alfabetização.  

Nesse sentido, ainda de acordo com Soares (2004), não implica a ideia de diferenciar 

alfabetizar e letrar, embora apresentem objetivos diferentes, mas Soares (2004) alude que o 

primeiro esteja, muitas vezes, ligado à ideia de codificar e decodificar o sistema linguístico, 

distante das práticas sociais de uso. 

Para Soares (2004, p. 96), “comportamentos e práticas sociais de leitura e de escrita 

foram adquirindo visibilidade e a importância à medida que a vida social e as atividades 

profissionais tornaram-se cada vez mais centradas na e dependentes da língua escrita”. Sob 

essa ótica, podemos justificar que o termo letramento surge, claramente, pela necessidade de 
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se configurar e se concretizar ações de alfabetização que não se distanciem das práticas de 

letramento, ou seja, comportamentos e práticas de uso do sistema de escrita, “em situações 

sociais em que a leitura e/ou escrita estejam envolvidas” (SOARES, 2004, p. 97). 

Dessa forma, fica claro que, muitas vezes, os termos alfabetizar e letrar têm sido 

confundidos por muitas instâncias escolares. A despeito disso, é defendido que “alfabetizar 

não é apenas aprender a ler e escrever” (SOARES, 2004, p. 97), mas é ir além do ato de 

codificar e decodificar, bem como, a compreensão sobre o termo Letramento que deve ser 

“entendido como o desenvolvimento de comportamento e habilidades de uso competente da 

leitura e da escrita” (SOARES, 2004, p. 97). 

Nessa perspectiva, no Brasil, os trabalhos de Kleiman (1995) têm sido relevantes para 

o entendimento do Letramento numa perspectiva que considere os usos sociais da escrita 

como prática social. Assim, para a autora, os estudos sobre Letramento partem de um objeto 

que visa à compreensão dos impactos da escrita na sociedade, já que, assim como postulado 

por Soares (2004, 2012), compreender o Letramento deve estar associado às funções que a 

linguagem manifesta em sociedade. Ainda analisando esse aspecto, o ato de ser letrado 

implica relações de poder. Sob a percepção de Kleiman (1995), os grupos minoritários e as 

sociedades não-industrializadas estavam submissas àqueles que, por sua vez, eram 

consideradas letradas, já que se valiam das práticas de uso da escrita para imprimir valores 

históricos e culturais, pois essa ideia “subjaz à concepção de letramento dominante na 

sociedade” (KLEIMAN, 1995, p. 21). Nesse contexto, ela discute, em outras produções 

acadêmicas, o papel da escola na discussão acerca do Letramento, tendo em vista que é 

considerada a principal agência, local onde habilidades de leitura e de escrita podem ser 

desenvolvidas. 

De modo questionador, Kleiman (2007) ainda reforça que a escola precisa encarar o 

Letramento como prática social. Para isso, é necessário que sejam apresentados aos alunos 

textos que façam parte de sua vida cotidiana, ou seja, textos que caracterizem seu dia a dia em 

outras agências, como família, igreja, comunidade em que moram e outros lugares que, por 

sua vez, interpelem esses sujeitos a participarem de práticas de Letramento em que o uso da 

linguagem se modula. Desse modo, Kleiman (2007) ressalta que os professores que tomam 

como ponta de partida a escrita como prática social, como princípio norteador de suas 

atividades escolares, têm de enfrentar uma tarefa complexa que é determinar ações 

significativas e trazer textos significativos para que a comunidade fique imersa numa 

realidade que pertença à sua história enquanto sujeito individual. 
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Nesse sentido, ainda convém destacar que Street (2014), ao discutir a noção de 

Letramento, atribui ao termo duas categorizações. Para ele, o Letramento pode ser 

compreendido como modelo autônomo, quando a escrita é tida como um processo que 

independe da sociedade. Assim, a escrita assume uma autonomia, sendo completa em si 

mesma, sem haver influências sociais e culturais que, por sua vez, sempre estão atreladas às 

práticas de escrita, nos fazendo refletir que essa concepção se alinha com as ações 

desenvolvidas em espaços escolares, porque de modo tradicional, pensava-se na reprodução 

do status quo dos sujeitos, tornando-os cada vez mais hegemônicos uma sociedade 

segregadora.  

Por outro lado, Street (2014) também defende a existência do Letramento como 

modelo ideológico, diferentemente da primeira noção proposta pelo pesquisador, já que está 

interligado às práticas dominantes e às relações de poder. Logo, o segundo modelo 

compreende “a natureza ideológica e, portanto, culturalmente incrustada dessas práticas” 

(STREET, 2014, p. 44), ou seja, a visão de Letramento sobressai àquela tradicional, uma vez 

que compreende que os usos da linguagem manifestados em práticas recorrentes da escrita são 

subjacentes aos valores sociais, culturais, históricos que cada sujeito traz para sua 

comunidade.  

Diante dessa breve discussão, compreendemos que ser letrado, num contexto que 

exige cada vez mais dos sujeitos aptidões leitoras, não está limitado apenas a saber ler e a 

escrever numa perspectiva alfabetizadora, mas saber usar a leitura e a escrita em atos 

recorrentes de letramentos, ou seja, em práticas sociais que somos colocados constantemente. 

É por isso que, além das ideias trazidas sobre Letramento, ainda se pode acrescentar que há 

também consequências, como salienta Soares (2012, p. 17), quando destaca que as 

“consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o 

grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la”. 

Compreendendo a pertinência dessa discussão para a nossa pesquisa, fica evidente que 

partindo dos trabalhos de Kleiman (1995, 2007) e Soares (2004, 2012), o termo Letramento 

está restrito à escrita. Por outro viés, compreendemos a grande relevância dos trabalhos dessas 

pesquisadoras para o estudo em questão, no entanto, a restrição ao código escrito impede que 

outras formas de linguagens sejam contempladas nos conceitos abordados. Portanto, imersos 

em uma sociedade que demanda outras práticas de linguagens, é necessária a adoção de 

estudos que contemplem o Letramento numa visão ampla, ou seja, que considere, também, 

outras modalidades, como por exemplo, o visual como parte constitutiva desse processo 

comunicativo na era em que vivemos.  
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3.2.7 Letramento Visual: o sujeito letrado na era multimodal 

 

 

É evidente que o advento da tecnologia acarretou inúmeras transformações na 

sociedade pós-moderna, como a facilidade da comunicação. No entanto, essas mudanças 

ensejaram mudanças também no modo de nos comunicarmos uns com os outros. E isso se 

nota, quando olhamos ao nosso arredor e presenciamos um grande número de textos que são 

cada vez mais visuais, coloridos e se movimentam dependendo do suporte em que circulam, 

como e-mails, blogs, redes sociais e sites, oportunizando diferentes modos de informação, 

significação e leitura. Tudo isso originado das tecnologias que transformaram os veículos de 

comunicação. 

Nesses termos, Kress e Van Leeuwen (2006) destacam que a “paisagem semiótica” da 

comunicação revela uma grande proeminência pelo visual e que “um efeito dessa mudança 

está relacionado ao fato de que hoje é impossível ler textos de maneira eficiente, considerando 

somente a linguagem escrita: ela existe como um elemento de representação num texto que é 

sempre multimodal” (KRESS et al, 1995, p. 1-2). Nesse ínterim, somos a todo instante 

interpelados a ler imagens, quer seja em ambientes escolares, quer seja em outros espaços 

informais; porém, cientes de que a língua escrita, por meio de sinais e códigos, está em 

contínua modulação, isso faz com que práticas de leitura sejam ressignificadas a fim de que 

possam acompanhar as novas demandas sociais que exigem dos sujeitos letramentos 

diferentes.   

No entanto, sabemos que o termo leitura, muitas vezes, tem sido limitado à 

decodificação do sistema linguístico. Contudo, numa sociedade que opera sistemas simbólicos 

diversos, escolhidos como forma de atender aos nossos anseios na sociedade, é necessário 

afirmar que apenas decodificá-lo não basta. É preciso interpretar o que se lê, como afirma 

Descardeci (2002). É por essa razão que os discursos que nos interligam na sociedade têm 

sofrido mudanças uma vez que a invasão da imagem, nas práticas de escrita, cria um cenário 

dinâmico e, por conseguinte, complexo já que além de lermos o escrito, é preciso 

compreendermos os recursos multimodais que operam nas comunicações humanas.  

Diante disso, Coscarelli e Novaes (2010) nos fazem lembrar que, hoje, o leitor desses 

textos precisa reconhecer unidades que possam ir além do léxico verbal, isto é, seja capaz de 

reconhecer outras unidades semióticas e integrá-las no intento de contribuir para a construção 

de sentido.  Nesse entendimento, Vieira (2007) lembra que os emoticons, enquanto signos 

icônicos são exemplos de que a comunicação humana evoluiu, pois, hoje, a figura/imagem de 

uma “carinha” pode resumir o que antes era escrito em palavras, o que, atualmente, nos leva a 
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crer na fluidez e na multimodalidade da comunicação que está em curso requerendo, portanto, 

leituras que possam contemplar a arquitetura verbo-imagética dos enunciados.  

Tendo em vista a discussão, é premente assumirmos, nesta pesquisa, uma abordagem 

de Letramento que contemple novas práticas sociais de leitura, que seja capaz de tornar os 

sujeitos aptos a ler textos cada vez mais visuais. Assim, notando a popularização das imagens 

em nível de complexidade, não tornando o ato de leitura tão fácil em decorrência dos avanços 

tecnológicos, é imprescindível que se discuta o Letramento Visual como forma de orientar 

novos modos de leitura. Com isso, as palavras de Kress (2003, p. 166) coadunam com o que 

ora temos discutimos até aqui: 

 

A tela é agora o lugar predominante dos textos; é o local que molda a 

imaginação da geração atual em torno da comunicação. A tela é o lugar do 

visual, da imagem. Isso não significa que a escrita não possa aparecer na 

tela, mas quando isso acontecer, ela vai aparecer lá subordinada à lógica do 

visual. Isto terá muitas consequências: leituras cada vez mais procedem em 

termos da aplicação da lógica da imagem para a escrita. 
 

Diante da colocação, é inegável afirmar que os sujeitos estão conectados às novas 

tecnologias, sendo, pois, partícipes dos vários modos semióticos que configuram os novos 

textos que circulam socialmente. No entanto, muitas vezes, existe a falta de leitura que 

contemple essa multimodalidade textual, o que acaba gerando interpretações que se 

concentram apenas na superficialidade das informações e como consequência a falta de um 

Letramento Visual. É por essa razão que é preciso dar aos indivíduos créditos para que eles 

percebam as diferentes manifestações de sentido que são desveladas nos signos, como acentua 

Vieira (2007).  

Em constante conexão dialógica com esses preceitos, Pimenta e Maia (2014, p. 126) 

refletem que as novas tecnologias não só permitem a fluidez da comunicação, mas nos 

invocam a participar das mensagens que imbricam vários modos semióticos. Para isso são 

imprescindíveis estudos que possibilitem aos usuários descrições semióticas de modos que 

sejam lidas criticamente, desenvolvendo, portanto, o Letramento Visual. Ainda sobre isso, 

Silva (2015, p. 37) adiciona que: 

 

Esses letramentos da era da informação envolvem não apenas usar 

multimídia, mas também, incluem letramentos informáticos. Sem todas essas 

habilidades, os futuros cidadãos estarão tão desabilitados quanto aqueles 

que, atualmente, não escrevem, não leem ou não usam a biblioteca. 
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Com base em Silva (2015), a era informacional também exige dos usuários 

letramentos que lhes permitam ter acesso às tecnologias e ao uso considerável dos recursos 

disponíveis pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) para que sejam 

plenamente letrados na sociedade moderna, daí a necessidade de muitos autores discutirem o 

letramento digital21 como habilidade a ser desenvolvida pela comunidade que está imersa no 

contexto cibernético. 

Em retomada ao que temos discutido até aqui, as práticas discursivas se modificaram 

ao longo das décadas. Isso é inegável e implica, também, mudanças em conceitos. Para 

Dionísio (2011), o conceito de Letramento, dentro dessas transformações, precisa também ser 

revisto a fim de que se contemplem outros letramentos, não só aquele ligado à codificação e à 

decodificação do sistema escrito, mas que possam contemplar a potencialidade dos textos 

multimodais que operam na sociedade atual. Para a autora, “uma pessoa letrada deve ser 

alguém capaz de atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, 

bem como ser capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem” 

(DIONÍSIO, 2011, p. 138).   

  Consoante a isso, Almeida (2008) dialoga que em virtude de há muito tempo as 

práticas de ensino terem subestimado o tratamento do visual como texto, isso tem gerado, na 

sociedade, ‘analfabetos visuais’(KRESS; VAN LEEUWEN, 1996 apud ALMEIDA, 2008), 

por essa razão que a discussão acerca do Letramento Visual tem sofrido resistência, uma vez 

que a sociedade enaltece a cultura do escrito, isso porque é considerada “uma ameaça em 

potencial à dominante presença do letramento verbal entre grupos de elite” (KRES; VAN 

LEEUWEN, 1996, p. 16). Nesse contexto de discussão, trazemos a lume, embasados em Silva 

(2015), um quadro adaptado22 pela pesquisadora sobre a visão do Letramento Visual para 

Anstey e Bull (2006), como podemos analisar a seguir: 

 

Quadro 7 – Letramento visual na perspectiva de Anstey e Bull (2006) 

LETRAMENTO VISUAL 

Contextos Profissional, educacional, publicitário. 

Modos Visual, escrito. 

Meios Eletrônico, impresso. 

Características É composto de imagens e layout, fontes 

diversificadas, colunas, marcação de parágrafos, 

variação de fonte recorrente e geralmente há o 

                                                           
21 Não trataremos do assunto detalhadamente, nesta pesquisa, por não se tratar do objetivo a que visamos. 
22 Silva (2015) esclarece que a adaptação do trabalho consiste na mudança de alguns termos que se encontram no 

trabalho de Anstey e Bull (2006), tais como a substituição do item utilização de tipos de texto visual/oral 

proposto pelos autores pelo item elementos dos significados visuais e o item Tipos de Texto por Meio. Assim, 

seguimos a mesma adaptação feita pela pesquisadora por acreditar que tais adaptações se adequam melhor à 

nossa pesquisa. 
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diálogo entre imagem e palavra.  

Objetivos Desenvolver a percepção sobre como imagens, 

recursos tipográficos e palavras são combinados 

de forma complexa para produzir sentidos; 

capacitar os alunos não somente para a leitura, 

como também para a produção de textos na 

modalidade visual; desenvolver o senso crítico 

dos alunos, tornando-os aptos a se posicionarem 

diante do que leem e visualizam. 

Relação com os participantes (produtor, 

editor, leitor). 

Formal ou informal, igual ou desigual. 

Formalidade relativa de gramática, grafia, 

pontuação, língua especializada. 

Linguagem especializada;  

Escrita formal ou informal; 

Gramática visual: processos narrativos, 

interativos e composicionais. 

Elementos dos significados visuais * Cores  

* Perspectiva  

* Vetores  

* Plano de fundo  

* Segundo plano 

Fonte: Anstey e Bull (2006) adaptado por Silva (2015, p. 39). 

 

Tomando como ponto de partida alguns itens estabelecidos por Anstey e Bull (2006 

apud SILVA, 2015), fica evidente que o tratado do texto imagético, aliado à perspectiva do 

letramento visual, vai muito além da leitura superficial das orquestrações semióticas, como se 

pode visualizar no quadro 07, bem como, se acrescenta a tipografia, como já vimos nesta 

pesquisa, como elemento inerentemente multimodal, que ao ser colocado para os sujeitos 

leitores devem ser lidos com atenção para que possam interagir sobre eles de modo crítico, ou 

seja, questionando as estruturas imagéticas que foram escolhidas para aquela composição, 

como cores, vetores, saliência, perspectiva, tipos de fonte e outros sistemas simbólicos.  

Diante disso, o ato de leitura, dentro dos pressupostos do Letramento Visual se torna 

complexo porque urge a necessidade do “desenvolvimento das capacidades de atribuir 

significados às imagens em função dos contextos históricos em que estas foram criadas e 

circulam” (PAES DE BARROS; COSTA, 2012, p. 44) que, infelizmente, muitas vezes, são 

ignoradas em práticas recorrentes de Letramento, como, por exemplo, o ambiente escolar. Por 

isso, a imagem assume um grande papel na sociedade à medida que favorece aos leitores 

novas formas de leitura, embora sejam, algumas vezes, complexas requerendo dos usuários 

uma maior atenção para aspectos diversos que formam esses textos. 

Desse modo, o Letramento Visual deve ser compreendido como algo inerente à 

sociedade, pois faz parte dos valores socioculturais de cada sujeito. Além da multimodalidade 

encontrar-se ancorada a esse contexto, deve-se entender que cada imagem “não é construída 

de modo inocente, despida de qualquer sobrecarga ideológica” (VIEIRA, 2007, p. 19), além 
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disso, como aponta Descardeci (2002, p. 20), “sinais são convenções sociais culturalmente 

dependentes, e, constantemente, criados e recriados nas interações pessoais”.  

Sobre isso, é impossível desvencilhar a noção de Letramento Visual dos aspectos 

constitutivos dos textos multimodais. Por isso, alargamos a noção de que muito além de ler 

criticamente as semioses, é preciso compreender de onde a imagem parte, quando ela foi 

construída, quais aspectos motivaram sua construção, ademais, por quem foi produzida, já que 

sua construção é resultado de escolhas pessoais ou grupais que, por sua vez, trazem à baila 

aparelhos ideológicos. Em meio às discussões levantadas até aqui, Almeida (2011, p. 44) 

acrescenta que a: 

 

Ideia de que o letramento visual é algo aprendido, assim como a leitura e a 

escrita também o são. Compreendemos, sobretudo, que as experiências 

visuais são adquiridas através de práticas sociais nas quais o 

leitor/observador está inserido dentro de seu contexto sociocultural 

específico, uma vez que suas interpretações são construídas a partir desses 

referenciais. 

 

Conforme a autora, não é possível desvencilhar a leitura do texto visual das práticas 

sociais de cada sujeito, pois cada escolha feita reproduz, na sociedade, uma identidade própria 

de quem a produz. Portanto, a leitura de textos multimodais que demanda, hoje, novos 

leitores, deve estar associada às práticas sociais, culturais e históricas de cada sujeito, como 

posto por Almeida (2011). Logo, compreendemos que esses textos sempre estiveram em 

nossas inter-relações. No entanto, com os avanços da tecnologia, do visual cada vez mais 

participando da vida social, torna-se, portanto, fundamental que o Letramento Visual faça 

parte, também, desse processo, com o intuito de que os textos sejam lidos e analisados com 

propriedade pelo leitor/navegador, pois isso contribui significativamente para a formação 

desse novo modelo de leitores que passarão a compreender plenamente os aspectos 

complexos dos textos contemporâneos, permitindo-lhes uma análise para além do viés 

microcontextual, sendo capazes de analisar as diversas dimensões apresentadas pelo texto, 

sejam culturais, políticas e ou ideológicas, formando, assim, sujeitos letrados visualmente. 

 

3.2.8  Estratégias de Observação da Multimodalidade 

   

Muitas práticas sociais se utilizam de diferentes recursos semióticos para produzir 

linguagens interligadas à imagem. Por essa razão, os novos contextos de produção discursiva 

têm requerido novos letramentos, ou seja, ações que sejam capazes de fomentar capacidades 
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para lidar com os novos textos que emergem na contemporaneidade. Assim, a sociedade nos 

convoca a todo instante a aliar a materialidade visual à escrita, modulando gêneros que 

apresentam mais de um código semiótico.  

Nessa perspectiva, cabe a nós, sujeitos participantes do processo, refletir sobre como a 

leitura deve ser compreendida diante das transformações ocorridas nas últimas décadas, uma 

vez que, em virtude da utilização da linguagem visual em fotografias, gráficos, infográficos, 

entre outros gêneros, aliados à escrita, à diagramação e ao layout desses enunciados, o leitor 

provavelmente deverá desenvolver capacidades leitoras que consigam compreender os 

significados ali expressados. Isso porque, entendemos, assim como postula a Semiótica 

Social, que os textos não são produzidos aleatoriamente, já que são construtos de escolhas 

pessoais ou coletivas, revelando, portanto, valores culturais e históricos que só podem ser 

inferidos dentro de contextos socioculturais específicos.   

Nessa esteira de discussão, os dizeres de Paes de Barros (2009) podem ser endossados 

pelos de Rojo (2013) ao afirmar que “já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é 

preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras modalidades de 

linguagem” (ROJO, 2013, p. 20). Por isso, compreendemos que as modalidades são diversas, 

envolvendo sons, gestos, estaticidade, inclusive movimentos. Esse confronto entre 

modalidades exige novos leitores, pois o ato de ler não está embutido apenas ao escrito “já 

que este se constitui com um elemento representacional que coexiste com a presença de 

imagens e de diferentes tipos de informação” (PAES DE BARROS, 2009, p. 162). 

Dentro dessa perspectiva, a pesquisadora Paes de Barros (2005, 2009, 2012) elabora, 

em sua tese de doutorado, o que ela cunhou de Estratégias de Observação da 

multimodalidade, elucidando que sua proposta parte da necessidade de instrumentos que 

auxiliem os sujeitos na leitura de textos multimodais, reforçando que “selecionar, organizar e 

interpretar a informação de ambos canais é a chave para uma aprendizagem realmente 

significativa dos textos que aliam a materialidade visual à escrita” (PAES DE BARROS, 

2009, p. 166).   

Convém elucidar que o trabalho da autora toma como pressuposto teórico os achados 

das pesquisas do grupo de Richard E. Mayer (2001),23 da Universidade da California. Paes de 

Barros (2009), ao referenciar os trabalhos de Mayer (2001), afirma que eles estão centrados 

                                                           
23 Para mais informações acerca do trabalho do autor, ver: MAYER, Richard E.Introduction to Multimedia 

Learning. In: MAYER, Richard E. The Cambridge Handbool of Multimedia Learning. Disponível em: 

<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-

learning/09E09224829AB8D3D327EF8A0E9B5288>. Acesso em: 20 abr. 2020. 

https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/09E09224829AB8D3D327EF8A0E9B5288
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-multimedia-learning/09E09224829AB8D3D327EF8A0E9B5288
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na aprendizagem dos multimedea24, ou seja, a ocorrência de materiais que associa palavras ao 

material pictográfico. A ideia não só é aplicada em textos digitais, mas também impressos. 

Nesse aspecto, Paes de Barros (2009), compreendendo quão favorável é a proposta de Mayer 

para a leitura de textos verbo-imagéticos, expõe alguns princípios de Mayer, que mostram as 

particularidades na leitura de textos escritos e não verbais, conforme podemos visualizar a 

seguir: 

 

 Princípio multimídia- os estudantes aprendem melhor através das 

palavras e das imagens do que apenas pelas palavras; 

 Princípio da contiguidade espacial- os estudantes aprendem melhor 

quando as palavras estão perto das imagens correspondentes; 

 Princípio da contiguidade temporal – os estudantes aprendem melhor 

quando as palavras e imagens são apresentadas simultaneamente (PAES DE 

BARROS, 2009, p. 165). 

 

Conforme o exposto, Paes de Barros (2009) faz um acréscimo, com base no autor em 

discussão, que cada princípio é observado por meio de materiais impressos e aqueles que 

circulam em ambientes tecnológicos, esboçando também uma ferramenta teórica que elucida 

sobre como se é estabelecida a aprendizagem, afirmando que o processamento dessas 

informações acontece por dois canais: um para o material visual e outro para o material 

escrito. Portanto, para Mayer (2001), uma aprendizagem é considerada significativa quando 

se há a confluência desses códigos visuais na operação do processamento cognitivo.   

 Tomando como base os pressupostos os quais Paes de Barros (2005, 2009) se ancorou, 

apresentamos a seguir as estratégias de observação da multimodalidade25, fruto da pesquisa 

de doutoramento da autora.  

 

Quadro 8 – Estratégias de observação da multimodalidade 

1-Seleção e verificação das informações 

visuais 

Refere-se à ativação das capacidades de 

compreensão e apreciação da leitura dos textos 

verbais, como parte do processo de compreender 

a significação do texto como um todo. 

2-Organização das informações da sintaxe 

visual 

Trata-se da observação dos elementos 

pictográficos de modo a selecionar e organizar as 

                                                           
24 Conforme Mayer (2001) o conceito de aprendizagem multimedea refere-se à aprendizagem por meio da 

associação entre palavras e imagens, ampliando essa noção ao considerar o discurso falado ou escrito, 

imagens estáticas ou em movimentos, incluindo gráficos, mapas, infográficos e ilustrações. Além disso, de 

acordo com essa perspectiva, advoga-se que os sujeitos aprendem mais com o uso simultâneo do material 

visual ligado ao escrito, em vez de do uso isolado desses códigos semióticos. 
25 Convém ressaltar que, para a consecução dos objetivos que mobilizam esta pesquisa, reportar-nos-emos à 

proposta de Paes de Barros (2005, 2009) a fim de auxiliar, junto com a metafunção composicional da GDV, 

as nossas investigações acerca do objeto de estudo escolhido para esta pesquisa. 
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informações relevantes à construção de 

significação. 

3-Integração das informações verbais e não 

verbais 

Trata-se da capacidade de observar e conjugar as 

informações da materialidade verbal à 

pictográfica, relacionando-as no ato de 

construção de sentidos dos textos. 

4-Percepção do todo unificado de sentido 

que se compõe através da integração dos 

materiais verbais e não verbais 

Trata-se da ativação de diversas capacidades 

linguístico-discursivas e de leitura aliadas à 

organização e observação das informações, 

através das quais o leitor constrói um todo de 

significação. 

Fonte: Retirado de Paes de Barros (2009). 

 

Acreditamos que a proposta elaborada pela autora é de fundamental importância para 

o trabalho com a leitura dos gêneros multimodais. Desse modo, a leitura, na perspectiva da 

Semiótica Social, vai ao encontro da abordagem de Paes de Barros (2009), a qual tomamos 

como norte para as nossas investigações, acreditando, pois, que a leitura da materialidade 

visual, atrelada à escrita, compreende processos que contemplem a observação de materiais, 

como: cores, fontes, margens, distribuição de informações em zonas verticais ou horizontais, 

distanciamento entre aqueles que estão interior à imagem e exterior a ela, além de outros 

processos que, ao compor um todo imagético, interpelam os sujeitos à leitura, analisando os 

elementos linguísticos e discursivos a fim de construir sentidos a partir desses enunciados. 

Dessa forma, em conformidade com os aspectos discutidos anteriormente, as 

materialidades dos textos que incorporam a formatação tanto dos aspectos verbais e/ou não 

verbais determinam que os sujeitos-leitores recorram não somente às estratégias de 

compreensão desses enunciados, mas também a estratégias próprias de observação 

multimodal que os levam a selecionar e organizar as informações verbais e, por fim, estruturar 

o conteúdo da sintaxe visual, como aponta Paes de Barros (2009). Nesse contexto, 

concordamos com Neves (2004, p. 42, grifos da autora) ao ressaltar que “os leitores 

proficientes se preparam antecipadamente para ler um texto, planejam a priori a abordagem a 

ser adotada na leitura do texto, visando à meta que querem atingir”.  

As reflexões permitem-nos considerar a dimensão da leitura quando se associa a textos 

multimodais porque o sujeito-leitor precisa, muitas vezes, ser ativo nesse processo de 

apreciação do texto verbo-imagético, sendo, portanto, capaz de questioná-lo, investigar suas 

semioses a fim de compreender os sentidos ali operados, ademais, criticá-lo e refutá-lo, para 

que se consiga atingir ao objetivo a que se visava.  

Assim, são com esses efeitos que se defende o Letramento Visual, pois ele se coaduna 

com novas práticas que nos convocam a ler constantemente material multimodal, objetivando 
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“o desenvolvimento das capacidades de atribuir significados às imagens em função dos 

contextos históricos em que estas foram criadas e circulam, tomando todos os componentes de 

significação como construtos semióticos imprescindíveis para a compreensão” (PAES DE 

BARROS; COSTA, 2012, p. 44). Portanto, a presença da imagem nas mais diversas ações 

humanas convoca-nos a uma postula reflexiva e crítica diante do contexto apresentado, sendo 

forçoso considerar premente a discussão de estratégias para a leitura dos gêneros multimodais 

como as apontadas nesta seção, partindo da certeza de que estamos engajados em práticas de 

Letramento que transcendem o código puramente escrito. 

 Este capítulo permitiu a compreensão de conceitos basilares para o campo da 

Semiótica Social e Multimodalidade, à medida que se criou um debate entre vários 

pesquisadores que se detêm às discussões concernentes à área, bem como, serviu para refletir 

ideias que cristalizam a importância do texto imagético dentro de uma sociedade 

grafocêntrica. Além disso, também discorremos de forma analítica como esses textos podem 

ser analisados à luz da GDV e lidos a partir de estratégias de observação da Multimodalidade. 

A seguir, direcionamos nossos escritos para apresentação dos aspectos metodológicos da 

pesquisa. 
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

  

 Partindo da compreensão de que a pesquisa científica exige a necessidade de várias 

técnicas teórico-metodológicas de acordo com o escopo em que se insere a investigação e, 

que, além disso, o percurso precisa estar bem delineado a fim de que o leitor consiga 

compreender o caminho que resultou a investigação acerca de determinada cultura disciplinar, 

preocupamo-nos, neste capítulo, em discorrer acerca dos métodos e enquadres metodológicos 

que alicerçam as análises verbo-imagéticas de questões do ENEM, dispondo de um 

delineamento teórico-metodológico eficaz que vise à compreensão dos postulados da 

pesquisa. Nesse sentido, apresentaremos, inicialmente, a natureza da presente investigação. 

Depois disso, traremos à baila a contextualização e as justificativas para a escolha do corpus 

e, por último, as categorias analíticas que auxiliarão nas análises, guiando-nos para garantir 

uma melhor compreensão dos fenômenos encontrados nos textos multimodais que irão 

compor as ferramentas analíticas.  

 

4.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

A pesquisa, independente da área em que se situa, cumpre o papel duplo de investigar 

tanto o mundo em que o homem vive, como entender como essa investigação pode recair a si 

mesmo. Por esta razão, Chizzotti (2017) nos reforça que o investigador buscará recorrer à 

observação e, além disso, à reflexão do escopo observado a fim de munir-se de instrumentais 

necessários que possam se adequar àquilo que foi encarado como ação dentro de uma 

pesquisa, objetivando intervir naquele mundo e no próprio homem para adequá-los aos 

contextos sociais. Nesse entendimento, compreendemos que nenhuma pesquisa parte de uma 

neutralidade, seu surgimento nasce da inquietação do pesquisador, pois ele, visto como sujeito 

histórico, buscará de algum modo contribuir com a sociedade à qual pertence e, também, às 

linhas teóricas a que o trabalho se constitui. 

Com base nesses dizeres e, sobretudo, encarando a fenomenologia da nossa pesquisa, 

uma vez que, ela está associada ao um contexto específico, o ENEM, que situado num 

paradigma formalizante de avaliação externa e por isso merece olhares cuidadosos e 

investigativos que sejam capazes de refletir a pedagogia de constituição do exame e a 

aplicação aos participantes a partir da confluência multimodal nos itens que compõem as 

questões. Assim, tomando como base as discussões teóricas que foram apontadas em capítulos 

anteriores e, com a exposição dos objetivos na introdução, consideramos que a dissertação se 
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localiza no âmbito das pesquisas em ciências sociais, uma vez que, compreendemos, ao 

tomarmos dados de uma avaliação externa nos moldes do ENEM que revela seu caráter 

social, pois envolve, em sua constituição, diversos atores sociais, partindo da compreensão 

dos significados que são construídos neste universo, como apontam Bauer, Gaskell e Allum 

(2015). 

Por outro lado, quanto à abordagem metodológica, a pesquisa assume um caráter 

qualitativo, pois “evita números, lida com interpretações das realidades sociais” (BAUER, 

GASKELL; ALLUM, 2015, p. 23), o que caracteriza o presente estudo. Ainda reforçamos que 

dentro da esteira metodológica, compreendemos que muitas pesquisas que partiam de 

paradigmas positivistas acabam por desconsiderar a funcionalidade de outros estratos sociais, 

como, por exemplo, o ENEM, que funciona como uma agência social, onde muitos sujeitos 

participam do evento para que obtenham êxitos na avaliação externa.  

Nesse contexto, a pesquisa qualitativa age de maneira complexa, pois ao evitar 

números, opta por uma abordagem social em que vários atores sociais, isto é, os 

pesquisadores, participam da “análise dos significados que os indivíduos dão às suas ações” 

(CHIZZOTTI, 2017, p. 96). Por outro lado, nos dizeres de Resende (2008, p. 132 82), a 

abordagem qualitativa “[...] lida com descrições e interpretações da realidade social tendo 

como base dados interpretativos”. Ainda podemos acrescentar, segundo Denzin e Lincoln 

(2006), que esse tipo de abordagem se refere a uma atividade situada e, portanto, localiza o 

observador no mundo, da mesma forma que consiste em um arsenal de ações materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo, ou seja, nesses dizeres compreendemos que a 

pesquisa qualitativa não se constrói fora das práticas sociais, mas faz parte dela e, por isso, é 

resultado de significações construídas pelos pesquisadores. 

É por essa razão, que ao tomarmos as questões do ENEM, mais precisamente, as 

questões de Língua Portuguesa, com o objetivo de analisar como ocorre a articulação verbo-

imagética dos recursos semióticos nos itens, compreendemos que assumimos uma abordagem 

qualitativa, assim como também estamos imersos nesse processo investigativo, não nos 

isolando dos fenômenos que subjazem às investigações, pois, como aponta Chizzotti (2017), 

essa abordagem é fruto de uma relação dinâmica entre o sujeito e o mundo real, havendo 

assim uma indissociabilidade entre o mundo objetivo e a subjetividade que se coloca na 

condição de pesquisador. Por isso, os dados não são encarados como isolados ou neutros uma 

vez que buscaremos atribuir sentidos e significados às questões que servirão de corpus para as 

nossas investigações. 
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Tomando como prisma teórico-metodológico, localizamos, também, esta pesquisa, no 

campo investigativo da Linguística Aplicada (LA), isso porque ao considerá-la como uma 

ciência social que se volta para o entendimento do “uso da linguagem enfrentadas pelos 

participantes do discurso no contexto social, isto é, usuários da linguagem (leitores, escritores, 

falantes, ouvintes) dentro do meio de ensino/aprendizagem e fora dele” (MOITA LOPES, 

1996, p. 20). Além disso, busca cumprir um papel inter e transdisciplinar, objetivando refletir 

a linguagem em situações concretas de uso e, depois, problematizá-la em relação à vida dos 

sujeitos, onde a linguagem assume papel central, como reflete Moita Lopes (2006).  

Alinhando esses dizeres à perspectiva metodológica que adotamos, tendo em vista os 

objetivos escolhidos e as questões de pesquisas, ainda convém localizar nossas investigações 

numa perspectiva de caráter descritivo-interpretativista (MOITA LOPES, 1996). Para a LA, 

esse paradigma consiste em operar o processamento do uso da linguagem, diferente de uma 

abordagem positivista, como se nota na agenda das pesquisas em LA e como discute Moita 

Lopes (1996). Nesse entendimento, adotar a natureza interpretativista numa pesquisa, caberá, 

portanto, ao pesquisador, por meio de seu objeto de estudo, construir, destruir e reconstruir os 

significados a partir da interação com os outros, Moita Lopes (1994). Dito isso, acreditamos 

pois que, “não é possível aceitar plena e simplesmente o discurso verbalizado como expressão 

da verdade [porém] é preciso analisar e interpretar esse discurso à luz de toda aquela 

linguagem mais geral e depois confrontá-lo com outras informações da pesquisa e dados” 

(LUDKE; ANDRÉ, 2017, p. 43). 

Quanto à escolha da técnica, que esteja em consonância com o viés qualitativo de 

pesquisa, optamos pela caracterização de pesquisa documental, porque dirigimos nosso olhar 

investigativo para as provas que são armazenadas no site oficial do Inep. Assim, para uma 

melhor caracterização da técnica associada à pesquisa qualitativa de base descritivo-

interpretativista, focalizamos que “os documentos podem ser encontrados em arquivos 

públicos, ou de empresas particulares, em arquivos de entidades educacionais e/ou científicas” 

(MEDEIROS, 2000, p. 37-38) e, por outro lado, a escolha por um material documental não se 

pode considerar como um processo neutro, isso porque, Flick (2009) advoga acerca da 

necessidade de o pesquisador, a partir desses documentos, questionar-se a respeito de quem 

produziu o material e com qual objetivo. Além disso, cabe considerar, ainda segundo Flick 

(2009), as condições específicas que se coadunam com a veiculação do material na sociedade. 

Ainda sobre a pesquisa documental, vale salientar também que, conforme Lankshear e 

Knobel (2008), compreendendo a funcionalidade da pesquisa qualitativa aliada ao mundo 

contemporâneo, devemos, portanto, nos concentrar nos contextos, prestando “atenção à 
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história, à temática, ao uso da linguagem, aos participantes de um evento em especial, a outros 

acontecimentos que ocorram ao mesmo tempo, e assim por diante” (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008, p. 35) Além disso, os autores referenciados atestam que a escolha para a 

análise documental deve estar bem associada à perspectiva teórica adotada e aos objetivos 

pretendidos, podendo aparecer alguns propósitos por traz dessa análise.  

Acerca disso, Lankshear e Knobel (2008) elencam três perspectivas norteadoras para a 

pesquisa de análise documental, sendo a que mais se aproxima dos nossos estudos, a 

“pesquisa que constrói ‘interpretações’ para identificar ou construir significado”; 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p.105), uma vez que, a partir da articulação verbo-

imagética em textos multimodais, nas provas de Língua Portuguesa, buscaremos, nesta 

dissertação, “investigar os tipos de significados construídos através do texto” (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008, p. 105)  

Por outro lado, compreendendo que estamos escrevendo à luz da Semiótica Social, 

passamos também a investigar como o pesquisador dessa área se comporta frente aos 

dispositivos analíticos para a área. Nesse contexto, Veloso (2014) afirma que cabe ao 

pesquisador em Semiótica Social “investigar e compreender os mecanismos de significação 

utilizados em documentos multimodais” (VELOSO, 2014, p. 160).  

Diante desses referenciais, compreendendo que a linguagem assume um papel central 

nestas investigações, notamos a existência de um diálogo que visa à compreensão da 

linguagem como um artefato de reconstrução social, a partir de uma abordagem qualitativa e 

descritivo-interpretativista. Nesta ótica, ao nos determos a respeito da análise de questões de 

Língua Portuguesa a fim de compreender como a articulação dos modos semióticos em uma 

avaliação externa, passamos, portanto, a compreender não somente como esses elementos se 

organizam, mas, além disso, notar como a orquestração de modos semióticos colabora para a 

construção de significados dentro de uma questão, com vistas a favorecer o Letramento Visual 

dos participantes.  

 

4.2 O UNIVERSO DA PESQUISA 

 

4.2.1 O corpus da pesquisa  

 

À guisa de uma melhor compreensão acerca do corpus que constitui o arcabouço 

analítico desta pesquisa, convém ressaltar que recorremos aos cadernos de provas do ENEM, 

nas edições de 2000, 2010 e 2019. Muito antes de fazermos um levantamento acerca das 
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questões escolhidas para a análise, já clareamos, inicialmente, as justificativas pelas escolhas 

das edições mencionadas. 

Nesse sentido, como vimos no segundo capítulo, mais precisamente na seção 2.1, 

desta dissertação, que o ENEM teve seu surgimento no idos de 1998. Assim, era interesse 

nosso começar as análises desde a primeira edição do ENEM, com seu surgimento 

embrionário. No entanto, ao analisarmos o caderno de prova da primeira edição, constamos 

que não houve presença de gêneros multimodais. Nesse primeiro momento, quanto às 

questões de Língua Portuguesa, embora houvesse presença desses textos em outras áreas do 

conhecimento como Matemática, Geografia e entre outras.   

Logo em seguida, recorremos à edição de 1999 a fim de coletar algum corpus para as 

nossas investigações. No entanto, diferente da primeira edição, a segunda edição do certame, 

na prova de Língua Portuguesa, contou com dois gêneros multimodais mais visualmente 

informativos. Na questão 08, havia a tirinha de Mafalda em que a questão cobrava 

conhecimentos relativos à gramática da língua, ou seja, os participantes deveriam 

compreender o sentido do “se” nas falas das personagens. Na questão 39, há a presença de 

uma imagem de uma sapataria “SAPATARIA PAPALIA”, em que se questionava aos sujeitos 

conhecimentos relativos à acentuação gráfica do nome do estabelecimento.  

Dito isso, as duas primeiras edições se afastam de nossos objetivos por dois aspectos: 

primeiro, em virtude de a primeira edição não nos apresentar textos para as análises, no 

entanto, embora a segunda edição apresentasse esses textos, mas o número de ocorrência não 

condiz com número de questões que viríamos analisar nas posteriores edições.  

Então, analisaremos a presença dos gêneros multimodais e sua articulação verbo-

imagética nas edições de 2000, 2010 e 2019, sendo o corpus constituído por 03 questões de 

cada edição, formando assim um quantitativo de 09 questões com textos mais visualmente 

informativos. Cabe também acrescentar que a escolha das edições 2010 e 2019 se justificam 

pela razão temporal, ou seja, que, certamente, permite-nos também verificar a evolução ou 

não dessas questões quanto à exploração dos elementos verbais e não verbais dentro de uma 

avaliação de larga escala.  

Considerando que as provas são organizadas em cadernos de cores diferentes e que 

isso altera a sequência das questões, para um melhor delineamento, analisaremos as questões 

presentes nos cadernos de cor amarela, na edição de 2000. Quanto às edições de 2010 e 2019, 

analisaremos as questões dos cadernos de cor azul, isso porque o Inep/MEC disponibiliza 

apenas o acesso ao caderno de cor amarela da edição de 2000. Então, para uma boa 

padronização do trabalho, objetivando a interpretação do nosso corpus, analisaremos os 
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cadernos destas cores. Diante dessa breve explanação acerca das escolhas e justificativas das 

edições, passaremos agora a mostrar os gêneros que servirão de base para as análises da 

dissertação associadas às discussões teóricas levantadas, como podemos conferir no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 9 – Amostragem dos gêneros multimodais que compõem o corpus da pesquisa 

Edições do 

ENEM 

Questões Temáticas abordadas e meio de circulação 

2000 Questão 06 A questão tem como base uma tirinha de Maurício de Souza, 

abordando questões relativas à produção de sentido a partir de 

expressão linguística, publicada na Ed. Globo, número 335, em 

nov/99. 

Questão 46 O texto base da questão é uma charge, que reflete questões 

relacionadas à demarcação de terras indígenas, publicada no 

Jornal do Commercio, em 22/08/93. 

Questão 59 O gênero História em Quadrinhos é o texto base para a questão, 

tendo como eixo temático a produção de sentido a partir de 

conhecimentos extralinguísticos. O texto foi publicado no 

Caderno Vida e Arte, Jornal do Povo, Fortaleza. 

2010 Questão 96 A questão tem como texto central uma charge que levanta 

reflexão sobre as escolhas de registro, marcando a linguagem 

oral informal. O texto pode ser acessado a partir do seguinte 

link: BESSINHA. Disponível em: 

http://pattindica.files.worpress.com/2009/06/bessinha458904jpg-

image_1245119001858.jpg (adaptado). 

Questão 108 A questão se respalda a partir de dois textos, o primeiro, 

apresenta ao leitor o gênero capa de revista que tem como eixo 

temático o advento do livro digital no Brasil. Em segundo plano, 

há um mapa que reflete a insuficiência de acesso à internet em 

diversas regiões do país. Quanto à circulação, os dois textos 

circularam na Revista Época, em 12 de outubro de 2009. 

Questão 122 A questão tem como base dois textos, no entanto, o texto II, por 

meio de uma charge, em associação ao texto I, discute o tema 

tabagismo. O texto II pode ser acessado a partir do seguinte link: 

Disponível em: http://rickjaimecomics.blogspot.com. Acesso 

em: 27 abr.2010. 

2019 Questão 17 Na questão, há presença de um infográfico que serve de base 

para o comando, refletindo os mais variados comportamentos 

que os usuários podem ter na internet. Quanto à circulação, o 

texto pode ser acessado por meio do link, disponível em: 

http://epoca.globo.com. Acesso em: 20 mar. 2014. 

Questão 23 O gênero cartaz é o texto base para a questão, refletindo, pois, 

aspectos relativos às situações dos refugiados no Brasil. O texto 

foi circulado a partir de uma campanha realizada pela Prefeitura 

de São Paulo, podendo, assim, ser acessado no link, disponível 

em: www.acnur.org. Acesso em: 11 dez. 2018. 

Questão 26 A questão é organizada a partir de dois textos. O segundo 

produzido a partir de um infográfico, sua composição apresenta, 

como eixo temático, o direito dos idosos a partir das 

preconizações do Estatuto do Idoso. Quanto à circulação, pode 

http://pattindica.files.worpress.com/2009/06/bessinha458904jpg-image_1245119001858.jpg
http://pattindica.files.worpress.com/2009/06/bessinha458904jpg-image_1245119001858.jpg
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ser acessado a partir do link, disponível em: www.brasil.gov.br. 

Acesso em: 9 dez. 2018. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cadernos de provas do ENEM. 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, com base na amostragem representada no 

quadro 09, depois de uma intensa seleção das questões que iriam constituir o corpus da 

pesquisa, chegamos ao resultado de que para cada edição apenas serão analisados três gêneros 

multimodais. Esse número é justamente para reduzirmos o corpus, objetivando uma 

exploração maior no processo de análise. Além disso, levamos em consideração que a edição 

de 2000 não contemplava um número maior de questões com textos mais visualmente 

informativos, diferente das edições de 2010 e 2019. Reforçamos, ainda, que ao escolher esses 

gêneros, avaliamos inicialmente se havia a presença da articulação verbo-imagética, já que foi 

escolha nossa analisar apenas os textos mais visualmente informativos, para delimitar o 

universo das nossas investigações. Definimos, pois, selecionar textos que a presença da 

imagem associada à palavra ou vice-versa fosse mais expressiva para, a partir das categorias 

da metafunção composicional da GDV de Kress e Van Leeuwen (2006), percebermos como 

esses modos semióticos se integram para formar um todo coerente.  

Além disso, lançamos um olhar criterioso, também, para os comandos das questões, 

objetivando, justamente, fazermos uma abordagem analítica das estratégias de observação da 

multimodalidade com base em Paes de Barros (2005), para percebermos como imagem, texto 

verbal e comandos das questões se articulam para provocar os efeitos de sentido requeridos 

pelas habilidades e competências que são exigidas pela Matriz de Referência da área em 

estudo.   

 

4.2.2 Descrição da abordagem dos gêneros multimodais nas provas de Língua 

Portuguesa 

 

Na seção 3.4, situamos nossa pesquisa quanto aos aspectos da abordagem qualitativa, 

de cunho descritivo-interpretativista, tendo em vista toda a discussão suscitada ao longo da 

dissertação e por acreditarmos que essas abordagens vão ao encontro dos objetivos que 

sustentam nosso olhar investigativo. No entanto, recorremos à pesquisa quantitativa26, neste 

                                                           
26 A respeito dessa abordagem, compreendemos que está centrada no levantamento de dados, e que em 

contraposição à pesquisa de cunho qualitativo, se volta à análise de números numa perspectiva estatística, como 

discutem Bauer; George e Allum (2018). Assim, é papel do pesquisador descrever, explicar e predizer a 

mensuração das variáveis que são preestabelecidas, objetivando a explicação desses dados uns sobre os outros, a 

partir de incidências e correlações estatísticas conforme Chizzotti (2017). 
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momento, não como base metodológica principal do estudo, mas porque ora se faz necessária, 

pois pretendemos trazer à baila a mensuração da abordagem dos textos multimodais nas 

edições em estudo. Assim, voltamos aos cadernos de provas de cada edição. Logo em seguida, 

coletamos as ocorrências dos gêneros multimodais que apareceram ao longo da prova de 

Língua Portuguesa, destacando o número da questão, o gênero multimodal e a fonte de onde o 

texto foi extraído, apresentando, por fim, uma visão mais ampla acerca de como os gêneros 

que mesclam mais de uma semiose foram concebidos ao longo das edições do certame. A 

seguir, apresentamos a ocorrência dos textos multimodais na edição de 2000 na prova de 

Língua Portuguesa do ENEM: 

 

Tabela 2 – Gêneros multimodais na prova de Língua Portuguesa - Edição 2000 

Questão Gênero Fonte 

6 Tirinha SOUZA, Maurício de. Chico Bento. Rio de Janeiro: Ed. 

Globo, no 335, Nov./99 

46 Charge Jornal do Commercio, 22/8/93 

59 História em quadrinho Caderno Vida e Arte, Jornal do Povo, Fortaleza. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em Ribeiro (2016). 

 

Diante da apresentação dos gêneros multimodais que apareceram na prova de língua 

Portuguesa no ENEM, em 2000, identificamos apenas esses gêneros nas referidas questões, as 

quais foram escolhidas para compor o corpus das nossas investigações. Nesse contexto, 

percebemos que há baixa incidência de textos verbo-imagéticos, como nos advoga os próprios 

resultados trazidos pela tabela 02. Além disso, há pequena variedade deles. Portanto, na 

edição em estudo, os participantes tomaram contato com textos que já fazem parte do 

universo deles, já que os gêneros tirinha, charge e história em quadrinhos sempre são 

apresentados nos próprios livros didáticos de Língua Portuguesa, fazendo, portanto, parte do 

repertório sociocultural dos sujeitos.  

Ainda cabe considerar que as questões apareceram misturadas com as de outras áreas 

do conhecimento, e essas por sua vez também apresentam gêneros que lhes são peculiares, 

como mapas, gráficos, infográficos, entre outros gêneros multimodais. Logo adiante, 

continuamos a compilação, já na edição de 2010, no caderno azul, quando a prova foi 

aplicada no segundo dia do exame. Nessa edição, já encontramos nos cadernos de provas a 

organização das questões por áreas do conhecimento, conforme apresentamos no capítulo 1º. 

Quanto aos gêneros multimodais que apareceram no exame em 2010, na prova de Língua 

Portuguesa, temos a seguinte amostragem: 



90 

 

 

Tabela 3 – Gêneros multimodais na prova de Língua Portuguesa - Edição 2010 

Questão Gênero multimodal Fonte 

96 Charge BESSINHA. Disponível em: 

http://pattindica.files.worpress.com/2009/06/bessinha458904jpg-

image_1245119001858.jpg (adaptado) 

108 Capa de revista e 

mapa 

Época. 12 out. 2009 (adaptado) e Época. 12 out. 2009. 

122 Charge Disponível em: http://rickjaimecomics.blogspot.com. Acesso 

em: 27 abr.2010. 

132 Gráfico Superinteressante. Ed. 256, set. 2008. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em Ribeiro (2016). 

 

Na edição 2010, quanto à prova de Língua Portuguesa, é possível perceber que já 

houve acréscimo no que diz respeito à abordagem dos gêneros multimodais entre as edições 

de 2000 e 2010. Notamos que o gênero charge, já presente na edição de 2000, se apresenta 

duas vezes na prova de 2010. Por outro lado, os gêneros capa de revista, mapa e gráfico 

aparecem na prova de Linguagens e códigos, na prova de Língua Portuguesa, no que na 

edição de 2000, aparecia apenas em outras áreas do conhecimento.  

Além disso, há uma maior ocorrência desses textos, mesmo que apenas com o 

acréscimo de um texto multimodal. Cabe também considerar que, as edições que 

compreendem 2001 a 2009 podem sim ter apresentado um número bem mais amplo do que 

até então estamos constatando, mas para um melhor recorte e delineamento da pesquisa, 

interpretamos que a inserção dos textos multimodais na prova de Língua Portuguesa passa a 

se tornar cada vez mais considerável em sua composição conteudista. 

 

Tabela 4 – Gêneros multimodais na prova de Língua Portuguesa – Edição 2019 

Questão Gênero multimodal Fonte 

10 Campanha publicitária Disponível em: www.essl.pt. Acesso em: 9 maio 

2019 (adaptado). 

12 História em quadrinhos Disponível em: http://ladyscomics.com.br. 

Acesso em: 8 dez. 2018 (adaptado). 

17 Infográfico Disponível em: http://epoca.globo.com. Acesso 

em: 20 mar. 2014. 

23 Cartaz Disponível em: www.acnur.org. Acesso em: 11 

dez. 2018. 

26 Infográfico Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 9 

dez. 2018. 

31 Pintura PICASSO, P. Cabeça de touro. Bronze, 33,5 cm 

x 43,5 cm x 19 cm. Musée Picasso, Paris. 

França, 1945. 

http://pattindica.files.worpress.com/2009/06/bessinha458904jpg-image_1245119001858.jpg
http://pattindica.files.worpress.com/2009/06/bessinha458904jpg-image_1245119001858.jpg
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43 Cartaz de jogo Disponível em: www.tecmundo.com.br. Acesso 

em: 10 dez. 2018 (adaptado). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ribeiro (2016). 

 

O ENEM, desde sua criação, passou por grandes formulações, não apenas no que 

tange a suas diretrizes, mas também acreditamos que a maneira da abordagem dos conteúdos 

o que tem se reconfigurado a cada edição, exigindo, muitas vezes, dos participantes 

competências e habilidades que possam mobilizar conhecimentos diversos para responder às 

questões. Nesse sentido, quanto à abordagem dos gêneros multimodais, nas edições em que 

nos propomos estudar e analisar, a respeito da articulação verbo-imagética dentro dessas 

questões, notamos que na edição de 2019 comparando-a com as edições de 2000 e 2010, 

apresentou uma maior incidência desses gêneros, não apenas referente ao quantitativo, mas 

também quanto a variabilidade dos textos.  

Portanto, na prova de Língua Portuguesa, em 2019, além de os participantes serem 

desafiados pelo constante número de textos multimodais, precisaram compreender toda a 

articulação verbo-imagética de gêneros, como: campanha publicitária, histórias em 

quadrinhos, infográfico, cartaz, pintura, cartaz de jogo, textos que não apareceram nas edições 

anteriores que estão sendo analisadas, exceto a história em quadrinho. 

 Cabe salientar que a edição de 2019 apresentou uma maior incidência de textos 

multimodais, por isso, tivemos de ser criteriosos e atentos para filtrar aqueles textos que 

comporiam o arcabouço analítico da pesquisa. Para uma melhor visualização, que sumarize a 

ocorrência dos gêneros multimodais que apresentamos nos quadros anteriores, detalharemos a 

seguir no gráfico 01 o quantitativo das ocorrências dos textos multimodais trabalhados nas 

edições em estudo.  
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Gráfico 01 – A ocorrência dos gêneros multimodais nas edições de 2000, 2010 e 2019 nas provas de 

Língua Portuguesa - ENEM 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tomando como base a representação quantitativa dos gêneros multimodais presentes 

nas edições em destaque, cabe, então, considerar que na edição de 2000 apenas três gêneros 

multimodais apareceram na prova de Língua Portuguesa. Podemos afirmar que são textos já 

comuns nas práticas de Letramento dos sujeitos participantes do certame. Além disso, pela 

pouca ocorrência desses textos nas edições de 2000, não tivemos de fazer escolha mais 

detalhada, já que o número não era incidente, mas apenas identificar que os textos escolhidos 

foram constituídos pela integração de vários modos semióticos caracterizando, assim, o 

caráter mais visualmente informativo, por isso, houve equivalência no total de gêneros 

multimodais e textos analisados. 

Já na edição de 2010, passamos a perceber que houve, comparando com a edição de 

2000, uma incidência maior dos gêneros multimodais, passando a prova de Língua Portuguesa 

a compor quatro gêneros multimodais em sua organização. Então, houve uma pequena 

discrepância quanto aos gêneros que aparecem na prova e os que foram analisados, outros 

passaram a compor o exame, como capa de revista e mapa, esse último mais corriqueiro em 

outras áreas do conhecimento.  

Por fim, na edição de 2019, percebemos que a participação dos gêneros multimodais 

na prova de Língua Portuguesa, no ENEM, contemplou a ocorrência dos gêneros em sua 

composição, além disso, apresentou, também, uma maior hibridização dos textos. Nesse 

aspecto, em 2019, tivemos uma incidência de sete gêneros multimodais na prova, 
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apresentando textos bem diversos, que por sua vez podem ou não fazer parte das práticas de 

Letramento dos sujeitos participantes do exame. 

Sendo assim, considerando que a leitura de textos multimodais requer dos sujeitos 

Letramento Visual a fim de possibilitar a leitura integrada e crítica dos enunciados, o ENEM 

tem, desse modo, pelo que nos parece, fomentado a prática a cada edição uma vez que, 

tomando como base as edições destacadas, tem aumentado a integração dos vários modos 

semióticos nas provas de Língua Portuguesa. Por outro lado, trazer esse panorama ainda é 

insuficiente para a melhor compreensão de como os textos são explorados nas questões, já que 

a ocorrência não garante, efetivamente, que o trabalho com textos multimodais no ENEM, 

mais precisamente na prova de Língua Portuguesa, seja realizado nos espaços escolares e/ou 

seja, favorável à prática da leitura integrada aos modos semióticos, possibilitando o 

desenvolvimento da interpretação crítica dos recursos multimodais para a construção de 

sentido e, por conseguinte, a resolução da questão considerada correta pela banca avaliadora.  

Diante de toda a explanação, conseguimos localizar o corpus da presente pesquisa de 

forma detalhada, ao passo que apresentamos quais os gêneros multimodais têm sido 

recorrentes nas provas do ENEM, nas edições de 2000, 2010 e 2019. Em seguida, 

apresentaremos as categorias analíticas que servirão de base para que possamos atingir aos 

objetivos que mobilizam nosso olhar investigativo a partir dos pressupostos da 

Multimodalidade e do Letramento Visual. 

 

4.2.3 Categorias e procedimentos de análise 

 

Nesta seção, apresentamos as categorias que servirão de base para análise do corpus 

da pesquisa em relação ao referencial teórico utilizado para sustentar a discussão. Nesse 

aspecto, considerando os objetivos e as questões de pesquisa, bem como área em que essa 

pesquisa se insere, ou seja, a Multimodalidade a partir dos pressupostos da Semiótica Social, 

escolhemos categorias analíticas que estejam em diálogo com a concepção de texto como 

construto multimodal.  Desse modo, duas grandes categorias serão utilizadas para as análises, 

representadas a seguir: 

 

a) Compreendo que, a princípio, de modo geral, buscaremos analisar como é feita a 

articulação dos modos semióticos nas questões do ENEM, mas para isso, 

investigaremos como os valores de informação, saliência e estruturação colaboram 

na construção de significados para essas questões. Nesse entendimento, fazendo 
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uma análise interpretativista da Gramática do Designer Visual de Kress e Van 

Leeuwen (1996 e 2006), no intento de escolher dispositivos necessários para 

responder aos objetivos e às questões de pesquisa, consideramos, portanto, a 

metafunção composicional da GDV, já que a categoria combina vários elementos 

visuais presentes em uma imagem, interagindo com os elementos representacionais 

e interativos a fim de que se faça sentido em uma composição. 

 

b) Quanto à leitura do texto multimodal, gerenciada a partir dos comandos das 

questões, utilizaremos as Estratégias de Observação da Multimodalidade de Paes 

de Barros (2005), pois, a partir de parâmetros elaborados pela pesquisadora, 

conseguiremos perceber como a seleção e verificação de informações verbais, 

organização da sintaxe visual, integração das informações verbo-imagéticas e 

percepção do enunciado colaboram no desenvolvimento do Letramento Visual dos 

participantes.  

 

Diante da explanação a respeito das duas categorias a serem utilizadas na análise do 

corpus, acreditamos que são categorias analíticas e serão suficientes para responder às nossas 

inquietações. Agora, para uma melhor visualização dos itens a) e b), apresentaremos cada 

uma e seus sistemas, para auxiliar as discussões que estão sendo levantadas.  

 

Diagrama 1 – Síntese da Metafunção Composicional da GDV de Kress e Van Leeuwen (1996 e 2006) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Kress e Van Leeuwen (1996 e 2006) e Fernandes e Almeida (2008). 
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Quadro 10 – Parâmetros para análise das Estratégias de Observação da Multimodalidade de Paes de 

Barros (2005) 

Estratégias de Observação da 

Multimodalidade em questões do ENEM 

Parâmetros para a observação das questões 

Seleção e verificação de informações verbais 

 

 

 

 

 

Questões que encaminhem: 

1. A retomada dos elementos lexicais, não 

somente para a verificação de um fato 

morfológico, fonológico, sintático ou semântico, 

mas também para: 

a) a observação das escolhas lexicais e 

discursivas, relacionando-as ao contexto de 

produção e circulação do gênero; 

b) a percepção do estilo do gênero (observação 

do modo como certos elementos lexicais são 

tratados nas questões: como parte componente do 

estilo de um dado gênero; por exemplo, o uso de 

verbos no imperativo, características do estilo do 

gênero propaganda impressa). 

Organização da sintaxe visual 2. A reflexão sobre a escolha das cores, da 

disposição dos elementos, das peculiaridades das 

imagens como constituintes de significação. 

Integração de informações verbais e não-

verbais 

3. A observação dos elementos do gênero 

(construção composicional, conteúdo temático e 

estilo), relacionando-os (imagem e texto verbal) 

entre si e ao seu contexto de produção e de 

circulação, por exemplo, na leitura de uma 

charge, os elementos pictóricos sendo retomados 

não somente pelo texto, mas relacionado com o 

momento social em que foi produzida, com o 

veículo de circulação etc. 

Percepção do todo do enunciado 4. a percepção da integração de todos os 

elementos utilizados na articulação dos modos 

semióticos (valores de informação, saliência e 

estruturação), relacionando-os com o contexto 

sócio-histórico, de modo a possibilitar a 

construção de um todo coerente e promovendo o 

Letramento Visual. 

Fonte: Adaptação do quadro de estratégias de observação da multimodalidade de Paes de Barros (2005). 

 

 

Estas exposições, certamente, levam-nos à compreensão mais detalhada a respeito do 

caminho percorrido para a seleção e escolha do corpus da pesquisa, bem como dos 

dispositivos metodológicos escolhidos que estão em consonância com as teorias escolhidas 

para sustentar o diálogo estabelecido ao longo dos capítulos 1º e 2º da dissertação. Depois de 

ter exposto os aspectos metodológicos da pesquisa, no próximo capítulo, daremos início às 

análises das questões escolhidas, à luz da perspectiva da Semiótica Social e da 

Multimodalidade.  
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5 ANÁLISE: A ARTICULAÇÃO VERBO-IMAGÉTICA NAS QUESTÕES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA DO ENEM 

 

Anteriormente, discutimos as bases teóricas e epistemológicas que sustentam e 

respaldam as nossas discussões sobre a multimodalidade como fator constituinte dos textos 

que circulam nas mais variadas práticas sociais. Assim, é intento nosso descrever, classificar 

e, principalmente, interpretar os fenômenos subjacentes às questões que constituem o corpus 

dessa investigação. Para uma melhor compreensão, à luz da GDV de Krees e Van Leeuwen 

(2006), analisaremos a partir da metafunção composicional como as categorias valor de 

informação, saliência e enquadramento se unem nas questões de Língua Portuguesa, no 

ENEM, para formar um todo coerente, oferecendo, pois, aos participantes do certame 

caminhos para uma leitura mais produtiva do texto multimodal.   

Por conseguinte, a fim de facilitar uma melhor compreensão do percurso analítico 

traçado na dissertação, discutiremos apenas os aspectos descritivos e interpretativos de como 

as imagens unem os aspectos representativos e interativos para a formação de um todo 

coerente e faremos uma síntese para cada edição do ENEM. Por último, nas sínteses 

elaboradas para cada edição, passaremos a compreender e discutir como os comandos das 

questões analisadas podem favorecer meios eficazes para que o praticante desenvolva o 

Letramento Visual de maneira crítica e ativa. 

 

5.1 A METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL NAS QUESTÕES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NO ENEM 

 

Na seção que se inicia, utilizaremos as categorias analíticas da GDV, mais 

precisamente a metafunção composicional, pois consideramos que ela seja capaz de teorizar e 

oferecer subsídios analíticos para conjecturar os elementos representacionais e interativos em 

uma camada de relação a fim de construir sentidos nas imagens por meio da integração dos 

variados elementos semióticos. Portanto, é pretensão nossa analisar como os elementos 

imagéticos se organizam e se combinam para a construção de significados nas questões do 

ENEM. 

 

5.1.1 Sentidos composicionais do ENEM de 2000 

 



97 

 

A primeira questão que analisaremos trata-se da questão 06, na edição de 2000, do 

ENEM. Como podemos verificar a seguir, a questão apresentou como suporte textual a 

tirinha, um texto multimodal, de autoria de Maurício de Souza. Na tirinha, composta por três 

quadrinhos, os aspectos verbais e não verbais são principiantes para os efeitos de sentido. 

Como pode ser verificado abaixo: 

 

Figura 02 – Questão 06, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do caderno amarelo, prova de Língua Portuguesa, 2000. 

 

Quanto à organização da composição verbo-imagética, tomando como base os 

pressupostos da metafunção composional, na categoria valor de informação, identicamos 

alguns elementos que são basilares para a compreensão dos efetios de sentido provocados 

pelo imbricamento da linguagem verbal com a não verbal. Nesse sentido, do lado esquerdo, é 

possível notar, conforme a GDV, elementos das categorias de Dado e Ideal, isso porque, 

entendemos que a personagem Rosinha já é do conhecimento ou da cultura do leitor, 

principalmente, por esse gênero ser comum em muitas práticas sociais. Assim, o 

posicionamento de Rosinha na parte esquerda revela que já é algo conhecido. Além disso, a 

fala de Rosinha “Chico, olha o passarinho” também faz parte do conhecimento dos leitores 

que ao associar a fala à camera fotográfica notarão que Cascão fez um interpretação errada , 

gerando, pois, o efeitor de humor.  

Ainda nessa perspetiva, temos, ainda na parte esquerda, na margem inferior, o Real, ou 

seja, a informação concreta e prática referente ao ato de tirar foto. Já no Centro, dentro das 

dimensões do espaço visual da tirinha, encontramos a informação importante para a 

compreensão do texto em análise e, por conseguinte, do enunciado da questão. Isso porque 

Centro 

Novo 

Ideal 

Dado 

Real 

Dado 
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quando à imagem faz uso do Centro numa composição imagética, denotamos que ali se 

encontra a informação nuclear em relação aos elementos que estão nas margens. Assim, 

tomando como base a tirinha, embora o primeiro quadrinho apresente a informação 

importante para o entendimento do enunciado, é a partir da forma como Cascão reage à fala 

de Rosinha que o efeito de sentido é construído, e tudo isso é desvelado quando analisamos a 

composição imagética, ou seja, como Cascão se comportou ao pedido da personagem 

Rosinha.  

Na mesma imagem, ainda é possível analisarmos no lado direito que, de acordo com 

Kress e Van Leeuwen (2006), é nesta zona onde se encontra o Novo, isto é, uma informação 

nova, que por sua vez pode não ser de inteiro conhecimento do leitor e, por essa razão, ele 

precisa prestar uma atenção especial aos elementos postos do lado direito. Dito isso, 

compreendemos que o fato de Chico Bento está agora sentado, aparentemente dolorido, já que 

sua expressão facial  e a fala “quem intendi as muié?” revelam que ele foi atingido pela 

câmera fotográfica que Rosinha segurava. Então, não se sabe o porquê dessa reação da 

personagem, sugerindo, portanto, uma informação nova e que o leitor precisa estar atento. 

Quanto à saliência, ou seja, para além dos elementos composicionais que se 

relacionam para construir sentidos, há elementos que são bem enfatizados em uma estrutura 

multimodal para chamar atenção do leitor. Na questão 06, da edição de 2000, é possível 

identificar que o elemento mais saliente se encontra no Centro, ou seja, no terceiro quadrinho, 

a partir do elemento destacado “FLASH”, o reflexo da foto, que percebemos o sombreado em 

preto e branco, ou seja, a imagem do centro se encontra mais escurecida possivelmenete com 

o objetivo de uma ênfase maior para chamar atenção dos participantes e, claro, para que 

associem a imagem às anteriores para compreender o pedido de Rosinha e como Cascão 

reagiu.  

Por fim, podemos também notar, na imagem em estudo, o aspecto da estruturação que 

diz respeito à presença de elementos que desconectam ou conectam informaçãos no plano 

imagético. Notamos que há presença da desconexão de informações, uma vez que a presença 

dos quadrinhos separa as unidades informativas, no entanto, cabe considerar que não é porque 

há a presença de linhas separando essa informações que elas devem ser desconsideradas ou 

analisadas isoladamente, uma vez que, para o entendimento dessa questão, será a confluência 

das informações contidas no 1º , 2º e 3º quadrinhos que gerará o efeito de humor pretendido. 

Compreendendo os arranjos verbo-imagéticos organizados para a construção da tirinha 

em estudo, ainda é possível refletir, a partir dos parâmetros de observação elaborados por 

Paes de Barros (2005), algumas informações que permitem uma discussão sobre a pertinência 
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da questão para o Letramento Visual. Nesse sentido, tomando a proposta da autora, 

entendemos que a questão em análise explora a dimensão da seleção e verificação de 

informações verbais porque o gabarito da questão interpela que o participante retorne aos 

elementos lexicais utilizados nos diálogos para relacioná-los ao contexto de produção gerado 

pelos efeitos verbais e não verbais.  

Logo, a questão em foco explorou mais elementos do código escrito em detrimento do 

imagético, focalizando um processo de leitura que, de certo modo, desconsidera as demais 

semioses envolvidas na produção do gênero o que afasta o leitor/canditado de aspectos que 

efetivem a importância da exploração da sintaxe visual, que objetiva, por exemplo, a relação 

dos significados que podem ser ativados a partir da inter-relação entre o verbal e o imagético. 

Ainda procedendo às análises do corpus, analisaremos como os sentidos 

composicionais se organizaram e se concatenaram na questão 46, na prova de Língua 

Portuguesa, no ENEM de 2000, reproduzida a seguir:  

 

Figura 03 – Questão 46, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do caderno amarelo, prova de Língua Portuguesa, 2000. 
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Na figura 03, notamos que, em sua construção, se congregam vários elementos 

semióticos que são indispensáveis para a leitura integrada do candidato. A conjectura do 

código escrito logo na parte superior da imagem associada à imagem no centro são atributos 

de significados e que, certamente, requer do leitor uma leitura que contemple todo esse 

arranjo multimodal. Nesse sentido, quanto às zonas de valor da informação, compreendemos 

que, na imagem, não há a divisão fechada de informações distribuídas em zonas diferentes, ou 

seja, lado esquerdo e direito, no que não se torna possível notar as categorias de Dado/Novo, 

exceto, claro, a assinatura do autor da charge, que ao ser colocada no lado direito, atribui um 

sentido de novo e Real, algo que, aparentemente, pode parecer desconhecido pelo leitor e 

também que se apresenta como informação prática e breve.  

Quanto às dimensões do espaço visual da imagem, notamos que a informação é 

centralizada, ativando, assim, a categoria do Centro, conforme propõe a GDV. Uma vez as 

informações postas e agrupadas no centro e não distribuídas em zonas diferentes acaba por 

exigir do leitor um olhar direcionado apenas ao centro, pois é onde se encontra a informação 

nuclear do texto. Por isso, a composição multimodal “Demarcação de terras indígenas” 

associada às covas e à figura da pá, representadas imageticamente, tornam-se núcleos 

informativos e, portanto, é de onde o leitor retirará, possivelmente, a resposta para a questão. 

Quanto aos aspectos referentes à saliência, na questão 46, podemos inferir que a 

imagem das covas e a pá são os elementos mais salientes, ou seja, os vários túmulos cavados,  

inclusive, em tons escuros, chamam à atenção do leitor, embora não haja presença de cores, 

mas ao olhá-los o leitor notará que há uma saliência da cor preta em relação à cor branca que 

margeiam a imagem. Isso também pode sugerir a noção de luto, já que é mensagem simbólica 

sugerida pela presença das covas, e ganha uma conotação diferente em relação ao título 

“Demarcação de terras indígenas”.  

 Outro ponto importante para a compreensão da imagem, do ponto de vista 

composicional, é a ausência de vetores separando o arranjo imagético. Nesse sentido, em 

relação à estruturação, percebemos que os recursos multimodais, na construção da charge, se 

encontram de forma conectada, pois ao apresentar cores e formatos semelhantes, sem 

hierarquização, a estruturação acaba por se tornar fraca por entendermos que há um fluxo 

contínuo de informação. Com isso, tanto o texto escrito como a imagem são apresentados 

como elementos pertencentes a uma unidade íntima de informação, não havendo, pois, 

individualização entre elas.  

A questão em análise ainda nos permite compreender que os elementos verbo-

imagéticos são cruciais para a construção dos efeitos de sentidos gerados por eles. É claro que 
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o participante, nesse texto em específico, é convidado a uma leitura global das semioses, para 

perceber os sistemas de significados gerados por essa articulação. Assim, diferente da questão 

06, temos uma integração de informações verbais e não verbais, já que constatamos a 

intenção de articular os elementos do gênero e suas semioses às citações referenciadas em 

cada distrator.  

Então, tanto o código escrito como o não verbal são explorados no enunciado da 

questão 46, permitindo que o leitor faça um percurso de leitura que contemple o arranjo 

multimodal, de modo que consiga perceber qual citação se enquadra com as informações 

presentes na produção do texto. Portanto, consideramos que questões dessa natureza 

colaboram para o desenvolvimento do Letramento Visual, pois direcionam os leitores às 

práticas de leituras que fomentam e valorizam a integração dos enunciados verbo-imagéticos. 

Ainda, no exame de 2000, a questão 59 da prova de Língua Portuguesa explorou mais 

uma história em quadrinho, gênero multimodal mais comum das esferas comunicativas dos 

sujeitos. A seguir, reproduzimos a questão, a fim de analisarmos os sentidos composicionais 

engendrados em seu arranjo imagético. 

 

Figura 04 – Questão 59, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do caderno amarelo, prova de Língua Portuguesa, 2000. 

 

Tomando como ponto de partida os aspectos multimodais envolvidos na produção da 

história em quadrinho, é importante, primeiramente, dialogar que se trata de dois personagens 
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Além disso, para compreender o efeito de sentido provocado no 3º quadrinho, a partir 

da fala de Garfield, o leitor, o participante do ENEM 2000, precisava ativar seu conhecimento 

de mundo, objetivando associar os quadrinhos anteriores, que versam sobre a pintura, a um 

pintor famoso, nesse caso, Vicente Van Gogh, também conhecido por ter cortado uma de suas 

orelhas. Feito isso e, claro, uma leitura integrada dos códigos semióticos, o leitor construiria 

os sentidos responsáveis pela criação da ironia representada pela fala do gato Garfield. 

Dito isso, como se pode notar, o texto confunde vários recursos semióticos na 

construção do seu arranjo imagético. Nessa ótica, no que tange ao valor de informação e às 

zonas de articulação do aspecto visual, a história em quadrinho é constituída por três 

quadrinhos. No primeiro, notamos que, na parte superior, encontram-se os valores de Dado e 

Ideal, visto que o personagem é apresentado como algo já conhecido pelo leitor, por se tratar 

de personagem popular.  

Ainda sobre o primeiro quadrinho, também temos a presença do Ideal que oferece à 

imagem a noção de algo individualizado. Assim, como constatamos na figura 04, a questão 

explora a noção de Centro-Margem, que apresenta uma informação nuclear, que gera a 

compreensão da fala do primeiro quadrinho “estou inspirado hoje” e, por conseguinte, 

reforçará as falas contidas, posteriormente, ou seja, as informações que se encontram nas 

margens à esquerda e à direita.  

No 3º quadrinho, em virtude das falas bem como os personagens estarem posicionados 

à direita da imagem, consideramos as informações como Novas, não no sentido de que o gato 

Garfield seja desconhecido pelos leitores, mas pelo novo atributo dado a ele, ou seja, de 

possível tela de pintura, além disso, o próprio Jon, que nesta cena assume a condição de 

pintor, também lhe atribuindo uma informação Nova.  

Quanto aos valores de Ideal e Real, no último quadrinho, na parte superior da imagem, 

à direita, a fala de Garfield representa a essência generalizada da informação, assumindo, 

neste caso, um aspecto saliente. Já na parte inferior, também à direita, temos o valor de 

informação Real que se trata, na imagem em análise, como a informação prática e concreta. 

Ainda sobre a imagem em estudo, podemos notar, quanto à saliência, que o grau é 

menor em comparação com as figuras 3 e 4 já analisadas por trazer elementos não muito 

salientes, o que, para nós, é considerado como algo posto em evidência é o pincel, no 3º 

quadrinho, que ao ser saturado em cor preta e bem levantado pelo personagem Jon, chama, 

portanto, à atenção do leitor para o conjunto de sentido orquestrado no interior da imagem.  

Diante desses aspectos, considerando as relações multimodais que compõem a história 

em quadrinho em análise e no que diz respeito à estruturação, compreendemos que há uma 
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desconexão entre as partes, já que a presença de quadrinhos colabora para o desvinculamento 

das imagens, mas não das informações, embora estejam separadas em quadrinhos diferentes, o 

leitor precisa interpretar essas informações verbo-imagéticas de modo cooperado, justamente, 

para atribui-las os significados pretendidos.  

A questão 59, na edição de 2000, assim como visto na questão 46, explora a 

integração de informações verbais e não verbais e também a organização da sintaxe visual. 

Primeiramente, porque o leitor precisa integrar os diversos modos semióticos envolvidos na 

produção da tirinha, articulando o escrito ao imagético. Assim, é necessário que se realize 

uma leitura de retomada de elementos, imagético e escrito, não somente pelo enunciado 

escrito, mas em conexão com o momento social a que se refere a questão.  

Além disso, é possível perceber que o enunciado também ativa informações 

relacionadas à organização da sintaxe visual, no sentido de que o leitor precisa perceber as 

particularidades das imagens como algo que é constituído de significado porque ao relacionar 

essas informações, os participantes precisam notar que a imagem do pincel, os vocábulos 

“pintor, pintura, cortar uma orelha” se referem a um conhecimento de mundo, daí a 

necessidade de perceber as particularidades dessas semioses e relacioná-las para assim 

construir os sentidos produzidos pela interseção entre o verbal e o não verbal. 

 

5.1.1.1 Síntese das análises das questões de Língua Portuguesa - 2000 

 

Considerando as informações e a articulação verbo-imagética encontradas nas 

questões do ENEM 2000 analisadas, em suma, notamos que os recursos multimodais sempre 

se articulam para formar um todo significativo. Ademais, tomando como base as três questões 

e orientados pela metafunção composicional, compreendemos que nos três gêneros as 

categorias analíticas da metafunção composicional são ativadas, mesmo que não sejam em sua 

completude. Assim, as figuras 2, 3 e 4 apresentam suas proximidades e distanciamentos no 

que tange aos valores de informação, à saliência e à estruturação.  

Como vimos, as figuras 2 e 4 trouxeram uma proximidade em seus aspectos verbo-

imagéticos porque as imagens traziam os valores de Ideal/Dado, Real/Dado, Novo. 

Destacamos também que os elementos informativos se encontravam às margens do Centro, 

apresentando o núcleo da informação. Embora na figura 4, com base nas nossas 

interpretações, o centro da informação se encontrava no 3º quadrinho, no entanto, o 

participante ao mobilizar, no centro da imagem, recursos multimodais importantes como a 
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figura do pincel gerava, também, uma informação relevante para entender o contexto de 

produção da história em quadrinho.  

Conforme já analisado, as imagens trazem seus graus de saliência, por isso, 

destacamos as figuras 2 e 3 que apresentam em vários momentos dos seus arranjos imagéticos 

recursos multimodais salientes no intuito de chamar à atenção do leitor para algo que estava 

sendo representado na imagem, diferentemente da figura 4 que apresenta o grau de saliência 

fraco em comparação com as outras imagens.  

Outros pontos importantes a serem considerados na análise das questões são a 

composição semiótica e a forma como as informações se estruturam, apresentando, às vezes, 

grau de conexão e desconexão a partir da presença e da ausência de linhas, saturação e outros 

recursos que colaboram para a cooperação ou a individualização dos atos informativos, como 

visualizado nas figuras 2 e 4, quando a presença de elementos particularizam as informações 

e, diferentemente, na figura 3, a falta desses elementos singularizam a informação.  

No entanto, como dialogamos anteriormente, embora as figuras 2 e 4 apresentem 

linhas divisórias, isso não implica dizer que o leitor trate as informações como independentes, 

ao contrário disso, o participante precisa concatenar as informações multimodais contidas em 

cada quadrinho objetivando, portanto, construir significados para a compreensão do gênero 

em estudo.  

No cerne dessas discussões que nos permitem um olhar mais amplo de como os 

elementos composicionais se unem e formam um todo coerente, é necessário, pois, salientar 

que os gêneros que são utilizados como âncoras nos enunciados analisados nas questões do 

ENEM 2000 são importantes para a formação do sujeito letrado, principalmente quanto ao 

Letramento Visual porque acreditamos que são textos que fazem parte do convívio social de 

muitos participantes. 

Além disso, entendemos que seja necessário o recorte de questões para a composição 

das análises do corpus da pesquisa, logo o limite no número de questões. Por isso, podemos 

afirmar que algumas questões, no ENEM de 2000, já exploravam a necessidade da articulação 

das várias semioses para potencializar os significados pretendidos, como vimos nas questões 

46 e 59, muito embora ainda percebamos a necessidade de explorar mais os aspectos não 

verbais, as fontes, as disposições dos elementos imagéticos no interior do gênero e outras 

semioses que, muitas vezes, apenas servem de simulacro para o texto escrito. 

 

5.1.2 Os sentidos composicionais do ENEM 2010 
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 O Exame Nacional do Ensino Médio, na edição de 2010, trouxe um número 

significativo de textos que congregam vários recursos semióticos. Para uma melhor 

compreensão desses arranjos multimodais, analisaremos como algumas questões de Língua 

Portuguesa integraram informações composicionais para provocar sentidos. A primeira 

questão analisada traz como texto base uma charge que objetiva, à primeira vista, refletir os 

danos na natureza causados pelo homem. No entanto, diante do comando da questão 96, o 

leitor é induzido a interpretações restritas apenas no plano linguístico, não explorando, pois, a 

potencialidade semiótica que a imagem congrega. A seguir, reproduzimos a imagem para 

melhor compreensão: 

 

Figura 5 – Questão 96, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do caderno azul, prova de Língua Portuguesa, 2010. 
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De início, é possível ressaltar que é característica do gênero charge a presença tanto de 

elementos verbais como não verbais a fim de possibilitar crítica social, como pode ser 

conferida na questão 96, que tece crítica ao desmatamento no Brasil. Tomando como ponto de 

partida a relação dos elementos verbo-imagéticos quanto ao valor de informação, é 

perceptível que a imagem em estudo explora a noção de Centro-Margem, pois é possível 

visualizar que no centro se encontram informações nucleares para o entendimento da crítica 

social suscitada, em que as informações nas margens apresentam-se como subordinadas 

àquelas.  

Nesse sentido, o leitor precisa estar atento à construção semiótica da charge e unir as 

informações para obter os efeitos de sentido pretendidos. Então, ao considerar a figura de um 

avô e um neto no centro e suas respectivas falas, dentro de um museu arqueológico, como a 

ilustração orienta, o leitor precisa condensar as informações tanto as que se encontram nas 

margens da charge, bem como no interior dela.  

Ainda quanto aos valores de informação, vimos que o título da charge “Enquanto isso, 

na Amazônia, em 2059” ocupa, na imagem, posição superior se apresentando como algo Ideal 

que tende a fazer um apelo emotivo, chamando atenção do leitor de como a Amazônia pode 

vir a ser nas próximas décadas.  

Além disso, do lado esquerdo, na parte inferior, podemos encontrar o valor Real 

destacado pela assinatura “Bessinha”, o autor da charge, conhecido pelo nome artístico,  pela 

produção de charges. Logo, se apresenta como uma informação concreta e prática.  

Na parte direita, temos a representação semiótica de uma árvore que se encontra em 

exposição, no museu arqueológico, fator principiante para engendrar a crítica social de como 

será a Amazônia daqui a alguns anos diante de tanto desmatamento. Ao posicionar a árvore 

do lado direito, a imagem assume, nesse contexto, o valor de Novo, não pela figura da árvore 

ser algo desconhecido do leitor, mas o fato de ela estar em exposição e na hipótese de só 

poder ser visualizada em museus, futuramente, constrói, portanto, a noção de uma informação 

nova e requer do leitor uma atenção maior para que interligue essa informação àquelas que se 

encontram no centro ou nas margens do arranjo multimodal. Além disso, esse ponto da 

imagem em análise se apresenta como Ideal, pois se trata de uma informação idealizada ou 

generalizada, se opondo, assim, à informação contida na parte inferior.  

Ainda na figura 5, é possível notar que a imagem colocada do lado direito é mais 

saliente em comparação com os outros elementos contidos na charge. Isso fica claro pelo 

nome em negrito “Museu arqueológico”, até mesmo a cor cinza na construção da figura da 

árvore e da peça de vidro se sobressaem em relação aos outros elementos, chamando, pois, 
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atenção do leitor para essa direção. Ainda é possível notar que o ano “2059” também se 

encontra em negrito, apresentando-se como um elemento saliente dentro da frase em que se 

encontra de modo a atrair a leitura do candidato para aquela informação.  

Por último, destacamos a estruturação que, nesse caso, aparece de forma desconectada, 

já que algumas informações se apresentam de modo mais saliente e com linhas divisórias 

imprimindo um sentido de individualidade, como pode ser vista na informação escrita do lado 

esquerdo, na parte superior e do lado direito, com a presença da imagem da árvore em 

saliência e por meio de linhas divisórias.  

No entanto, apesar de existir a desconexão fraca entre esses elementos informativos, 

consideramos que eles não podem ser lidos de forma individualizada, mas em cooperação 

com os outros elementos informativos, já que cada um traz conteúdo basilar para a 

interpretação da crítica social apontada na charge que foi texto-base da questão 96 no ENEM 

de 2010.  

Como já discutido ao longo dessa dissertação, o trabalho com textos multimodais não 

pode ser limitado à compreensão apenas do código escrito. Logo, é necessário que os 

comandos das questões incitem os candidatos do ENEM a realizarem leituras que exijam a 

compreensão crítica dos vários elementos semióticos que se encontram na superfície do texto. 

Nesse sentido, a questão 96 é exemplo que atesta a ideia de que, muitas vezes, a imagem é 

apenas um adorno do código verbal. Tomando a proposta de Paes de Barros (2005), é possível 

afirmar que há o parâmetro da seleção e verificação de informações verbais, isso porque a 

questão encaminha o leitor para a compreensão de retomadas lexicais para perceber como 

algumas reduções linguísticas configuram a linguagem oral informal, como é percebido pelo 

comando da questão e seus distratores.  

Portanto, a figura 05 apresenta uma questão que centra o processo de leitura a partir de 

elementos apenas verbais, não contemplando o arranjo imagético presente na constituição do 

gênero em destaque, pois apenas localizar em textos multimodais aspectos puramente verbais 

distancia o candidato de qualquer tentativa de se efetivar um letramento que contemple, 

criticamente, os aspectos visual-imagéticos envolvidos na constituição dos textos. 

Procedendo ainda às análises das questões de Língua Portuguesa, na edição de 2010, a 

seguir reproduzimos a questão 108, que teve como base dois textos multimodais. O primeiro é 

a capa da revista Época e o segundo, o mapa do Brasil. Os dois textos dialogam acerca do 

lançamento do livro digital no Brasil, no entanto, o segundo texto reflete sobre a 

impossibilidade de um significativo número de brasileiros não terem acesso ao livro digital, 

em virtude da estrutura de telefonia celular existente no país na época da publicação do texto, 
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como pode ser conferido a seguir, quando analisamos a questão observando como os sentidos 

composicionais se integram para construir sentidos a partir do diálogo dos dois textos. 

 

Figura 6 – Questão 108, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Retirado do caderno azul, prova de Língua Portuguesa, 2010. 

 

Diferentemente dos textos analisados nas questões anteriores, a questão 108 apresenta-

se como complexa, isso porque ao trazer dois textos multimodais, com informações basilares 

para o entendimento do que a questão propõe, exige, pois, do participante uma leitura 

conjunta dos vários arranjos imagéticos que constituem a questão.  

Nesse sentido, tomando como base o primeiro texto, compreendemos no que diz 

respeito aos valores de informação que a capa da revista explora a ideia de Centro-Margem, 
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pois, no centro encontramos a informação nuclear para o entendimento do anúncio, ou seja, a 

divulgação de que o Kindle chegou ao Brasil, apresentando-se como um novo formato de 

leitura.  

Nas margens do anúncio, do lado esquerdo, mais precisamente na parte superior, 

temos a presença do nome da revista Época, que se apresenta como algo Ideal e Dado porque 

consideramos que já é algo que faz parte do conhecimento do leitor, principalmente, por se 

tratar de uma revista de circulação nacional. Ainda na parte esquerda do anúncio, na parte 

inferior, temos um pequeno box informativo que, infelizmente, não é possível fazer uma 

leitura do que se encontra escrito, mas deduzimos que sejam informações do conhecimento do 

leitor, por isso, tratamos esses elementos como Ideal e Dado.  

Do lado direito, temos a figura de um homem segurando o Kindle, que tratamos como 

informação nova, pois acreditamos que muitos leitores não conseguiriam identificá-la por se 

tratar do escritor Paulo Coelho, somada a essa percepção, a falta de cores e informações 

relevantes, embora na parte inferior, do lado direito, apresente  informação nova que, quando 

cita o nome do escritor. Vale destacar nesse ponto da análise da figura 06, que apesar de Paulo 

Coelho ser bastante conhecido, no Brasil, uma leitura desatenta poderia impossibilitar que 

alguns candidatos conseguissem fazer a identificação. Além disso, a informação nova também 

é enfatizada, porque, à época, o escritor carioca disponibilizou todos os seus livros já 

publicados para download. Por essa razão, se tem no anúncio a presença do escritor segurando 

um Kindle anunciando o novo formato de leitura.  

No que tange à saliência, notemos que a representação do Kindle é o elemento mais 

saliente do anúncio, centralizado e, sobretudo, em um plano como se fosse “saltar para fora” 

da imagem, o que nos permite afirmar que esses recursos multimodais geram um grau de 

saliência alta, chamando a atenção do leitor para o objeto que está sendo representado na 

imagem. 

Ademais, associada à imagem, a frase “O último livro que você vai comprar” também 

está saliente, pois o uso do negrito faz com que o texto se sobressaia aos demais mecanismos 

linguísticos presentes no interior do texto, direcionando ainda mais a atenção do leitor para o 

centro da imagem. Outro ponto também saliente é o nome da revista que, de certo modo, 

interpela a atenção do leitor para esses recursos multimodais salientes, uma vez que são 

portadores de informações indispensáveis para o entendimento do texto. Por fim, o primeiro 

texto da questão 108 reforça, quanto à estruturação, a presença de elementos que desconectam 

as informações.  
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Ao analisarmos a questão, fica evidente que cada eixo informativo vem dentro de um 

box, a presença dessas linhas isolando as informações conferem ao anúncio informações 

individualizadas, ou seja, atribuindo-lhe um grau de estruturação forte. Mesmo apresentando 

informações isoladas, sem fluxo contínuo das informações, para que haja o entendimento 

daquilo que a questão propõe aos participantes, é fundamental a leitura cooperada dos 

recursos multimodais a fim de que se construam os sentidos viáveis para gerar a compreensão 

significativa dos elementos verbo-imagéticos.  

Compreendendo que cada imagem carrega consigo um grau de potencialidade 

semiótica, o texto II, em comparação com o texto I, movimenta menos recursos multimodais. 

No entanto, cada elemento multimodal utilizado deve ser levado em consideração, 

objetivando a construção dos sentidos composicionais, foco desta análise. Nesse sentido, a 

imagem do mapa reforça o conteúdo temático trabalhado no primeiro texto, como forma de 

reflexão acerca da consequência da insuficiência de acesso a aparelhos digitais. Por essa 

razão, o leitor é levado a fazer uma leitura conjunta e dialogada com os dois textos a fim de 

intercalar as informações.  

Tomando como base o texto II, em relação aos valores informativos, podemos afirmar 

que a imagem constitui a estrutura de Centro, ou seja, as composições verbo-imagéticas estão 

postas no centro do texto, portanto, apresentando as informações mais relevantes para o 

entendimento da unidade temática.  

Diferentemente de questões já analisadas, a questão 108, figura 06, não apresenta 

elementos nas margens da imagem, o que reforça ainda mais a centralidade informativa.  

Nesse aspecto, tanto o título “CONEXÃO SEM FIO NO BRASIL” e subtítulo “Onde haverá 

cobertura de telefonia celular para baixar publicações para o Kindle” em correlação com a 

figura do mapa se apresentam como informações basilares desse arranjo multimodal e 

interpelam que o participante considere, em sua análise, um processamento de leitura que 

contemple a articulação verbo-imagética. 

Quanto à saliência, o leitor já é atraído pelo título, que se apresenta em caixa alta e em 

negrito se sobressaindo aos demais elementos verbais, tornando-se um elemento responsável 

para despertar o interesse do leitor. Associado ao título, outro recurso multimodal saliente, na 

questão, encontra-se no mapa a partir do uso da cor preta em contraposição ao branco que faz 

com que a informação presente se torne saliente, até porque se encontra do lado direito da 

imagem. Inclusive consideramos esta informação como nova, pois não é do conhecimento de 

muitos por destacar as regiões que conseguirão ter acesso ao sistema de telefonia, partindo da 



111 

 

visível saturação da cor preta. Na imagem, é possível perceber que a abrangência do serviço 

encontra-se localizado, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste.  

Dito isso, a saliência dos dois aspectos multimodais opera de formar a chamar atenção 

do candidato para que ele seja possível interligar a informação presente no mapa ao título do 

texto. Por fim, no que tange à estruturação, consideramos que há uma ausência de estratégias 

mais fortes, pois vimos que não há elementos que se responsabilizem pela desconexão das 

informações como, por exemplo, visualizado no texto I da questão 108. Logo, a falta de linhas 

divisórias colabora para a conexão dos elementos presentes no texto, construindo um elo 

informativo entre as partes verbo-imagéticas, visando, pois, à imbricação dos elementos 

semióticos para a construção do sentido geral do segundo texto.  

A questão 108, ao trazer dois textos para serem interpretados a fim de chegar à 

resposta correta, exige do participante uma leitura que considera não somente o escrito, mas 

que também o articule ao imagético no intuito de compreender os efeitos de sentidos gerados 

pelo texto I e II.  

Logo, é evidente que há integração de informações verbais e não verbais, pois os 

textos base se complementam e colaboram a partir das semioses existentes para a observação 

dos elementos pictóricos e que, por fim, refletem um processo de leitura que valoriza todas 

essas informações, significando dizer que a interpretação da questão 108 depende dessa 

articulação e, portanto, potencializa a multiplicidade de sentidos encontrada no enunciado. 

Dando continuidade às análises das questões referentes à edição de 2010, a seguir 

analisaremos como ocorreu a articulação verbo-imagética na construção semântica do arranjo 

multimodal que compõem o texto base da questão 122.  
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Figura 7 – Questão 122, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do caderno azul, prova de Língua Portuguesa, 2010. 

 

A questão 122, da edição de 2010 do ENEM, também traz dois textos para que o 

participante os coadune a fim de compreender o sentido geral de cada um deles. No entanto, 

diferentemente da questão 108, figura 07, a questão em análise apresenta o primeiro texto 

com predomínio da linguagem verbal e o segundo texto totalmente imagético.  Ao analisá-los, 

fica evidente que o candidato precisa das informações contidas no texto I para que se 

compreenda a reflexão proposta pela charge. Logo, precisa fazer retornar a leitura do primeiro 

texto constantemente, sempre o recuperando, no fito de articular as informações. 

Direcionando nosso olhar investigativo para o texto II, na intenção de mobilizar a 

metafunção composicional no que tange aos valores informativos, a charge explora as 

estratégias de centro-margens. Para nós, a representação imagética da fumaça enfatiza a 

mensagem presente no texto I que por apresentar o predomínio da linguagem verbal é visto 

como centro da informação, exigindo, portanto, que o leitor volte seu olhar ao recurso 

semiótico, uma vez que congrega a ideia de algo prejudicial à saúde, principalmente, quando a 

fumaça é inalada por um fumante passivo, como é informado no primeiro texto.  

Quanto ao lado esquerdo da imagem da questão 122, compreendemos que a figura do 

fumante passivo constrói uma estrutura Real-Dado, já que é uma informação prática e 
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concreta. Além disso, consideramos como algo Dado, já do conhecimento do leitor porque é 

uma informação já introduzida no texto I. Então, ao ler o texto II, seguindo a sequência, o 

leitor possuirá conhecimento daquilo que está sendo, imageticamente, sufocado pela fumaça, 

isto é, assumindo a condição de fumante passivo.  

 Do lado direito, há a figura de outro personagem também importante para o 

entendimento da charge. Ele, na situação dada, representa o fumante ativo e que, muitas 

vezes, inclusive como vista na imagem, age de modo inconsciente e despreocupado em 

relação aos que estão em um mesmo espaço, como o que foi ambientado na charge, 

aparentemente um bar.  

Nesse sentido, consideramos que o sujeito que inala a fumaça como uma informação 

Real-Novo, pois, para nós, trata-se de uma informação concreta e prática e, sobretudo, como 

uma informação nova, pois não há algo, nos dois textos, que ative a posição de fumante ativo 

que ele ocupa, diferente do fumante passivo.  

 Analisando a composição visual como um todo, o texto II se coloca como o elemento 

mais saliente da questão, em contraposição ao texto I. Notemos que a imagem interpela mais 

atenção de quem a lê. Isso pode fazer com que o candidato inicie a leitura pela charge e não 

pelo texto escrito o que reafirma que o uso de recursos imagéticos acaba gerando uma 

hierarquia entre as informações do ponto de vista saliente.  

Contudo, o leitor precisa dos dois textos para que os significados sejam construídos 

pelo contínuo das informações realizadas nos dois textos. Por último, no que se refere à 

estruturação, na charge, não é possível identificar elementos que dividem as partes. Então, há 

a conexão entre partes imagéticas, construindo um fluxo contínuo, produzindo um efeito de 

aproximação entre o arranjo multimodal que colabora na interação e a cooperação de sentidos 

possíveis para o endereçamento da reflexão que a charge produz.  

Além disso, é necessária a articulação verbo-imagética para compreender os 

significados já que podemos afirmar que, igualmente à questão 108, a integração de 

informações verbais e não verbais também é exigida, pois o percurso de compreensão dos 

dois textos associado ao comando da questão interpela que o participante faça uma leitura 

atenta do sistema linguístico e imagético encontrado, respectivamente, nos textos I e II. 

Portanto, temos um exemplo de enunciado que potencializa a formação do sujeito para que 

ele, em suas leituras, note a importância de significação que as semioses têm e como se 

tornam geradoras de sentidos. 
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5.1.2.1 Síntese das análises das questões de Língua Portuguesa – 2010 

 

A análise multimodal das três questões permite-nos considerar que nem sempre 

algumas categorias da metafunção composicional são ativadas na construção da imagem. No 

entanto, nos textos que foram analisados, confirmamos que, principalmente, o aspecto da 

saliência é motivado na construção dos enunciados verbo-imagéticos e que o uso de 

estratégias salientes funciona de modo a concatenar os sentidos que são engendrados por 

outros recursos como, por exemplo, os de valores de informação.  

Nesse sentido, vimos que a figura 05 apresenta aspectos importantes para a 

compreensão da charge e que muitas delas se encontram no centro, apresentando-se como 

informação nuclear. Quanto ao uso dessa estratégia, vimos que foi recorrente, também, nas 

figuras 06 e 07, de modo que compreendamos como as imagens exploram em sua composição 

a noção Centro-margem. Sobre isso, concluímos que o leitor precisa manter-se atento ao que 

se apresenta no centro e nas margens já que o que é apresentado do lado direito e esquerdo 

são elementos subordinados e complementares das informações que estão centralizadas. 

Outro ponto a se destacar é o uso de dois textos na construção das questões 108 e 122, 

tornando-as questões complexas, pois exigem do participante uma leitura que congregue as 

informações contidas em cada texto. Na figura 07, vimos que os elementos de valores de 

informação, saliência e estruturação são primordiais para a construção semântica dos textos 

informativos, de modo que operem sentidos que subjazem à articulação verbo-imagética. 

Assim, o participante mesmo não conhecendo as categorias discutidas na presente pesquisa é 

induzido a uma prática de leitura que contemple esse arranjo semiótico, justamente para que 

não haja a interpretação lacunar do que está sendo proposto pela questão. 

Portanto, ainda é importante salientar o uso de estratégias na estruturação das imagens, 

pois, na maioria das vezes, embora haja desconexão entre partes dos elementos não verbais, 

isso não implica dizer que as informações devam ser consideradas como independentes. Ao 

contrário disso, como foram compreendidas nas análises, elas agem de modo cooperativo, 

mesmo apresentando um elemento mais saliente do que o outro. Isso garante que o leitor 

considere a continuidade informativa para, por fim, ser capaz de tratar os aspectos 

informativos como elementos que conectam a interação composicional dos recursos 

multimodais na criação dos sentidos também multimodais das três questões analisadas.  

A partir das análises já realizadas, podemos constatar que nem sempre as questões se 

concentram em uma abordagem que explore, realmente, todos os elementos semióticos 

envolvidos em sua construção, muitas vezes, cedendo espaço apenas para a percepção do 
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código escrito. Nesse contexto, as questões analisadas do ENEM 2010 são reveladoras de que 

o código escrito ainda assume um papel de preponderância e que, na maioria das vezes, 

alguns enunciados induzem os participantes a leituras que se findam apenas na identificação 

de elementos sintáticos, como foi visto na questão 96, a partir do gênero charge.  

Não queremos assumir, neste trabalho, uma posição de que invalida a importância dos 

elementos sintáticos. No entanto, que essa identificação pudesse vir acompanhada por uma 

análise que contemplasse todo o arranjo multimodal e, talvez, confrontasse as semioses, no 

intento de estimular os participantes a uma leitura mais crítica daquilo que lhe é exposto, a 

fim de extrair significados dos recursos imagéticos. 

Por outro lado, as questões 108 e 122 exigem, mesmo que de forma implícita, que os 

partícipes considerem todos os recursos imagéticos presentes nos textos e os integrem aos 

textos escritos. Assim, consideramos que, muitas vezes, as questões não trazem um comando 

explícito de que os leitores precisam ler os recursos multimodais e, provavelmente, a falta 

dessa orientação pode gerar leituras fragmentadas, uma vez que, como apontamos na 

pesquisa, ainda há muitas concepções que reduzem o potencial semântico das imagens.  

Em suma, cabe considerarmos que os enunciados analisados a partir dos gêneros 

trabalhados nas questões do ENEM 2010 que compões o corpus da pesquisa são importantes 

para a formação do sujeito com Letramento Visual, embora, por outro lado, a falta de 

comandos mais claros e que exijam mais a leitura do imagético faz com que a formação mais 

crítica e atenta dessas semioses dos gêneros expostos aos candidatos do ENEM seja mais 

tardia.  

 

5.1.3 Os sentidos composicionais do ENEM 2019 

 

Procedendo às análises das questões do ENEM, mais precisamente de Língua 

Portuguesa, analisaremos como se deu a articulação verbo-imagética em três questões da 

edição de 2019, investigando de que modo a relação semiótica construiu um todo coerente. A 

seguir temos a questão 17, no caderno azul, que traz como texto base um infográfico, 

considerado um gênero mais visualmente informativo dado a articulação de elementos verbais 

e não verbais.  
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Figura 8 – Questão 17, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Retirado do caderno azul, prova de Língua Portuguesa, 2019. 

 

O infográfico destaca alguns perfis mais comuns dos usuários das redes sociais quanto 

à rotina de postagens de conteúdo. Levando em consideração a natureza do gênero utilizado 

na questão, temos as imagens localizadas à esquerda e os textos informativos à direita. Nesse 

tocante, quanto aos aspectos composicionais envolvidos na produção do infográfico e, para 

uma melhor compreensão de sua análise, o dividimos em blocos que ajudam no entendimento 

de como consideramos as categorias analíticas da metafunção composicional mobilizada 

nesse gênero.  

Quanto aos valores de informação, notamos que o texto traz um título centralizado e 

um subtítulo logo abaixo. Por essa razão, tratamos essas informações como centro, já que os 

outros elementos imagéticos e linguísticos, em virtude de sua distribuição no layout, não 

conseguiriam ser enquadrados como Centro. Então, tomar o título e o subtítulo como Centro é 

asseverar que, para nós, eles anunciam informações importantes e cruciais para o 
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entendimento das várias imagens e textos que especificam os perfis de internautas nas redes 

sociais. 

Podemos verificar que as informações são separadas em dois blocos, um do lado 

esquerdo e outro do lado direito. As imagens representam o perfil idealizado no ambiente 

cibernético e do lado de cada imagem é possível averiguar a presença, por exemplo, de um 

pequeno texto funcionando como uma espécie de legenda, com informação a respeito do que 

está sendo representado imageticamente.  

Para um melhor processamento das análises, consideramos que nos dois blocos, as 

informações que estão do lado esquerdo representam uma estrutura Real-Dado, porque 

acreditamos que funcionam, como imagens, como informação de cunho prático e concreto. 

Por outro lado, as legendas localizadas do lado direito de cada imagem, consideramo-las 

como Real-Novo, tanto pelo fato de serem práticas e concretas para o leitor e, além disso, são 

informações novas porque somente a leitura da imagem não seria capaz de atribuir os 

significados que as legendas conseguem repassar sobre as representações imagéticas tratadas 

no infográfico. Portanto, esses elementos são importantes para compreender o que cada 

imagem representa dentro dos hábitos e costumes praticados por muitos internautas nas redes 

sociais.  

Quanto aos recursos multimodais salientes utilizados na construção do infográfico, 

fica evidente a preponderância das imagens que chamam à atenção do leitor, principalmente, 

pela quantidade e tamanho. Outro recurso em saliência são os nomes dos tipos de 

comportamentos de cada texto imagético. Como se encontram em negrito e em caixa alta 

atraem ligeiramente o olhar do observador, enfatizando, assim, a importância do recurso 

linguístico para o entendimento da mensagem veiculada.  

Por fim, no que tange à estruturação, o infográfico opera a desconexão de 

informações, uma vez que é notável a demasiada existência do espaçamento em branco que 

enquadra e separa cada tipo de comportamento. Isso colabora para que as informações sejam 

tratadas como independentes, pois cada imagem e legenda representam uma informação 

única. Além disso, apesar de o título e o subtítulo estarem também desconectados por um 

espaçamento em branco, a informação precisa ser aglutinada aos demais recursos verbo-

imagéticos inseridos no infográfico, porque a aglutinação desses recursos semióticos opera de 

modo a construir significados sociais.  

Na intenção de perceber como os significados se constroem e como essas questões 

colaboram para o Letramento Visual, acreditamos, com base na proposta de Paes de Barros 

(2005), que a questão se enquadra em uma estratégia de organização da sintaxe visual, ao 
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tomar as peculiaridades das imagens como um elemento constituinte de sentido. Isso porque 

embora não haja um comando que direcione a uma leitura integrada das informações verbo-

imagéticas, no entanto, fica evidente que as imagens postas servem para reforçar o código 

escrito e, assim, deixar mais claro a que comportamentos os textos se referem.  

Por outro lado, apesar de os elementos semióticos presentes na questão 17 serem 

basilares para a sua melhor compreensão, ainda é possível notar um processo de leitura que 

prioriza mais o texto escrito, deixando faltar uma abordagem que pudesse explorar mais os 

elementos imagéticos, permitindo, pois, que os participantes do certame confrontassem a rede 

de significados capazes de serem extraídas da questão.  

Dando continuidade às investigações que mobilizam a pesquisa, no intento de analisar 

como os recursos verbo-imagéticos se aglutinam para construir sentidos, a seguir, 

reproduzimos mais uma questão de Língua Portuguesa do ENEM 2019. Como podemos 

depreender, trata-se de um texto multimodal mais visualmente informativo e, por isso, serviu 

de corpus para as nossas análises. O texto em questão reflete, por meio da correlação de 

vários recursos semióticos, a temática dos refugiados no Brasil. 

 

Figura 9 – Questão 23, prova de Língua Portuguesa, Enem 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do caderno azul, prova de Língua Portuguesa, 2019. 
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Observando o cartaz à luz da metafunção composicional e no que tange aos valores 

informativos, temos, do lado esquerdo da imagem, a representação multimodal de um par de 

calçados que, certamente, reforçará a mensagem contida do lado direito do texto. 

Compreendemos que a informação contida do lado esquerdo deve ser tratada como estrutura 

Ideal-Dado, uma vez que o par de sapatos assume uma essência idealizada da informação 

geral trazida no texto, assumindo, pois, um grau de saliência elevado.  

É Dado, pois é um objeto que já faz parte do conhecimento e da cultura do candidato, 

não se tornando um objeto novo de conhecimento. Por outro lado, na parte direita do cartaz, 

outros recursos multimodais são mobilizados para a construção do sentido geral do gênero em 

estudo. Assim, temos uma estrutura de Ideal-Novo quanto ao texto escrito, sendo ele 

principiante para compreender a mensagem veiculada pelo gênero como um todo e, 

sobretudo, em referência à imagem dos sapatos do lado direito.  

Tratamos o texto escrito como ideal, porque se apresenta como uma informação 

idealizada, de modo a gerar um apelo emotivo para o leitor, visto que a informação deve ser 

tratada como nova, pois consideramos que pode ser uma realidade ainda fora do 

conhecimento de alguns leitores. A compreensão do texto informativo como novo faz com 

que o leitor compreenda que os sapatos do lado direito não são quaisquer sapatos, mas se 

referem aos refugiados e, inclusive, reforça a mensagem escrita na parte direita, 

principalmente, quando se sugere em dar o primeiro passo, que por sua vez é reforçado 

quando visualizamos o sapato do lado direito mais a frente do que o do lado esquerdo.  

Então, a compreensão da  articulação verbo-imagética presenta na questão 23  é 

importante para compreender a reflexão crítica que o cartaz propõe. Já na parte inferior, no 

lado direito da imagem, vimos pequenos textos informativos, inclusive, da Prefeitura 

Municipal de São Paulo que reforçam a colaboração das entidades para com a campanha dos 

refugiados. Vale destacar sobre isso que as imagens localizadas nessa zona, tratamo-las como 

Real-Novo, pois apresentam um teor mais objetivo e prático das informações, por isso são 

tratadas como algo Real. Por outro lado, compreendemos como informação nova, já que pode 

ser algo ainda não pertecente da cultura e do conhecimento de alguns leitores que 

participaram do certame na edição de 2019. 

Quanto aos demais recursos multimodais envolvidos no layout do cartaz, alguns dos 

elementos se encontram de forma salientada como, por exemplo, a imagem dos sapatos em 

nível elevado de saliência, isso induz que o leitor fixe seu olhar diretamente nele. Do lado 

direito, a sentença “E DAR O PRIMEIRO PASSO PARA ENTENDER SUA 
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SITUAÇÃO” também se encontra saliente, tanto pelo fato de estar em caixa alta, mas 

também, por ter recebido um realce a mais, em comparação com a oração que a antecede. 

Por fim, no que tange à estruturação, não vemos nenhuma estratégia considerável que 

torne as informações contidas no cartaz como totalmente desconectadas, exceto alguns 

discretos espaços escuros entre os elementos. Portanto, apresentando uma estruturação fraca 

entre os recursos semióticos que produzem o efeito de que as mensagens são aproximadas e, 

por isso, reforçam a ideia de interação e aglutinação na construção do todo coerente. 

O texto da questão 23, além de ser um gênero bastante comum nas práticas cotidianas 

de interação, cumpre uma abordagem que, ao nosso ver, instiga o participante a uma leitura 

que contemple todos os códigos semióticos envolvidos em sua produção. O comando da 

questão induz o leitor a uma integração de informações verbais e não verbais a fim de que 

perceba como a imagem do sapato dialoga com o o texto informativo, para depois ver qual 

distrator é mais correto com o enunciado proposto. 

Sendo assim, acreditamos que a questão 23 encaminha o participante a observar como 

os elementos verbais e não verbais se intercruzam e, além disso, a relacioná-los a momentos 

sociais em que a campanha foi produzida. É claro, pois, que os leitores precisam ativar uma 

série de conhecimentos, bem como serem capazes de construir um percurso de leitura que 

potencialize todas as informações contidas no gênero multimodal.  

Passaremos a analisar a última questão que constitui o corpus das nossas análises, sob 

a perspectiva da metafunção composicional. Para tanto, consideramos a questão  26 que traz 

dois textos para que o candidato os inter-relacione e daí possa construir o sentidos necessários 

para a compreensão do texto. A seguir, reproduzimos a questão que servirá de estudo. 
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Figura 10 – Questão 26, prova de Língua Portuguesa, ENEM 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Retirado do caderno azul, prova de Língua Portuguesa, 2019. 

 

A questão 26 nos mostra um grau de complexidade porque exige do leitor uma leitura 

integrada que condense os dois textos, entendida como ação primordial para que o candidato 

do ENEM seja conduzido à resposta considerada correta pelo Inep. Além disso, a leitura do 

texto II precisa estar em consonância com o primeiro texto, já que eles não são excludentes, 

mas complementares. Dito isso, o infográfico reflete, com base no Estatuto do Idoso, os 

direitos assegurados legalmente a esse público, como pode ser visualizado no texto escrito e 

reforçado pelo uso de ícones não verbais. 

Nesse sentido, no que tange aos valores de informação, a disposição dos elementos 

multimodais nos permite analisar o infográfico, o texto II,  a partir da estrutura Centro-

Margem, parecido como visto na figura 08. Portanto, a representação semiótica da idosa 

centralizada na imagem garante ao leitor uma informação importante para que as demais 

informações que estão localizadas às margens do infográfico sejam compreendidas. 
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Conforme a GDV, embora os elementos presentes às margens sejam considerados 

como secundários ou subordinados à informação inserida no centro, os elementos 

multimodais dispostos tanto do lado esquerdo como do lado direito são basilares para que se 

compreenda o papel da idosa na zona central do gênero em estudo. Por essa razão, a imagem 

no centro age de modo mediador, pois une as informações dadas e novas na combinação 

semântica do texto. 

Nesse sentido, tanto do lado esquerdo quanto no direito encontramos, no layout, 

imagens e legendas que reforçam a informação veiculada pelo texto imagético. Para efeito de 

análise e interpretação, consideramos que as imagens encontradas às margens do texto são 

estruturas Real-Dado em virtude de elas apresentarem informações concretas e práticas para o 

entendimento do leitor. São informações dadas, pois, entendemos que são inerentes ao 

conhecimento do candidato, porque os ícones presentes no infográfico fazem parte do 

conhecimento de quem lê. Portanto, foram utilizados, objetivando reforçar os direitos 

assegurados para os idosos, como também, para aqueles que possuem baixa renda.  

Quanto às legendas, que colaboram no reforço do texto imagético, é possível perceber 

como uma informação nova esclarece as informações contidas na parte esquerda. E, além 

disso, é importante afirmar que nem todos conhecem os direitos que o Estatuto do Idoso e a 

Constituição Federal asseguram a essa população, sendo compreendido, portanto, como 

informação nova e que exige do participante um olhar mais atento e crítico.  

No que diz respeito à saliência, percebemos que além dos elementos que organizam a 

posição dos recursos semióticos na composição do infográfico, outro recurso importante para 

a construção dos sentidos é a ênfase dada a alguns elementos. Na questão 26, a imagem da 

idosa é representada em uma grande saliência, chamando, pois, atenção do leitor para essa 

informação que se conjuga com outro elemento saliente: o título “DIREITO DOS IDOSOS” 

que, posto em caixa alta e centralizado, atribui sentido enfático em relação a outros elementos 

que não estão salientes, gerando, portanto, uma hierarquia entre esses elementos semióticos.  

Quanto à estruturação, podemos considerar que há uma desconexão entre as 

informações que constituem o gênero infográfico, assim como foi visto na questão 17, figura 

08, visto que existem alguns espaçamentos entre imagens e textos escritos que estão 

separados por esses enquadramentos que sugerem, portanto, uma independência entre as 

informações.  

No entanto, embora seja sugerido isso, entendemos que as informações não podem ser 

tratadas isoladamente dos demais recursos semióticos imbuídos na produção do infográfico. 

Nesse sentido, assim como em outros textos analisados, a confluência das informações verbo-
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imagéticas é importante para construir os sentidos necessários para o entendimento global da 

questão em foco. 

A questão 26 é parecida, pelo layout, com a 08, inclusive pela falta de um comando 

que explore as imagens contidas nelas. Por isso, acreditamos que a organização da sintaxe 

visual, dada a necessidade das peculiaridades das imagens como algo constituído de 

significado. Notemos que as imagens pouco interferem na compreensão dos dois textos. Elas 

estão postas apenas para reforçar o que os textos I e II dialogam. Falta, pois, uma abordagem 

que valorizasse a confluência dos códigos. Embora compreendendo que não há um 

direcionamento mais claro para a leitura, como vimos na questão 23, é viável que os 

participantes não desconsiderem as imagens como algo imbuído de sentido e que colaboram 

para um melhor entendimento dos enunciados.  

 

5.1.3.1 Síntese das análises das questões de Língua Portuguesa 2019 

 

Dedicando-se à análise geral das questões que constituíram o corpus referente à edição 

de 2019, compreendemos que os recursos multimodais presentes nas questões agem de modo 

conjunto para formar uma cadeia de sentido. Como vimos, nas figuras 08 e 10, a presença de 

vários elementos semióticos na construção dos textos, exigindo, portanto, uma maior atenção 

do candidato, principalmente, para questões que trabalham com dois textos, como por 

exemplo, a questão 26. No que diz respeito à metafunção composicional, é possível perceber 

que as informações sempre são posicionadas de modo a gerar um melhor entendimento do 

leitor, embora não seja, às vezes, do conhecimento dele essas categorias que se 

responsabilizam pela distribuição dos recursos verbo-imagéticos. 

É importante considerar que nem sempre todas as categorias da metafunção em análise 

são mobilizadas na construção do texto, coexistindo possível discrepância entre as imagens no 

que diz respeito ao valor de informação, saliência e estruturação. Isso foi visto na questão 23, 

figura 09, que apresentava menos elementos possíveis de análise em comparação com os 

demais enunciados.  

Cabe também considerar que um dos recursos multimodais mais presentes nas 

imagens é a saliência, pois objetiva atrair a atenção do eleitor para um determinado elemento 

que se pretende dar ênfase no gênero, como vimos nas questões analisadas da edição de 2019. 

O grau de saliência, nesse caso, apresenta-se como um elemento indispensável para que se 

criem, na imagem, códigos integracionais e salientes capazes de operarem significados 

conjuntos. 
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De maneira semelhante às subseções anteriores, outro ponto de destaque na discussão 

é a estruturação presente nos textos que, por sua vez, oscila entre forte e fraca. Como foi 

percebido, nas questões analisadas, às vezes, a presença de alguma linha branca ou escura e 

até mesmo linhas divisórias sugere uma desconexão nas informações.  Logo, a estruturação 

deve ser considerada como um fluxo contínuo, já que a confluência dos mais variados 

recursos verbo-imagéticos agem de modo integrado, ou seja, todos os elementos posicionados 

na arquitetura multimodal do texto constroem um todo coerente e, por isso, exige que o leitor 

esteja atento aos mais variados elementos que são construídos para a composição e articulação 

dos modos verbais e imagéticos, de modo a gerar significados sociais. 

Diante dessas considerações, cabe considerar que o ENEM de 2019, assim como 

outras edições, traz textos que são comuns na vida de muitos participantes, como o cartaz, 

campanha publicitária, infográficos e tantos outros que, por sua vez, são textos multimodais. 

No entanto, trabalhá-los em nível de avaliação externa não implica dizer que sua abordagem 

seja totalmente satisfatória, carecendo, pois, de um refinamento, capaz de possibilitar o maior 

contato com os elementos constituídos de multimodalidade.  

Queremos dizer com isso que, muitas vezes, as imagens estão presentes nas questões, 

como pode ser visto nas questões 17 e 26, servindo como reforço ou até mesmo ilustração do 

código verbal. Vale destacar que a falta de um comando que explore essa inter-relação de 

semioses acaba por desconsiderar uma abordagem que potencialize o Letramento Visual do 

participante, diferente do que pode ser visualizado na questão 23, quando o próprio enunciado 

já deixa claro que é necessária uma leitura que contemple tanto o verbal como o não verbal. 

Se isso não for realizado, provavelmente, poderá gerar interpretações distorcidas.  

Nesse contexto, o ENEM é visto como um exame revelador no que se refere ao quanto 

as imagens invadiram a vida dos sujeitos que se submetem a esse certame e como os textos 

multimodais estão cada vez mais presentes na vida dos candidatos. No entanto, ainda é 

preciso considerar a potencialidade semiótica que cada imagem traz em sua arquitetura. Daí a 

necessidade de questões que extrapolem os limites do verbal e explorem, portanto, os 

inúmeros significados que podem ser retirados do imagético. Logo, poderíamos formular a 

hipótese de que essa avaliação externa estaria, mesmo que aos poucos, possibilitando o 

desenvolvimento de capacidades leitoras referentes aos textos multimodais e, sobretudo, 

colaborando para o desenvolvimento do Letramento Visual dos milhares de sujeitos que se 

inscrevem a cada edição.  
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6 CONCLUSÃO 

 

É muito claro que, ao longo da dissertação, defendemos a importância dos estudos 

sobre a multimodalidade e, atrelado a isso, fazer com que a presente pesquisa sirva como 

instrumento, associado a tantos outros, para uma compreensão mais justa da imagem como 

texto, não como algo que apenas ilustra, mas que provoca e constrói sentidos diversos a partir 

das semioses existentes. Nesse sentido, como já discutido, o mundo atual nos convida a estar 

em profunda relação com o imagético e, nesse contexto, a experimentar novos percursos de 

leituras que devem transcender ao código escrito, ainda tão explorado nas mais diversas 

práticas.  

As imagens saem das mais simples relações e passam se inserir em avaliações que 

envolvem milhares de pessoas a cada edição, como é o caso do ENEM. O certame tem 

mostrado que a cada ano é grande a profusão dos gêneros multimodais que são colocados à 

disposição dos participantes a fim de que pratiquem suas competências e habilidades 

desenvolvidas ao longo da Educação Básica. Os textos, embora tão presentes nas mais 

diversas práticas sociais, ainda precisam de um olhar mais amplo de aprofundamento para que 

o potencial semiótico que cada gênero congrega não seja reduzido a interpretações rasas e 

meramente distorcidas das realidades sociais e políticas que podem denotar. 

Para explicar e reforçar teoricamente essa discussão era impossível não recorrermos 

aos estudos da Multimodalidade e da Semiótica Social a partir dos dizeres basilares de Kress e 

Van Leeuwen (2006) e alargados por tantos outros pesquisadores, como Almeida (2011), 

Dionísio (2005), Gualberto (2016) e Silva (2015) que, de alguma forma, nos ajudaram a 

construir novos pensamentos sobre a visualidade que as imagens provocam nas interações 

sociais. Não bastante, foi necessário também historizar o ENEM, foco da pesquisa, para que 

compreendêssemos todo seu processo de implantação e evolução, denotando a importância 

dessa prova para a sociedade, já que se trata do principal meio de acesso ao ensino superior. 

Não sendo bastante, tudo isso nos permitiu compreender melhor os conceitos que 

engendram os estudos da Multimodalidade, do Letramento e do Letramento Visual, bem 

como, nos ajudar a defender uma concepção de leitura que não esteja restrita ao código 

escrito, mas que considere também a mesma potencialidade que os recursos imagéticos 

dispõem para as interações sociais. 

Nesse sentido, considerando que o eixo central da pesquisa foi estudar a 

Multimodalidade no ENEM, optamos por desmembrar algumas questões de pesquisa e 

desdobrar em objetivos para que nos orientassem melhor na compreensão desse fenômeno 
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que subjaz muitas questões do referido certame. Como retomada, elegemos as seguintes 

questões de pesquisa: como as questões de Língua Portuguesa no Enem têm avançado a 

respeito da abordagem dos gêneros multimodais e de que modo colaboram para o Letramento 

Visual dos participantes? Como os comandos das questões conduzem os participantes à 

compreensão integrada da linguagem verbo-imagética na constituição dos gêneros 

multimodais que lhes são expostos a fim de formar um todo coerente? Nesse sentido, as 

análises das questões que serviram de corpus nos permitem dizer que, quanto à questão 01, 

notamos que as imagens têm sido cada vez mais presentes no ENEM, como é possível já 

perceber a partir da edição de 2000.  

Não se trata apenas de destacar um quantitativo, como nós podemos refletir quando 

apresentamos, em termos quantitativos, a evolução da presença dos gêneros multimodais 

nesse certame. Então, sobre isso consideramos que está sendo recorrente a cada edição a 

presença maciça desses textos. Por outro lado, os textos multimodais que a prova de Língua 

Portuguesa apresenta são diversos. No entanto, cabe considerar, como foi visto, que muitas 

dessas questões ainda apresentam uma abordagem superficial acerca do que consideramos 

como mais viável para um trabalho que dignifique os elementos imagéticos. 

Isso implica dizer, como debatido ao longo do capítulo 5, que os textos são diversos e 

recorrentes nas mais variadas práticas de Letramento. No entanto, ao ativar a proposta de Paes 

de Barros (2005), adaptada por nós para o contexto do ENEM, foi constatado como ainda há 

uma necessidade de ser mais explorada a relação de informações que ocorre a partir dos 

elementos verbais e não verbais, a ponto de haver mais comandos que convidem o leitor a 

fazer essa articulação, bem como, a perceber como todos os elementos semióticos envolvidos 

na construção do gênero multimodal, por exemplo, colaboram para formar um todo coerente. 

Isso posto, em relação à questão 02, garante dizer que quanto às edições de 2000, 2010 

e 2019, nem sempre esses comandos se apresentavam enunciados explícitos de que ali 

necessitava-se de uma leitura mais global do texto, ou seja, que o participante lesse todas as 

semioses. Essa necessidade se apresenta como crucial, porque ainda há muito do que ser 

debatido, principalmente, de como a Multimodalidade funciona no ENEM, uma vez que 

muitos leitores ainda desconsideram a potencialidade de significados que a imagem traz 

consigo. 

Ainda considerando os achados da pesquisa, também se fez necessário mobilizarmos 

uma das categorias da GDV, ou seja, a metafunção composicional para nos orientar em uma 

melhor compreensão de como os valores de informação, saliência e estruturação contribuem 

na construção dos significados das questões. Acerca disso, foi nesse momento em que 
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fizemos uma análise mais minuciosa do corpus, nos garantindo chegar a algumas conclusões, 

tomando como base a metafunção utilizada que, inclusive, já a sintetizamos, mas retomamos 

aqui para que fique mais claro o alcance dos nossos objetivos. 

Logo, consideramos que nem sempre todas as categorias referentes à metafunção 

composicional são ativadas. Há uma grande relação de elementos salientes com os valores de 

informação e que a junção desses recursos são precípuos na elaboração de significados. Por 

fim, o uso da estruturação, em grande parte, se apresenta por meio da desconexão dos 

elementos imagéticos, embora se necessite da leitura integrada desses modos que, certamente, 

colaboram para a continuidade informativa das questões. 

Nesse contexto, a nossa pesquisa revela o quanto o ENEM tem explorado a abordagem 

de gêneros multimodais, embora isso aconteça por vieses diferentes. No entanto, ao trazer a 

imagem como centro das nossas discussões, revelamos o quanto esse certame tem exigido dos 

participantes uma leitura mais plural, que seja favorável à compreensão da multiplicidade de 

linguagens que o ambiente cada vez mais híbrido nos coloca. Assim, faz-se necessário que 

práticas escolares ou não apontem cada vez mais a urgência de se considerar os efeitos de 

sentido que os elementos imagéticos apresentam.  

Hoje, como bem sinalizado pela nossa pesquisa, o ENEM, um dos principais meios de 

acesso ao Ensino Superior, exige que os participantes saiam da Educação Básica com a 

capacidade de construir significados não só apenas em estruturas verbais, mas também, em 

imagéticas, sendo aptos a desenvolverem uma leitura visual cada vez mais crítica, 

compreendo e refletindo questões sociais, políticas e ideológicas que as questões podem trazer 

a partir dos gêneros multimodais mais visualmente informativos. 

Logo, não foi pretensão nossa esgotar a temática dentro do universo do ENEM. Aos 

outros pesquisadores ficam caminhos a serem percorridos para que ainda haja mais discussões 

que fomentem a compreensão ainda mais firme de como os gêneros multimodais operam 

nesse certame. As análises e resultados trazidos aqui por nós são estáticos. Serão renovados a 

partir de outras leituras e dizeres a cada edição que o ENEM vai se concretizando, daí a 

necessidade de mais trabalhos dentro da área a fim de que auxiliem pesquisadores e 

professores interessados em trabalhar com questões voltadas para o Exame Nacional do 

Ensino Médio.  

Portanto, esperamos que nossa dissertação sirva de alguma forma para os estudos 

linguísticos e, mais precisamente, ao campo da Multimodalidade, uma área que tem crescido 

constantemente a partir de óticas diferentes. Ensejamos, ainda, que este trabalho também 

possa ajudar professores da rede pública, particular, de cursinhos preparatórios e, também, 
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aqueles que participam do ENEM, a compreenderem melhor a importância da imagem nas 

relações sociais, pois como as nossas análises apontaram a imagem, assim como o texto 

escrito, também gera significados, não sendo apenas um apêndice ilustrativo da palavra. Ela, a 

imagem, gera e constrói significados ao lado do texto escrito, apresentando-se aos leitores 

como um recurso de grande potencial discursivo. Por isso, não basta apenas olhar, é 

necessário ler. Ler de forma que possamos ser capazes de extrair das semioses os sentidos 

necessários para uma melhor interpretação das questões que circulam e participam ativamente 

do universo de tantos brasileiros. 
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