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RESUMO 

 

 

Tendo em vista um Movimento com visibilidade considerável na mídia, e que visa um 

modelo de educação ―sem doutrinação‖, que tem o propósito de interditar a 

criticidade como prática da liberdade, o tema proposto deu-se por, Postagens do 

Instagram do Movimento Escola Sem Partido: Uma Análise de Discurso Crítica 

Multimodal. Dentro dessa perspectiva este trabalho tem como objetivo analisar 

marcas ideológicas verbo-imagéticas das postagens do Movimento Escola Sem 

Partido a fim de interditar a pedagogia crítica. A pesquisa é qualitativa, e de 

abordagem teórico-metodológica da ADC, que segundo Ramalho e Resende (2011), 

apresenta subsídios para pesquisa que se utiliza de textos midiáticos verbo-visual 

como multiplicidade de métodos. Os principais autores utilizados no embasamento 

teórico foram: Fairclough (2003) na ADC; Kress e van Leeuwen (2006) na GVD e 

Freire (1977) e Janks (2010) no LC. As análises foram consideradas nas categorias 

da ADC com base em Fairclough (2003) em: gênero, discurso e identidade; e da 

GVD com base em Kress e van Leeuwen (2006), pelas metafunções: 

Representacional, Interacional e Composicional, visto que, essas categorias foram 

analisadas num enfoque crítico. No entanto, na perspectiva crítica acerca dos 

aspectos ideológicos do movimento Escola Sem Partido, percebeu-se: 

posicionamentos ideológicos em relação a concepções de padrões de famílias, no 

qual a diversidade de gênero não é permitida; percepção errônea quanto o papel 

institucional escolar e também do professor, do qual este tem por finalidade 

promover aos estudantes significativa compreensão de um posicionamento crítico 

como sujeito, de modo a respeitar diversidades que sejam fora dos padrões 

considerados ―corretos‖. 

 

Palavras-chave: Escola Sem Partido. Ideologia. Hegemonia. Criticidade. 

Multimodalidade. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

In view of a movement with considerable visibility in the media, and which aims at a 

model of education ―without indoctrination‖, which has the purpose of prohibiting 

criticism as a practice of freedom, the proposed theme was given by, Instagram posts 

from the School Without Party movement: A Critical Multimodal Discourse Analysis. 

Within this perspective, the work aims to analyze ideological verb-imagery marks of 

the posts from the School Without Party movementin order to interdict critical 

pedagogy. The research is qualitative, with a theoretical and methodological 

approach by ADC, which according to Ramalho and Resende (2011), presents 

subsidies for research that uses verb-visual media texts as a multiplicity of methods. 

The main authors used in the theoretical basis were: Fairclough (2003) at ADC; 

Kress and van Leeuwen (2006) at GVD and Freire (1977) and Janks (2010) at LC. 

The analysis were considered in the categories of Fairclough (2003) based ADC in: 

gender, discourse and identity; and GVD based on Kress and van Leeuwen (2006), 

for the meta-functions: Representational, Interactional and Compositional, since 

these categories were analyzed in a critical focus. However, from a critical 

perspective on the ideological aspects of the School Without Party movement, it was 

noticed: ideological positions in relation to conceptions of family patterns, in which 

gender diversity is not allowed; erroneous perception about the institutional role of 

the school and also of the teacher, whose purpose is to promote students a 

significant understanding of a critical positioning as a subject, in order to respect 

diversities that are outside the standards considered "correct". 

 

Keywords: School Without Party. Ideology. Hegemony. Criticality. Multimodality. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O surgimento do Movimento Escola Sem Partido, segundo Algebaile (2017), 

foi criado em 2004, objetivando tornar visível o instrumento do ensino para fins 

políticos, ideológicos e partidários. O Movimento ganha visibilidade nacional em 

julho de 2016, quando consegue submeter leis em câmaras estaduais e federais. O 

Movimento Escola Sem Partidotem seus interesses, propostas e projetos, a fim de 

lutar contra a ―ideologia de gênero‖, a liberdade de cátedra do professor, e sobre 

outras liberdadesindividuais, atacadas também pelo movimento. 

Uma das propostasda Escola Sem Partido é de consolidar e darvisibilidade ao 

Movimento. É dentro dessa perspectiva queo movimento divulga seus interesses na 

mídia com a finalidade de expor seus propósitos através de uma rede social, mais 

especificamente, o Instagram. Tendo isso em vista, segundo Wakka (2018), a rede 

social especificada obteve um grande alcance de usuários ativos desde sua criação 

em 2010, tornando-se a rede social que mais cresce no mundo. 

O perfil do Movimento Escola Sem Partido, inscrito no Instagram, tem 

postagenscomo um movimento de uma iniciativa conjunta entre estudantes e pais a 

fim de coibir com a ―contaminação‖ político-ideológica das escolas brasileiras em 

todos os níveis, desde o ensino básico ao superior. Durante o período das eleições 

presidenciais, a conta do movimento foi usada para divulgações do discurso 

religioso, da ―ideologia de gênero‖ e do ―marxismo cultural‖, ao qual esse 

instrumento de mídia social foi usado para difundir o Movimento Escola Sem Partido. 

As discussões midiáticas da proposta do Movimento Escola Sem Partido, que 

em verdade, buscam interditar críticas ao modelo de educação ―sem doutrinação‖, 

(que defende uma educação crítica como prática da liberdade), e ainda da 

pedagogia crítica com base em Paulo Freire. Essa proposta da Escola Sem Partido 

é uma adesão dos partidos políticos de ultradireita, e principalmente daqueles que 

apoiaram um modelo educacional tecnicista, o qual é voltado para o mercado de 

trabalho.  

A mídia foi usada amplamente para defender essa proposta de Escola Sem 

Partido (de esquerda), principalmente pela rede social Instagram. Diante das 

ameaças dessa proposta, que na verdade é uma mordaça, faz-se necessário 

analisar criticamente as postagens que circulam nessa mídia social. E por se tratar 
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de postagens verbos-visuais, atentaremos tanto para os aspectos linguísticos quanto 

imagéticos, a fim de identificar marcas ideológicas dessa proposta. 

Tendo em vista a grande visibilidade do Movimento na mídia buscamos 

pesquisar por meio do tema, Postagens do Instagram do Movimento Escola Sem 

Partido: Uma análise de discurso crítica multimodal. Para isso, vem a pergunta a 

qual em sua problematização propõe questionar:Quais as marcas ideológicas 

verbais e visuais em postagens do Instagram do Movimento Escola Sem Partido, a 

fim de cercear o letramento crítico? 

Assim, ao considerar essa problemática,teve como objetivo geral analisar 

marcas ideológicas verbo-imagéticas das postagens do Instagram do Movimento da 

Escola Sem Partido, a fim de interditar a pedagogia crítica, e ainda desdobramos as 

seguintes questões de pesquisa, que se seguem, a partir dos objetivos específicos: 

identificar marcas ideológico-hegemônicas em postagens do Instagram do 

Movimento Escola Sem Partido; analisar sobre as categorias verbo-imagéticas para 

a análise crítica multimodal, com destaque na ideologia e hegemonia e analisar os 

discursos que cerceiam a pedagogia crítica, com vistas ao modelo de escola ―sem 

doutrinação‖. 

Este trabalhose configura como uma pesquisaqualitativa, um tipo de 

investigação que conforme explicitam Ramalho e Resende (2011), ser uma proposta 

de abordagem teórico-metodológica da Análise de Discurso Crítica (ADC),que 

fornece subsídios para esse tipo de pesquisa,que utiliza-se de textos midiáticos 

(postagens) e imagens, como multiplicidade de métodos. O corpus da pesquisa é 

constituído por postagens do Movimento Escola Sem Partido marcadas ideológica-

hegemonicamente, que abordem o discurso sobre o ―marxismo cultural‖, ―ideologia 

de gênero‖ e ―família tradicional‖. 

A fim de se posicionar ideologicamente, o Movimento Escola Sem Partido 

recorre a diferentes gêneros textuais, que podem ser veiculados através do 

Instagram. Para fazer a análise, consideramos as postagens do período de 2017 a 

2019, considerando as categorias da Análise de Discurso Crítica (ADC), com base 

emFairclough (2003): Gênero, Discurso e Identidade; e da Gramática do Desing 

Visual (GVD), com base em Kress e Van Leeuwen (2006)a partir das metafunções: 

Representacional, Interacional e Composicional, sendo que, as categorias visuais 

serão analisadas a partir do enfoque crítico. 
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A relevância da pesquisa está na realidade de que o Letramento Crítico, com 

base em perspectivas que desconstroem ideologias hegemônicas tem sido cada vez 

mais cerceado na atualidade. A proposta de Letramento Crítico visa empoderar 

aprendizes de línguas, para que esses sejam capazes não apenas de ler o texto, 

mas também o mundo que os cerca, e ainda assim existem movimentos contrários a 

essa abordagem, um deles é o da Escola Sem Partido, que defende uma escola 

―sem doutrinação‖. 

Uma demonstração desse cerceamento está justamente no rechaço à teoria 

de Paulo Freire, que tem sido amplamente interditada pelos discursos neoliberais e 

tradicionais, difundidos também pelo Movimento Escola Sem Partido. Nesse 

contexto, faz-se necessário recorrer ao Letramento Crítico Multimodal enquanto 

proposta para o ensino, que se fundamentam em Freire (1977) e Janks (2010), que 

contribuem para que os alunos possam ler textos verbo-visuais, aliado à Análise 

Crítica do Discurso, de Fairclough (2003); e a Gramática do Design Visual, de Kress 

e van Leeuwen(2006). 

 Sendo assim, é de suma relevância para a formação de professores de 

línguas que esses tenham acesso ao Letramento Crítico Multimodal, a fim de se 

posicionarem criticamente diante dessas ameaças, que se propõem a ―amordaçar‖ 

os professores em sala de aula. E ainda, percebemos a necessidade de se 

posicionar criticamente, em relação à própria proposta da Escola Sem Partido, que 

por meio de processo político que busca ―calar‖ os professores em sala de aula, 

para que esses não se posicionem em relação às ideologias hegemônicas. 

Em relação à organização desta dissertação, no primeiro capítulo, dar-se as 

considerações iniciais que apresenta sobre o contexto histórico do Movimento 

Escola Sem Partido e visibilidade na mídia. Ainda considerando como aspecto da 

pesquisa apresenta objetivos a ser alcançado, dentro do aspecto de analisar marcas 

ideológicas verbo-visuais nas postagens do movimento, com o intuito de cercear 

oLetramento Crítico Multimodal. 

O segundo capítulo está constituído do embasamento teórico que fundamenta 

os conceitos e categorias das teorias da Análise do Discurso Crítica (ADC), a 

Gramática do Design Visual, o Letramento Crítico Multimodal e, finalmente, é posto 

os aspectos Ideológicos do Movimento Escola Sem Partido. 

O terceiro capítulo é composto pela metodologia, que apresentao tipo de 

pesquisa utilizada, no caso, a qualitativa, de abordagem teórico-metodológica da 
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ADC, juntamentecom seus procedimentos metodológicos. Em seguida, 

apresentamos a análise das postagens no Instagram do movimento Escola Sem 

Partido que interdita a criticidade na escola, baseado em postagens marcadas 

ideológica-hegemonicamente, que abordem o discurso sobre o ―marxismo cultural‖, 

―ideologia de gênero‖ e ―família tradicional‖. 

Nas considerações finais, destacamos as contribuições desta pesquisa, 

ressaltando a necessidade de uma análise de discurso crítica multimodal, com vistas 

a desconstruir discursos que cerceiam o posicionamento docente. Nessa parte do 

trabalho, reforçamos os achados desta investigação, ao mesmo tempo em que 

apresentamos encaminhamentos, com vistas a outras pesquisas, em contextos 

escolares, que favoreçam o empoderamento de professores e professoras, para o 

Letramento Crítico.  
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2 ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA MULTIMODAL 

 

 

Neste capítulo serão dispostas as bases teóricas que fundamentam a 

pesquisa desenvolvida. Inicialmente, será abordado acercadosdesdobramentos da 

ADC no enfoque do discurso como parte de práticas sociais, bem como os conceitos 

de hegemonia e ideologia; logo, também serãoapresentadas as categorias da ADC 

propostaspor Fairclough (2003), autor que concebeo discursocomo uma prática 

social,que se constitui em situações materiais concretas, por isso modulaas práticas 

discursivas que se manifestam em textos. 

Na sequência, será apresentada a teoria da Gramática do Desing Visual 

(GVD), que é composta por metafunções que foram baseadas a partir da teoria 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday (1994), a qual é composta por: 

Função Representacional; Função Interacional e Função Composicional, que será 

analisado num enfoque crítico. E por fim, na terceira parte, o foco dar-se-ásobre as 

teorias que embasam o Letramento Crítico Multimodal (LCM), em que 

serãoapresentadas as contribuições para uma leitura de textos verbos-visuais, na 

construção de um modelo de educação com posicionamento crítico. 

 

2.1 Análise do Discurso Crítica (ADC) 

 

Segundo Ramalho e Resende (2011), a ADC é uma abordagem científica 

interdisciplinar para estudos críticos da linguagem como prática social. Desse modo, 

a partir dos pressupostos de abordagens de ciências sociais, a ADC desenvolveu 

modelos para o estudo da área de funcionamento da linguagem na sociedade. E 

devido a centralidade do conceito de ‗discurso‘, que além de ser um conceito ligado 

aos estudos da linguagem, também é ligado aos diversos avanços das ciências 

sociais.  

Assim, ―A ADC não pesquisa a linguagem como sistema semiótico, nem como 

textos isolados, mas sim, o discurso como um momento de toda prática social‖ 

(RAMALHO; RESENDE, 2011, p.14). Sendo assim, a ADC pesquisa o discurso 

como prática social, pois são nelas que a linguagem se manifesta como discurso, 

que é uma parte irredutível das maneiras como agimos e interagimos, 
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representamos e identificamos a nós mesmos e a aspectos do mundo por meio da 

linguagem. 

A ADC tem como foco de pesquisa científica a mudança social a partir da 

mudança discursiva. Assim, a ADC é consolidada por Norman Fairclough, inglês que 

aborda essa teoria e a partir dela é proposta uma análise crítica nos diferentes 

modos que a linguagem é utilizada na sociedade, de modo que o objetivo é 

investigar a ação e interação nas práticas sociais existentes entre a linguagem e 

sociedade. Fairclough (2001a, p.28) explica que ‗Crítica‘, na ADC, ―implica mostrar 

conexões e causas que estão ocultas; implica também intervenção, por exemplo, 

fornecendo recursos por meio da mudança para aqueles que possa encontrar-se em 

desvantagem‖. Para esse fim, Fairclough (2003) considera que há uma relação entre 

linguagem e sociedade, por meio da qual o cotidiano acontece esse tipo de 

organização entre as pessoas com a finalidade de nos comunicarmos. 

Como práticas sociais as representações discursivas podem ocorrer, como 

por exemplo, num gênero discursivo midiático, cujos efeitos acontecem no modo 

como representamos o mundo, em particular num mundo virtual. Sendo assim, 

percebe-se a contribuição e conscientização de que a linguagem tem poder, ao 

passo que esta pode influenciar atos de convicções, decisões, autonomia, equilíbrio, 

ações e até mesmo transformá-las, de acordo com Fairclough (1989). 

Fairclough (2001b) apresenta um modelo de Teoria Social do Discurso em 

três dimensões: prática social, prática discursiva e texto. Segundo Ramalho e 

Resende (2011), tanto a prática social como o texto são dimensões de um evento 

discursivo, logo, estas são intercedidas pela prática discursiva. Sendo assim, a 

prática discursiva é variável, pois ela diferencia entre os tipos de discurso de acordo 

com os fatores sociais envolvidos.  

Vejamos a representação na figura tridimensional do discurso. 
 
Figura 1 - Representação tridimensional do discurso 

 
 
 

Descrição (análise textual) 

 
 

Interpretação (análise) 

 
Explanação (análise social) 

 
 

PRÁTICA SOCIAL 

 

 

 

 
Interpretação (análise) 

(Contexto sócio histórico: ação, interação,relações 
sociais, valores, crenças, atitudes, histórias,dentre 

outros elementos) da vida. 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

 
 
 

(Processo de produção, recepção e 
consumo do texto) 

PRÁTICA TEXTUAL 
(Texto: objeto de análise) 
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Dimensões do discurso       Dimensões da análise discursiva 
Fonte: Adaptado de Brent (2009, p. 130). 

 

Na figura apresentada, existem três dimensões analisadas, como um evento 

comunicativointerrelacionado. É nesse contexto que Fairclough explicita: 

 

Aconexãoentreotextoeapráticasocialévistacomomediadapela prática 
discursiva: de um lado, os processos de produção e interpretação 
são formadospelanaturezadapráticasocial,ajudandotambémaformá-
lae,por outro lado, o processo de produção forma (e deixa vestígios) 
no texto, e o 
processointerpretativooperasobre‗pistas‘notexto(FAIRCLOUGH,2001
a,p. 35-36). 
 

Partido dessa concepção, é proposto o discurso como uma prática social, ao 

qual a representação e o modo de agir é relacionado com o mundo e as pessoas 

que os cercam.Essas três dimensões, consideradas por Fairclough (2001a), são 

revistas em uma abordagem com novas perspectivas para a ADC, com aspectos 

teórico-metodológicos caracterizados no contexto da ―modernidade tardia‖. Essa 

proposta teórica foi apresentada porChouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough 

(2003).  

Ao considerar a modernidade tardia, a ADC realimentou suas discussões 

teóricas, dialogando com estudiosos dessa área, dentre eles Giddens (1991, 2002). 

Para esse autor, a ―modernidade tardia‖ se desenvolve em instituições modernas, 

levada por traços da modernidade: separação de tempo e espaço, mecanismo de 

desencaixe e reflexividade institucional. 

É nessa perspectiva que as instituições modernas apresentam 

descontinuidades culturais nos modos de vida, isso relacionado a um dinamismo 

que decorre de hábitos e costumes tradicionais num impacto global. Conforme os 

traços da modernidade, a separação de tempo e espaço é ―a condição para a 

articulação das relações sociais ao longo de amplos intervalos de espaço-tempo, 

incluindo sistemas globais‖ (GIDDENS, 2002, p. 26).  

É nesse sentido que as sociedades modernas são dependentes dos modos 

de interação em que as pessoas estão separadas temporal e espacialmente. Tendo 

em vista o aspecto da separação espaço-tempo, Giddens (1991) menciona que o 

mecanismo de desencaixe é propício ao desenvolvimento, pois este é relacionado 
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às mudanças das relações sociais nos contextos de interação, na finalidade de se 

reestruturar por meio de extensões indefinidas de tempo-espaço.  

Logo, Giddens (2002) enfatiza que a terceira maior influência sobre o 

dinamismo das instituições modernas é a reflexividade institucional, caracterizada 

por uma vida social moderna, na qual os atores sociais obtêm aspectos de atividade 

social na busca de novos conhecimentos gerados pelos sistemas especialistas. 

Desse modo, Chouliaraki e Fairclough (1999), a respeito dos conhecimentos e 

acompanhamento reflexivo da ação, os autores sugerem que a reflexividade ligada à 

ação humana foi externalizada na modernidade, ou seja, as informações 

apreendidas pelos atores sociais embasadas na reflexividade vêm ―de fora‖. 

Por conseguinte, percebe-se que parte desse conhecimento na era da 

modernidade é transmitida através da mídia, que Thompson (1998) caracteriza 

como uma forma simbólica no tempo e espaço. Logo, a mídia que disponibiliza 

formas simbólicas, desencaixam o contexto original para recontextualizar em outros, 

decodificando assim a pluralidade de atores sociais que detêm acesso a esses 

―bens simbólicos‖. É relevante pontuar que a propagação dos ―produtos‖ da mídia 

seja globalizada na modernidade; é notório que a adaptação desses ―materiais‖ 

simbólicos é peculiar, ou seja, acontecem em contextos específicos, nos quais os 

indivíduos estão em contextos sócio históricos. 

É nesse contexto que Thompson (1998, p.158) convém evidenciar que, ―com 

o desenvolvimento da mídia, indivíduos têm acesso a novos tipos de materiais 

simbólicos que podem ser incorporados reflexivamente no projeto de autoformação‖. 

Para tanto, é importante ficar atento àstensões e conflitos advindos da apropriação 

localizada dos produtos da mídia na construção reflexiva de identidades, que para 

Giddens (2002), a identidade como construção reflexiva, possibilita que as pessoas 

façam escolhas de estilos de vida, ao passo que nas sociedades tradicionais, as 

possibilidades de escolhas são pré-determinadas pela tradição. 

Segundo Ramalho e Resende (2011), houve uma separação e em seguida 

um aprimoramento no propósito de organização da análise, sendo considerada 

analítica. De um certo modo, num enfoque mais recente proposto por Chouliaraki e 

Fairclough (1999), ainda conserva as três dimensões do discurso, mas dá ênfase na 

análise da prática social, que a partir desse momento foi considerada como um 

modelo de privilégio. Percebe-se, então, uma mudança entre os modelos, ao qual o 
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discurso era o foco centralizador, mas que agora, a prática social passou a ser o 

foco dominante. 

Harvey (1996) conceitua práticas sociais advindas do materialismo histórico-

geográfico, em que o discurso é um momento de relações sociais, poder, práticas 

materiais, crenças/valores/desejos e rituais. Diante dessa perspectiva, as práticas 

sociais são compreendidas e são constituídas na vida social como maneiras sociais 

em tempos e espaços específicos, aplicadas pelas pessoas através de recursos 

materiais e/ou simbólicos, praticadas em conjunto no mundo. Contudo, a prática 

social é constituída nos domínios da economia, da política, da cultura e também na 

vida cotidiana. 

 

2.1.1 Hegemonia e Ideologia 

 

Como poder hegemônico, Ramalho e Resende (2011) afirmam que, como 

ciência crítica, a ADC preocupa-se com efeitos ideológicos que (sentidos de) textos 

possam ter sobre relações sociais, ações e interações, conhecimentos, crenças, 

atitudes, valores, identidades. Isto é, sentidos a serviço de projetos particulares de 

dominação e exploração, que sustentam a distribuição desigual de poder. Assim, na 

ADC os objetos de preocupação são as representações particulares que podem 

contribuir para a distribuição desigual de poder, ou seja, para projetos específicos de 

dominação.  

Para Fairclough (2001a), a hegemonia é assinalada como uma forma de 

domínio (influência) de um determinado grupo sobre o outro, exercida mais num 

modo de consenso, que na forma de uso da força. Desse modo, a dominação nunca 

é estável, e por isso, a luta hegemônica está sempre em constante instabilidade 

entre suas relações de lutas. E, por conseguinte, a definição de luta hegemônica 

está relacionada com a dialética do discurso.Em outras palavras, o discurso deve 

estar em harmonia, pois a hegemonia e sua luta são colocadas em forma da prática 

discursiva nas interações verbais.  

Assim, no momento da dialética entre discurso e sociedade-hegemônica, o 

discurso pode ser produzido, reproduzido, contestado e transformado. É nesse 

contexto que Faircloughconceitua hegemonia: 

 

O conceito de hegemonia implica o desenvolvimento- em vários 
domínios da sociedadecivil (como o trabalho, a educação, as 
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atividadesde lazer) — de práticas que naturalizam relações 
eideologias específicas e que são, na sua maioria,práticas 
discursivas. A um conjunto específico de convenções discursivas [...] 
estão, implicitamente,associadas determinadas ideologias —crenças 
e conhecimentos específicos, posiçõesespecíficas para cada tipo de 
sujeito social queparticipa nessa prática e relações específicas 
entrecategorias de participantes (FAIRCLOUGH, 1997, p. 80). 

 

Fairclough (2003), nessa perspectiva, destaca que a luta hegemônica é 

colocada como uma luta pela permanência de um status universal para manter 

representações particulares do mundo material, mental e social. Logo, para se obter 

o poder, é necessário de uma conquista consensual e não somente de recursos 

para o uso da força, assim, a ideologia é relevante para se manter entre as relações 

de poder. Desse modo, convém evidenciar que a ideologia é também uma maneira 

de se instaurar e manter a hegemonia. Tendo isso em vista, a ideologia é um modo 

de assegurar um consentimento nas lutas de poder, colocando o momento 

discursivo de práticas sociais num mesmo nível.  

Em virtude do que foi mencionado, Chouliaraki e Fairclough (1999), apontam 

que a hegemonia é definida pela relevância da ideologia, no que concerne à 

manutenção da dominação, logo, se as relações de dominação hegemônicas não 

fundamentadas mais no consenso do que na coerção, o modo de naturalização 

tanto nas relações sociais e suas práticas é essencial para a sustentação das suas 

articulações baseadas no poder. 

Segundo Ramalho e Resende (2011), os discursos podem ser considerados 

como ideológicose, num discurso mais específico, pode-se haver suposições acerca 

do existente, do possível, desejável, do que é necessário. Visto isso, essas 

suposições acabam sendo ideológicas, em posicionamento de conexão com as 

relações de dominação.Fairclough (1995) argumenta, a esse respeito, dizendo que: 

 

A ideologia investe a linguagem de váriasmaneiras em vários níveis, 
e nós não temos deescolher entre diferentes "localizações" 
possíveisda ideologia, todas são parcialmente justificáveise nenhuma 
inteiramente satisfatória. A questãochave é se a ideologia é uma 
propriedade dasestruturas ou uma propriedade dos eventos, e 
aresposta é "ambas". E o problema-chave éencontrar uma 
abordagem satisfatória dadialética entre estruturas e eventos 
(FAIRCHOUGH, 1995, p. 71). 

 

O autor explicita que as ideologias sãolocalizadas em algumas abordagens na 

estrutura, sendo que nos eventos também são captados e, por isso, ocorrem 
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constrangimentos decorrentes das normas e convenções sociais. Nesse caso, a 

essa abordagem pode evadir-se a possibilidade criativa dos eventos, pois o 

destaque em potencial é visto somente definido pelas estruturas. E desse modo, a 

capacidade de ação dos sujeitos não é percebida. 

Assim, a ADC mantém um diálogo fundamental com a abordagem crítica de 

ideologia de Thompson (2002), que conforme o autor sustenta, a ideologia é vista 

como um ponto negativo, ligado a uma natureza hegemônica, encontrada a serviço 

do estabelecimento e das relações de poder (dominação), tendo como objetivo a 

reprodução da ordem social e o favorecimento de grupos dominantes. 

Thompson sugere uma estrutura para a análise de construções simbólicas 

ideológicas; sendo assim, os modos gerais de operação da ideologia são: 

Legitimação, Dissimulação, Unificação, Fragmentação e Reificação. Vejamos a 

seguir os cincos modos de operação ideológica propostos por Thompson (2002). 

 

Figura 2 – Modos gerais de operação da ideologia 

 

Fonte: Thompson (2002). 
 

Para cada modo geral de operação ideológica existem estratégias.Para 

legitimar as estratégias são: racionalização, universalização e narrativação; para 

dissimular as estratégias são: deslocamento, eufemização e tropo; para unificar a 

estratégias são: padronização e simbolização da unidade; para fragmentar as 

estratégias são: diferenciação e expurgo do outro; e para reitificar as estratégias 

são: naturalização, eternalização e nominalização/passivação. 
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É necessário salientar que, segundo Ottoni (2007), os modos de operação da 

ideologia proposta por Thompson, são naturalizados por relações desiguais, nas 

quais estão incluídas as relações de gênero social, no sentido de que a ideologia é 

um modo de suavizar uma imposição social, e desse modo, justifica-se a 

dominação/subordinação da classe hegemônica que sempre se mantém na luta para 

obter sua posição sempre estável. 

2.1.2 Categorias ADC: Gênero, Discurso e Identidade 

  

Considerada comoum modelo teórico-metodológico, a ADC mantém um 

diálogo com a Ciência Social Crítica e a Linguística, sendo mais específico com a 

LSF. Ela tem como característica a compreensão acerca dos problemas sociais, não 

se restringindo a um campo disciplinar. Sendo assim, a ADC tem como perspectiva 

um campo dialógico, eainda se relaciona com outras teorias sociais e métodos. Visto 

isso, a ADC é considerada como uma teoria transdisciplinar, que transcende o 

campo de investigação e do diálogo. Segundo Chouliaraki e Fairclough (1999), o 

objeto de estudo da Ciência Social é a vida social, e especificamente da Ciência 

Social Crítica, a qual está situada na ADC. Logo, há um estreitamento entre as 

teorias ADC e LSF, pois a LSF é a teoria mais qualificada para desenvolver uma 

ADC; ela é plenamente preocupada com a relação da linguagem e 

elementos/aspectos da vida social. Desse modo, a análise linguística de textos é 

sempre voltada para o caráter social. 

A teoria de Halliday (1994)desempenha metafunções Ideacional, interpessoal 

e textual da linguagem, e possui uma multifuncionalidade em textos simultâneos. 

Essas funções que correspondemà LSF são consideradaspor Fairclough (2001b), 

essenciais, pois nelas ocorrem processos de linguagem de três tipos: a construção 

da realidade, a representação das relações sociais e identidade, e a constituição do 

texto. 

Atrelado a esse contexto, Fairclough (2003) aprimora o diálogo teórico da 

ADC com a LSF de Halliday (1994), assim articula as macrofunções de Halliday 

citadas acima, com as concepções de gênero, discurso e estilo, propondo, desse 

modo, apresentar o discurso como parte das práticas sociais, tendo: os modos de 

agir, de representar e de ser. Assim, essa interação do discurso com a prática social, 

segundo Fairclouch (2003), tem um significado acional que eleva o texto como modo 

de inter(ação), relacionando-se ao conceito de gênero. O representacional é 
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destacado pelos aspectos de mundo, relacionado ao discurso e, finalmente, o 

identificacional que é a identificação dos atores sociais nos textos, relacionando à 

concepção do estilo, ou seja, modos de ser. 

De acordo com Fairclough (2003), nas práticas sociais, o discurso apresenta-

se de três categorias: como forma de ação, representação e identificação. Sendo 

assim, os principais tipos de sentidos de textos que correspondem, respectivamente, 

agêneros, discursos e estilos. Vejamos a figura abaixo: 

 
Figura 03 -A relação dialética e de internalização entre os tripés da proposta de 

Fairclough (2003), segundo Ottoni (2007, p. 33). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Otoni (2007, p. 33). 
 

Os gêneros discursivos são caracterizados como formas textuais e sentidos 

derivados pelas situações sociais, que demarcam os tipos de textos, sejam eles: 

falados, escritos, ou visuais, os quais seguem um padrão sequencial e linguístico, 

concedendo-lhes formas particulares (específicas). Os gêneros estabelecem, de 

acordo com Fairclough (2003, p.65), ―o aspecto especificamente discursivo de 

maneiras de ação e interação no decorrer dos eventos sociais‖. Portanto, eles 

estabelecem como um mecanismo de vínculo, ao qual se objetiva regular o que 

pode ser dito, como um processo de controle do discurso. 

Os discursos são representações constituídas dos atores sociais nos textos 

com aspectos do mundo, decorrentes de posicionamentos ideológicos em relação a 
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eles e suas atividades. Logo, os discursos podem haver diferentes tipos, a exemplo 

de relações entre as pessoas, na qual, eles podem ser complementados ou 

competidos entre si, numa relação de dominação, pois os discursos possuem parte 

do recurso utilizado por atores sociais para estabelecer relacionamento, cooperação, 

competição e dominação. Sabendo disso, os diferentes discursos não são 

representados num mundo ―concreto‖, mas é projetado com possibilidades 

diferentes da ―realidade‖, de modo que, relacionam-se com as mudanças do mundo 

de acordo com as perspectivas singulares. 

O estilo está relacionado à identificação de atores sociais nos textos, que 

constitui um processo dialético em termos de presunções do que se é. Assim, num 

processo de identificação no discurso, são envolvidos os seus efeitos constitutivos 

em forma de ser, identidades sociais ou pessoais. Logo, a dimensão discursiva das 

identidades nos textos é o estilo. 

No entanto, os conceitos e ideias propostas nesse texto,fundamentam-se a 

proposta crítica da ADC para os estudos de problemas sociais, que podem ser 

parcialmente sustentados/superados pelo discurso. Tendo em vista essa 

perspectiva, a ADC mantém uma posição de preservar a relação dialética através do 

discurso e da sociedade, em razão de que havendo a mudança discursiva é viável 

proporcionar a mudança social, descortinando acontecimentos discursivos em 

diversos contextos e assim tornando-as conscientes das ideologias subjacentes 

contidas nos discursos. 

 

2.2 Gramática do DesignVisual 

 

A mídia se tornou um importante meio de propagação de textos 

multisemióticos, que integra não apenas o aspecto verbal, mas também o não 

verbal, que podem ser classificados como verbo-visual,atentando tanto para os 

aspectos linguísticos como imagéticos. Nesse sentido, Fairclough (1989), já 

mencionava acercada interatividade entre elementos visuais e verbais, enfocando a 

relevância dos elementos visuais em materiais escritos. Assim, nesse contexto, 

Kress e van Leeuwen (2006) propõem um trabalho com foco na análise 

dossignificados visuais. Desse modo, atentando para o contexto midiático atual, é 

necessário que os elementosnão sejam considerados apenas no aspecto verbal 
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LSF (Halliday) 

GDV (Kress e van Leeuwen) 

•  MetafunçãoIdeacional 

•  SignificadoRepresentacional 

LSF (Halliday) 

GDV (Kress e van Leeuwen) 

• MetafunçãoInterpessoal 

• SignificadoInteracional 

LSF (Halliday) 

GDV (Kress e vanLeeuwen) 

 

•  MetafunçãoTextual 

•  SignificadoComposicional 

e/ou visual, mas nas combinações entre os modos, para uma leitura mais completa 

acerca dos discursos que entre si se complementam. 

Os estudos com base nos elementos visuais seguemuma abordagem 

multimodal, na qual são analisados a partir dos discursos imagéticos. Essa 

abordagemsurgiu dos pressupostos da teoria Linguística Sistêmico Funcional 

(LSF)1proposta por Halliday (1994), que tinha um enfoque na análise dos textos 

verbais. É nesse contexto que a Gramática do Desing Visual (GVD) é desenvolvida, 

propondo um olhar para os modos semióticos, e para evidenciar o visual 

apresentando suas categorias de análise dessa linguagem. Conforme a figura 

abaixo, segue a relação da LSF com a GVD. 

 
Figura 04 – Linguística Sistêmico Funcional e Gramática do Desing Visual 

 

Fonte: Figura baseada em Halliday (1994) e em Kress e Van Leeuwen (2006). 
 

Convém ressaltar que a GVD surgiu no campo da semiótica social, tendo 

como objetivo identificar e interpretar significados ideológicos contidos nos discursos 

imagéticos, tornando-se um recurso de cunho crítico-analítico para entender a 

constituição desses textos multimodais. Desse modo, Almeida (2012) apresenta a 

                                                           
1
LSF é uma gramática desenvolvida por Halliday (1994) que tem um enfoque na análise do sistema 

semiótico da linguagem,umagramáticadirecionaparaoestudodotexto.SegundoHalliday (1994), a 
oração não é uma estrutura de uma dimensão apenas, mas de três diferentes estruturas, 
denominadas metafunções. Desse modo, os três sentidos presentes numa estrutura frasal são 
caracterizados por: metafunção textual, metafunção interpessoal e metafunção ideacional. Na 
metafunção textual, a oração é identificada como mensagem, que tem como ponto de partida o 
Tema, que será desenvolvido pelo Rema. Na metafunção interpessoal focaliza a oração na interação 
entre falante e ouvinte. E por fim, a metafunção ideacional revela a maneira como representamos 
nossas experiências no mundo, a maneira como observamos o mundo. 
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teoria GVD numa proposta de identificação dos significados sociais, culturais e 

políticos, contidos nos textos imagéticos. 

Segundo Fernandes e Almeida (2008), essa teoria contém abordagem 

diferenciada das teorias tradicionais, baseadas em ―aspectos lexicais‖. Nessa 

perspectiva, Kress e van Leeuwen (2006) propõem uma Gramática do Design Visual 

(GDV), que trabalha uma ―análise gramatical‖ baseada em imagens, e são pautadas 

nas teorias gramaticais verbais, em especial nas metafunções da Linguística 

Sistêmico Funcional (LSF) de Halliday (1994). Desse modo, A Gramática do Design 

Visual procura compreender de que forma os diferentes modos de representação 

visual e de relações entre si se tornam padrões.  

Desse modo, a Gramática do Design Visual atualmente é um dos estudos 

mais importantes na descrição da estrutura, que organiza a informação visual nos 

textos. E para fazer uso de uma organização metafuncional, a Gramática do Design 

Visual de Kress e van Leeuwen (2006), foi construindo seus significados a partir das 

mesmas funções propostas por Halliday. Assim, dentro dessa perspectiva, Kress e 

van Leeuwen (2006) dividem as metafunções em categorias para análises de 

imagens e textos multimodais, as quais é composta pela: Função Representacional; 

Função Interacional; e Função Composicional. 

 

Quadro 01- As metafunções de Halliday e os significados de Kress e van Leeuwen 

Halliday Krees 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 palavras, o que nos está sendo 
mostrado, o que se supõe que esteja ―ali‖, o 
que está acontecendo, ou quais relações 
estão sendo construídas entre 
oselementosapresentados. 
 

 
 
 
 

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 dequem 
vê e o que é visto‖ 
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Textual 

 
 
 
 

Composicional 

Responsável pela estrutura e formato do 
texto. É realizada na função composicional 
na proposição para análise de imagens de 
Kress & van Leeuwen, e se refere aos 
significados obtidos através da distribuição 
do valor da informação ou ênfase 
relativaentre os elementos da imagem. 

 
Fonte: Fernandes e Almeida (2008, p. 12) 

 

A GVD tem uma proposta de apresentar outros modos semióticos além da 

linguagem verbal, tendo em vista a finalidade no processo de constituir uma 

comunicação através das análises de imagens. Para isso, Kress e van Leeuween 

(2006), por meio das metafunções (categorias), determinam as seguintes 

subcategorias: 

 

Quadro 02 – Categorias e Subcategorias da GVD 

 
Categorias da GVD 

 
Subcategorias da GVD 

 
Significado 

representacional 

 
 RepresentaçõesNarrativas:osparticipantesrealizam 

uma ação. Subdivide-se em: de ação, reacional, verbal 
e mental; 

 Representações Conceituais: os participantes 
apresentamumcomportamentoinerteeforadeum 
determinado contexto. 

 
Significado interacional 

 
 Dimensão doOlhar 

 Dimensão deEnquadramento 

 Dimensão dePerspectiva 

 
Significado 

composicional 

 
 Valor daInformação 

 Saliência 

 Moldura 

 
Fonte: Quadro baseado em Kress e van Leeuwen (2006). 

 

Com base no quadro apresentado, especificaremos cada uma categoria e 

subcategorias com seus respectivos significados. 
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2.2.1 Função Representacional 

 

Baseado na Metafunção Ideacional de Halliday (1994), a função 

representacional constitui a representação dos participantes envolvidos em uma 

imagem, conforme Kress e van Leeween (2006). Dentro desse contexto, Fernandes 

e Almeida (2008) assinalam que os participantes constituídos nessa representação 

são feitos por meio de pessoas, objetos, lugares e/ou ações desempenhadas, e são 

analisadas com a finalidade de apresentar como elas estão representadas na 

imagem. Desse modo, percebe-se que o enfoque da função representacional é 

analisar o desempenho interno dos participantes, sem considerar os elementos extra 

imagens. 

De acordo com Kress e van Leeuween (2006), a representação dos 

participantes (atores/ações ou processos) na imagem, constitui os significados 

representacionais classificados em narrativos ou conceituais. Assim, vejamos 

comoestrutura representacional se divide na figura abaixo: 

 

Figura 05 –Estruturas Representacionais 

 

 

 

 

 

Fonte:Kress e van Leewuen(2006) 

 

Na função representacional as imagens podem ser consideradas como 

narrativas ou conceituais. Na estrutura da representação narrativa é retratada por 

uma ação, em que o participante realiza ou recebesobre outros envolvidos. A ação é 

representada por vetores que segundo Kress e van Leeuwen (2006), consiste por 

um traço imaginário pelo participante (ator) através do objeto(meta), ocorrendo uma 

ação realizada na imagem. Sendo assim, a presença de vetores indicando que 

ações estão sendo desenvolvidas e/ou sendo realizadas pelos participantes é um 

tipo de estrutura narrativa da imagem.Conforme o exemplo a seguir: 

 

Figura 06 – Estrutura Representacional Narrativa- Ação e Vetorres 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/B2j7TaTFSFw/ 

Conforme a figura 06, está representada uma estruturação representacional 

narrativa, que identifica a presença de mais de um participante, na qual 

umparticipante pratica a ação (puxar) e os outros participantes são carregados. O 

participante (cérebro) que realiza a ação é chamado de ator, e a ação (puxar) que 

este desenvolve, é desempenhada por um vetor que indica a direcionalidade da 

ação. Os outros participantes (os órgãos) é a meta, pela qual estão sendo puxados e 

recebendo a ação. 

É importante ressaltar que existem diversas maneiras de desempenho de 

uma ação, logo as interpretações são analisadas de forma particulares. Visto isso, 

as análises de imagens de cunho estático também são passíveis de serem 

realizadas; vejamos o processo conceitual a seguir. 

Diferentemente da estrutura representacional narrativa, a estrutura 

representacional conceitual não possui ação de participantes, assim, o enfoque 

desta categoria é representado pelos atributos e as identidades constituídas por 

eles. A representação conceitual é indicada através de características de 

participantes em grupos de categorias, e conforme Nascimento, Bezerra e Herbele 

(2011), elas podem ser construídas por meio de três tipos de processos: 

classificacionais, analíticos e o simbólico: 

 

a) disposição dos participantes em taxonomias, ou seja, 
agrupamentos por categoria; b) apresentação dos participantes 
em 
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umarelaçãoparte/todo;c)ausênciadevetores;d)ausênciaoumenor 
detalhamento do pano de fundo, o que direciona o foco para os 
participantes e seusatributos (NASCIMENTO, BEZERRA, 
HEBERLE, 2011, p. 536-537). 

 

No processo classificacional, não há presença de ações(vetores), tendo como 

foco localizar na imagem a essência da informação referente aos termos de classe, 

estrutura e significados.Assim, na representação classificacional, os participantes 

são colocados numa relação de classe taxionomia hierárquica, podendo haver 

participantes sendo colocado como subordinado em relação a outros, fazendo o 

papel de subordinador.  

Vejamos que na figura 07, logo abaixo,o processode classificação é 

representado numa relação taxionômica hierárquica, quese visualiza a 

representação do Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro (o 

subordinador), ao lado dos ministros (subordinados) da nação. Tendo em vista do 

ponto hierárquico, o maior poder identificado pelo Presidente do Brasil, está situado 

centralizado, ao passo que seus subordinados, disponham-se ao seu lado. 

 

Figura 07 – Representação ConceitualClassificacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:https://www.instagram.com/p/B31t3byhGn_/ 

 

No processo analítico, a relação entre os participantes é representada como 

parte de um todo, de modo que, um dos participantes possui atributos possuídos 

desse todo. Nesse sentido, a classificação apresenta características dos portadores: 

roupas, estilo, marcas, cores e outros aspectos. 
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Figura 08 –Representação Conceitual Analítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B3o4_7Bj7-0/ 

  

Quanto ao processo analítico, a figura 08 está representada pela imagem da 

professora, que estáconstituídana sala de aula e seus alunos que são parte 

integrantes desse contexto. Visto isso, a imagem apresenta a figura da professora 

munida de objetos (livros, cadernos) que são recursos utilizados pela profissão, e ao 

fundo, constituída pela sala de aula, espaço este que a representa e se insere os 

alunos constituindo o contexto da professora. 

O processo simbólico ocorre quando há presença de elementos na imagem 

que acrescentem um valor extra, algo que não faz parte da imagem real. Nesse 

processo, a imagem sugere algo, não necessariamente o significado literal do 

participante, por isso é simbólico: sugestivo simbólico. 

Em aspecto de dar um valor extra à imagem acontece por meio de cores, 

tamanhos, posição e outros. Nesse sentido, é estabelecido um significado aos 

participantes, acrescentando-lhes algo à imagem, e assim atribuindo-lhes 

simbolismos. 

 

Figura 09 – Representação Conceitual Simbólica 
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Fonte:https://www.instagram.com/p/B1wNLfTH1Bd/ 

 

Veja que na figura acima, é dado um símbolo em tamanho real do cofrinho em 

relação à moeda (pouco valor). 

 

2.2.2 Função Interacional 

 

Nesta função interacional, as imagens possuem uma relação entre os 

participantes representados e o leitor, ou seja, num relacionamento entre o 

observador e o observado. Assim, a metafunção interativa, de acordo com Kress e 

van Leeuwen (2006), tem como propósito investigar os elementos contidos dentro da 

perspectiva do leitor, de forma a analisar quais os recursos que fazem a interação 

entre o leitor e os participantes representados. Dentro dessa perspectiva, Almeida 

(2009) menciona que essa relação pode ser realizada através de recursos visuais 

tais como: contato, distância social,perspectiva e modalidade. Vejamos a estrutura 

da metafunção interacional: 

 

Figura 10 – Estrutura da Metafunção Interacional 
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Fonte: Kress e van Leewuen (2006) 

 

O contato possibilita uma interação maior ou menor com o leitor, de forma que 

a relação entre o participante (humano e/ou personificado) e o leitor é mais ou 

menos pessoal ou impessoal. Numa relação pessoal, o participante é representado 

num olhar diretamente para o leitor/espectador. E assim, criando uma relação de 

demanda. E numa relação impessoal, o participante, sendo este representado, não 

se apresenta num contato direto do olhar com o leitor/espectador, de modo a que se 

apresenta na imagem apenas como uma figura a ser observada pelo 

leitor/espectador.  

E essa configuração é denominada como oferta. Vejamos as figuras conforme 

o exemplo a seguir de demanda e oferta. 

 
Figura 11- Demanda                                              Figura 12 - Oferta 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/B16lFaHhDDv/Fonte:ttps://www.instagram.com/p/B19KLj4BDni/ 
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A distância social se configura como posicionamento do participante 

representado, no sentido que este se coloque próximo ou distante do 

leitor/espectador, podendo ser criado uma relação de intimidade em diferentes 

níveis. Kress e van Leeuwen (1996; 2006) utilizam basicamente três planos de 

enquadramento. Tais relações podem ser atribuídas por meio do tipo de plano a 

captar a imagem em: plano fechado (close-up), plano médio (médium shot) e o plano 

aberto (longshot).  

No plano fechado, retrata uma imagem que inclui dos ombros até a cabeça, 

trazendo uma relação de intimidade do participante representado com o 

leitor/espectador. No plano médio, retrata uma imagem que inclui a parte do tronco 

até a cabeça, que coloca apenas uma relação de vínculo social. E no plano aberto, 

representa uma imagem ampla, pois inclui todo o corpo do participante, e logo 

propõe uma relação impessoal ao leitor/espectador. Vejamos as relações atribuídas 

no plano captado em cada imagem. 

 

 

 

 

 

Figura 13 –Plano fechado (Close-up)                  Figura 14 – Plano médio (Médium shot) 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/B1OmS17h4QW/   Fonte: https://www.instagram.com/p/B3wxoj1hJ2L/ 
 

Figura 15 – Plano aberto (longshot) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/Bqzc36bhoHl/ 

 

A Perspectiva é representada através do ângulo em que o participante é 

captado na imagem. Kress e van Leeuwen (2006; 2008) estabelecem essa relação a 

partir de três ângulos: frontal, obliquo e vertical; assim sendo, os ângulose 

apresentam como o personagem está disposto na imagem e qual a 

representatividade dessa organização para a interação com o interlocutor. 

O ângulo frontal sugere o envolvimento do observador com o participante 

representado. A partir do ponto de vista o torna parte de seu mundo. Para isso, 

quando a imagem está no nível do olhar, a relação de poder é representada como 

igualitária. No ângulo obliquo, acontece um distanciamento, em que o participante é 

posicionado de lado em relação ao leitor/espectador.Sendo assim, o participante de 

perfil estabelece uma sensação de alheamento, ―deixando implícito que aquilo que 

vemos não pertence ao nosso mundo‖.  

No ângulo vertical, configuram-se três posicionamentos da imagem: a câmara 

altacapta o objeto de cima para baixo. O produtor da imagem e o participante 

interativo exercem poder sobre esse objeto. Na câmara baixa, ocorre uma inversão 

de poder. O objeto ou o participante representado passa a deter o poder. Quando a 
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câmera fica no nível do olhardo produtor e do leitor, se estabelece o princípio da 

igualdade.  

 
Figura 16 – Perspectiva – Ângulo Vertical Alto          Figura 17 – Perspectiva – Ângulo Vertical Baixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.instagram.com/p/yud_gYRvVQ/Fonte: https://www.instagram.com/p/B4Fb4TenIjX/ 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Perspectiva – Ângulo Vertical Linear 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/B4FWCf5AoAa/ 

 

O poder é concebido na imagem a partir de um eixo horizontal, que através 

dos ângulos: alto, baixo e linear (nível dos olhos), configura-se, respectivamente, 

uma imagem de um ponto de vista superior do leitor em relação ao participante,uma 

imagem evidenciada pelo poder do participante em relação ao leitor,e uma imagem 

que expressa uma relação de igualdade entre participante e leitor. 

No aspecto da modalidade, ela ocorre por meio de características que é 

ajustado através da imagem representada. Assim, Kress e van Leeuwen (2006), 

refere-se à modalidade, à imagem de algum participante determinando o valor da 

representação real contida nessa categoria. Logo, a modalidade representada pode 

ser constituída de maior ou menor grau de verdade, dependendo dos recursos 

visuais utilizados. 

Segundo Fernandes e Almeida (2008), a modalidade depende do valor de 

verdade representado.Para Kress e van Leeuwen (2006), a modalidade pode ser 

alta ou baixa. Na modalidade alta, a imagem detém uma configuração mais próxima 

da realidade, já a modalidade baixa é configurada por uma imagem mais distante do 

contexto real. Dentro desse espectro, para modalizar as imagens,Fernandes e 

Almeida (2008) propõem os seguintes mecanismos: 

 

Utilização de cor - saturação / diferenciação / modulação da 
sombra à cor plena;Contextualização sugestão deprofundidade–
técnicade perspectiva (da ausência do cenário ao cenário mais 
detalhado);Iluminação – grande luminosidade até quase a 
ausência desta. Brilho–
luminosidadeemumpontoespecífico(nívelmáximodebrilho até os 
tons de cinza) (FERNANDES; ALMEIDA, 2008, p. 22). 

 

 Vejamos a representação da imagem por meio da modalização alta e baixa. 
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Figura 19 - Modalidade Alta                            Figura 20 - Modalidade Baixa 

Fonte:https://www.instagram.com/p/Bys_-brjA48/ Fonte: https://www.instagram.com/p/Bz5SKkwjcMT/ 

 

2.2.3 Função Composicional 

 

A últimametafunção da Gramática do Design Visual, tem a função de 

composição, e é responsável pelo aspecto de descrição e organização da imagem 

representada, relacionada ao todo da imagem e/ou uma página multimodal 

(constituída por texto verbal e imagem), no espaço que é ocupado. De outro modo, 

está relacionado ao layout do texto e/ou imagem. De acordo com Nascimento, 

Bezerra e Heberle (2011),os significados composicionais podem ser relacionados 

em três aspectos: valor da informação, enquadramento e saliência. 

 

Figura 21 – Estrutura da MetafunçãoComposicional 

Fonte: Kress e van Leewuen (2006) 
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O valor da informação se fundamenta mediante a posição de um elemento, 

que lhe é conferido um valor conforme a localização da área ocupada da página 

(centro ou margem), tendo atribuição de dado/novo e ideal/real. Os elementos 

localizados à esquerda da página são apresentados como Dado, ou seja, algo que já 

é conhecido do leitor. E os elementos apresentado à direita é o Novo, ou seja, é a 

nova informação a ser discutida. Vejamos como se configura os elementos a partir 

da proposta de Kress e van Leeuwen (2008). 

 

Figura 22 – Posições dos elementos 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Kress e van Leeuwen (2006, p. 197). 

 

De acordo com a estruturação da posição dos elementos: dado/novo, 

ideal/real e centro/margem, é possível fazer uma análise dando o valor da 

informação à imagem, estabelecido pelo posicionamento dos elementos dentro da 

composição visual. Conforme a figura 

abaixo, os elementos contidos 

na imagem obtêm um valor de 

informação mais ou menos relevante. 

Vejamos: 

 

Figura 23 – Valor da Informação 
 

 

Ideal                                         
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           Centro                                            Novo 

 

                     Dado 

 

 

 

Real 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B2xPptrgyJ2/ 

 

O enquadramento é identificado a partir dos elementos que compõem a 

imagem. Desse modo, os elementossão representados de maneira que estão 

interligados, separados e/ou segregados. Logo, segundo Nascimento, Bezerra e 

Herbele (2011), o enquadramento éindicado por um tipo de conexão ou desconexão 

entre os elementos.Nessa perspectiva, a ausência ou presença de linha 

divisóriaindica uma unidade ou separação dos elementos contidos na imagem.  

Kress e van Leeuwen (2006) classificam ainda em estruturação baixa quando 

há uma linha imagética que separa (desconexão) os elementos da imagem, e 

quando a linha imaginária não está presente é classificado como estruturação alta, 

pois os elementos contidos na imagem apresentam unidade (conexão). Na figura 24, 

o fundo azul ajuda a compor a imagem e o contorno branco faz parecer que os 

elementos estão interligados, e assim, configurando como uma estruturação alta.  

Na figura 25, por exemplo, a cor proporciona um contraste, que reforça um 

sentido de individualidade destacado pela cor diferenciada dos óculos vermelhos, 

classificando essa imagem como estruturação baixa. 

 

Figura 24 – Estruturação AltaFigura 25 – Estruturação Baixa 
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Fonte:https://www.instagram.com/p/B3UzM54gB35/Fonte:https://www.instagram.com/p/B2AXTO4gNpa/ 

 

A saliência é vista a partir da utilização das estratégias que lhe são conferidas 

para dar maior ou menor destaque a certos elementos no texto visual. Sendo assim, 

segundo Nascimento, Bezerra e Herbele (2011), a representação referente ao 

tamanho do objeto em relação a outro, segue como estratégia valorativa de um 

elemento sobre o outro.Ainda nessa perspectiva, outra estratégia de valorização 

utilizada é a coordenação entre as cores e o posicionamento de itens que podem ser 

expostos em primeiro ou segundo plano. Sendo assim, esse recurso é utilizado a fim 

de produzir efeitos, para um maior ou menor impacto no texto visual. 

Observando as estratégias utilizadas na figura 26, percebe-se as proporções 

de tamanho dos elementos constituídos na imagem, visando uma valorização de 

determinados itens. Na figura 27, utiliza-se de outra estratégia, que se dá por meio 

de cores e contrastes, com a finalidade também da valorização dos elementos 

contidos na imagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 – Saliência de tamanho           Figura 27 – Saliência de Cores 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/B2jN4XaHq4t/            Fonte: https://www.instagram.com/p/B1WBnFQHJih/ 

 

As novas configurações textuais têm sido visto frequentemente nesse mundo 

vasto da internet, na qual as práticas textuais (vídeos, blogs, anúncios etc.), são 

modelos de novos gêneros, que dispomos de recursos tecnológicos para expressar 

uma situação (cena), ao invés de descrevê-la verbalmente. Sendo assim, podemos 

destacar o crescente espaço que as imagens vêm ocupando, em comparação com a 

linguagem verbal. 

 

2.3 Letramento Crítico Multimodal 

 

Nos estudos sobre letramento, sabe-se da sua vasta contribuição ao 

desenvolvimento das práticas de leitura e escrita. Nesse contexto, destaca-se vários 

significados e inscrições teóricas. O termo letramento também está relacionado a 

uma dimensão crítica, e nela pode-se veicular relações de poder, vínculos 

valorativos e de cunho ideológico; a esses, o letramento crítico pode ser utilizado em 

contextos institucionais com vistas à mudança social. 

O letramento, segundoJanks (2010), tem significado de oposição ao 

iletramento, relacionado ao uso da língua escrita de acordo com as normas das 

instituições sociais, ou seja, está relacionado às práticas sociais. Em algumas 
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línguas o termo do uso letramento expressa-se uma capacidade ou competência. 

Sendo assim, é considerado letrado, alguém que faz parte de um determinado grupo 

social que teve acesso à educação. Dessa forma, costuma-se considerarletrados as 

pessoas ―cultas‖ e/ou ―civilizadas. 

Segundo Barbosa (2015), o letramento tem várias perspectivas: na dimensão 

relacionada entre linguagem e poder, baseadas nas estruturas sociais e produção 

dos discursos; e na dimensão da análise não verbal, considerando as imagens como 

papel preponderante na modernidade tardia.Por esse motivo, o letramento crítico 

pode ser também multimodal, na medida em que se busca desconstruir discursos 

ideologicamente hegemônicos, que se materializam tanto no verbal quanto no 

imagético. 

Na perspectiva de linguagem e relações de poder, o letramento crítico está 

dimensionado na questão social da linguagem de uma fundamentação marxista, em 

que as relações de poder estão em grupos dominantes, que se sobrepõem aos 

grupos dos subordinados. Essas relações de classes entre dominantes e 

subordinados, geram um conflito de opressão, manifestados nas formações sociais 

de gênero, raça, sexualidade, entre outros. Para Foucault (1997), as estruturas 

sociais disciplinam, produzindo ―vontades de verdades‖, objetivando o controle de 

indivíduos na sociedade, para torná-los em sujeitos dóceis e úteis.  

O marxismo aponta o termo ―crítico‖ direcionado para qual o poder se destina. 

Essa relação de poder entre dominantes e subordinados,segundo Gramsci (1971), é 

produzido um processo de coerção, que o objetivo dos grupos dominantes é 

produzir um ―senso comum‖, naturalizando as relações sociais, de modo ao 

interesse da minoria. Ao invés de recorrer à violência física, faz-se uso de um 

processo coercitivo, a fim de persuadir para um consentimento de 

desempoderamento.  

É nesse contexto que atentamos para a dimensão da linguagem que é 

concretizado como um espaço de lutas hegemônicas e contradições que se 

materializam por meio dela. James Gee (1990) conceitua discurso, os modos de 

falar, escrever, fazer, estar, acreditar, valorizar a respeito das pessoas ao redor. 

Para isso, a construção de identidades nos discursos dos indivíduos, nos coloca 

como um tipo de ser humano. Essa é a forma de poder da língua, no qual Foulcault 

(2003) acredita que ―o discurso é o poder a ser tomado‖.  



45 
 

 

Desse modo, o discurso é uma forma de controle nas relações de dominação, 

que a partir do pensamento crítico, segundo Fairclough (2001a), pode-se 

desconstruir ideologias de textos que compõem as práticas sociais, expondo as 

práticas de dominação.No letramento crítico, a ideologia é fundamentada por Max e 

Engels, mais especificamente na análise da ideologia alemã. Para Fairclough 

(2003), a ideologia são formas de ―discurso‖, que podem ser utilizados como legítimo 

em ações sociais e usadas como identidades como forma de um estilo. 

O letramento crítico é usado como método para desvelar essa naturalização 

nas relações sociais, empoderando os grupos em posição de subordinação, e 

resgatando-os de uma ―falsa consciência‖ como ressaltou Eagleton (1991). Nesse 

contexto, há uma construção ideológica através dos discursos, que segundo 

Foucault (2003), estes podem ser controlado, selecionado, organizado e 

redistribuído de várias formas, com o propósito de eliminar os poderes e perigos, 

regulando os acontecimentos, disfarçando a temível materialidade. 

Dentro da perspectiva a respeito dessa materialidade, o letramento crítico 

relacionado à leitura possui um engajamento diretamente ao texto escrito, de modo 

que é preciso ir mais além, atentando também para os aspectos visuais do texto, 

logo numa percepção para as multimodalidades no contexto da criticidade. Assim, 

nessa perspectiva multimodal, os teóricos Kress e Van Leeuween (2006) contribuem 

para as estruturas imagéticas, num modo de identificação e sistematização. O 

objetivo é descrever as imagens, partindo do pressuposto de que os elementos 

contidos dentro delas, são combinados entre si numa comunicação com um todo, 

expressando diferentes significados. A partir das análises visuais, podemestar 

contidas como forma de participantes (pessoas, lugares, objetos), tendo estes 

organizados em níveis distintos de complexidade. 

Tendo em vista essa proposta, percebe-se que o letramento crítico multimodal 

é um modelo de leitura além da escrita, em que a imagem possui significados 

descritos dentro de uma estrutura visual de identificação e de sistematização.Dentro 

dessa perspectiva, foram a partir das contribuições de Halliday (1994), baseadas 

nas metafunções ideacional, interpessoal e textual, que os teóricos Kress e Van 

Leeuwen (2006), propuseram um modelo para situações de opressão presentes nas 

relações de poder.   

Nesse sentido, há uma recorrência a um disfarce apelativo utilizado nos 

recursos tecnológicos através das imagens, com a finalidade de destaque em 
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desejados atributos, produzindo um modelo de identidade legitimado dentro do 

agrupamento social. 

2.3.1 Contribuições e desafios do letramento crítico 

 

As práticas do letramento crítico estão atreladas à pedagogia crítica defendida 

e inspirada em Paulo Freire. Isso porque, para Freire (2011),a leitura de mundo 

precedea leitura das palavras, podendo o leitor atuar de forma transformadora num 

posicionamento social em que este esteja inserido. Diante dessa perspectiva, isso 

costuma acontecer numa relação de ação e reflexão sobre o mundo com a 

finalidade de transformá-lo. Logo, essa percepção está constituída no papel da 

sociedade, em utilizar vários gêneros de textos para o aprendizado como ato de 

conhecimento em leituras escritas e orais, para assumirem um papel de aprendizes 

como sujeitos criativos. 

Tendo o letramento como uma atividade relacionada com as diversidades 

culturais e com as comunidades num contexto escolar de sala de aula, o papel do 

professor é de fundamental responsabilidade constituir em suas aulas leituras 

(gêneros textuais), que levem os estudantes a problematizá-los e/ou questioná-los 

com vistas ao letramento crítico.Segundo Fairclough (1992), é necessário que os 

professores utilizem uma percepção crítica da língua nas salas de aula. Conforme 

destacou Bourdieu (1991), geralmente o sistema educacional falha em proporcionar 

aos estudantes dos grupos subordinados na sociedade a aprendizagem e o acesso 

à língua realista (legítima). 

O letramento crítico, nesse contexto, está fundamentado para uma mudança 

social, como menciona Fairclough (2001a), na contribuição da melhoria de vida das 

comunidades em setores menos privilegiados, nos quais os estudantes são 

pertencentes. Para isso,segundo Rajagopalan (2003), é necessário que no ensino 

de línguas, haja uma relação com a linguística crítica constituída pelos professores, 

de modo que, sejam instigados não somente ―pensar sobre a língua‖, mas também 

―pensar na linguagem‖. 

Em uma perspectiva crítica,  

 

Ensinar, nos termos de Freire, não é simplesmente estar na sala de 
aula, mas estar na história, na esfera mais ampla de um imaginário 
político que oferece aos educadores a oportunidade de uma enorme 
coleção de campos para mobilizar conhecimentos e desejos que 
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podem levar a mudanças significativas na minimalização do grau de 
opressão na vida das pessoas(GIROUX. 1996, p. 570). 

 

 
Assim, a prática do letramento crítico é engajada na luta a favor da 

comunidade menos privilegiada para a contribuição e constituição de uma sociedade 

com acesso ao conhecimento da língua legítima, de modo que, através desse 

processo de letramento, ocasione a construção de realidades sociais diferentes, 

propondo uma visão crítica diferenciada aos alunos, que é ideologicamente 

naturalizado e assumido por algo legítimo por parte dos grupos dominantes. 

A abordagem do letramento crítico acarreta diversos desafios na contribuição 

expressiva para o empoderamento dos estudantes, uma vez que essa prática de 

letramento favorece-os para um ambiente de diversidade, que é exigido um 

posicionamento de questões as práticas apontadas como naturalizadas.O discurso é 

uma prática que cerceia a diferença, conforme aponta Thompson (1998), que a 

diferenciação é construída a partir da fragmentação, logo, provoca repulsão do 

outro. 

O letramento crítico favorece no posicionamento dos sujeitos, cuja 

contribuição está na identificação e nas atribuições de valor que a linguagem 

promove. Nesse sentido,Bordieu e Wacquant (2001) mencionam que, em termos 

globais, a sociedade oferece uma linguagem que se propõea ser universalizada, 

com a finalidade de interditar as possibilidades de pensar e agir no mundo. A língua 

mantida pelo poder simbólico é utilizada pelos estudantes, uma vez que estes estão 

sendo atacados por conceitos ideológicos. 

Dentro dessa perspectiva, a língua como um todo, é ensinada em diversos 

contextos institucionais e sociais que nos levam a diversos sentidos de perspectiva 

relacionada a estudos acerca do letramento. Sendo assim, é necessário que nas 

práticas educativas não sejam ocultados a inexistência da diferença, posicionando o 

estudante numa situação de silenciamento. Para Heller (2008), existe uma visão 

errônea acerca da língua, em consequência da sistematização linguística, que se 

identifica como um sistema objetivado, recusando a língua como uma prática social 

produzida a partir das relações de poder. 

O modelo de letramento crítico de Janks(2010) considera as questões de 

Poder, Diversidade e Acesso, atentando para as ações de Design e Redesign, 

considerando sua interdependência. Para essa autora, a linguagem é uma forma de 
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sustentar e desafiar a existência do poder. Logo, sabe-se que numa relação de 

poder, existirão opressores e oprimidos. Lembrando que a teoria originada como 

dominador/oprimido vem da análise de Karl Marx, tendo essa ideia, oportunizaram 

surgir outras categorias de opressão em meio a outras diferenças sociais.  

O modo como a língua é usada provoca mudanças nas pessoas. Em 

detrimento disso, é pela linguagem e através da linguagem que o mundo é 

construído, e é a partir dela que nossa compreensão é moldada e relacionada com o 

eu sujeito e do outro. É nessa perspectiva que é através da linguagem que são 

construídos os discursos e automaticamente captamo-lo de outras pessoas ao 

nosso redor.Foucault (2003) sugere que "o discurso é o poder a ser tomado" porque 

ele reconhece sua capacidade de nos produzir como tipos específicos de seres 

humanos. 

A diversidade é constituída por comunidades diferentes, que possuem línguas 

diferentes, convenções sociais e linguísticas diferentes, e ainda expõem diversos 

discursos, com diferentes crenças e valores envoltos. Isso é apenas uma sucinta 

amostra da diversidade humana produzida pela diferença nos modos de construção 

e vivência no mundo. A diversidade gera oportunidades, diferenças que pode ser 

vistode forma positiva e/ou negativa. Visto de um lado positivo, a diversidade 

oportuniza formas diversas de estar no mundo, aprendendo línguas diferentes, bem 

como crenças e valores. Por outro lado, a diferença pode ser vista como forma de 

ameaça a sua própria identidade, relacionando a questões ―preconceitos‖ sociais 

existentes na raça humana. 

A ideia do acesso é um dos pontos a serem considerados no letramento 

crítico. A questão da acessibilidade pode-se levar em conta diversos fatores, como 

institucional, estrutural (físico), social e entre outros. Para isso, segundo Janks 

(2010)menciona, é importante considerar quem consegue ter acesso fácil a um 

conhecimento (letramento) escolar e quem acha difícil ter esse acesso e o porquê. O 

acesso ao conhecimento pode também sofrer pela forma de como aprendemos e 

ensinamos, pois existem diferentes meios, diferentes métodos, diferentes 

habilidades, diferentes interesses, diferentes instituições, enfim. O acesso ao 

conhecimento depende de vários contextos em sistemas de educação politicamente 

modificados, com a finalidade de segregar poderes e saberes, possibilitando mais 

acessos a uns do que a outros. 
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Logo,é preciso reconhecer que os acessos não são bem divididos, e para isso 

o autor expressa que: 

 

Esta tensão nos conduz à articulação de novas possibilidades 
emergentes de reinvenção cultural, transformação e mudança nos 
contextos educacionais e em esferas socioculturais mais amplas da 
vida. As forças produtivas do terceiro setor e a hibridização tornam-
se o ponto de partida para a construção cultural de novas práticas, 
significados e discursos (KOSTOGRIZ. 2002, p. 5). 

 

Dentro desse contexto, os acessos devem ser atentados como parte do 

processo de reconfiguração social, tendo em vista que instituições educativas não 

marginalizem estudantes, negando-lhes acessos para tal modelo. De modo geral, 

sabe-se que burocraticamente, existem privilégios e facilidades dentro de uma 

estratégia ideológica, com a finalidades para regular recursos e excluir do sistema 

aqueles que não lhes interessa. Conforme Bourdieu (1991), os domínios sociais são 

enaltecidos e reconhecidos como capacitados, segregando aos que fogem do 

padrão dito como normal. 

No que concerne ao Design, segundo Janks (2010), é através deste que são 

selecionados e organizados os textos verbais e não verbais para criar significados 

na construção de sentidos das palavras, layout, imagens, cores, fontes, movimentos, 

sons, entre outros. Nessa perspectiva, é importante deter domínio acerca da 

produção de textos e, sobretudo, das tecnologias as quais permitem produzi-los. É 

nesse contexto, que essa produção de textos nos permite possibilidades de escolha 

na construção de sentidos em ações sobre o mundo; discernir posicionamentos e 

compreensão de como estão sendo construídos os textos. O Redesign, tem a ação 

de transformar, que segundo Janks(2014), o letramento crítico tem por objetivo 

reconstruir textos como um processo contínuo de transformação.  

Desse modo, o Redesign auxilia na geração de um mundo em que o poder 

não seja utilizado como desempoderamento dos outros, na finalidade que a 

diferença seja visualizada como meio de acesso a todos que possam ter bens 

sociais e oportunidades. Nessa perspectiva o ciclo do Redesignpode ser 

representado segundo Janks (2010): 
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Figura 28: ciclo do Redesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Janks (2010) 

 

Dessa forma, o ciclo proposto por Janks (2010) exerce a princípio uma 

função de construir o texto e, por consecutivo, desconstruí-lo, indagando questões 

de poder, acesso e diversidade, com a finalidade de reescrevê-lo para uma 

igualdade e justiça social. É nesse contexto que Janks (2010) propõe um olhar 

diferente para um mundo voltado à justiça social, contendo as quatro dimensões 

que são propostos nos textos: poder, diversidade, acesso e design/redesign. 

Tendo em vista esse aspecto, Janks (2013, p.229)propõe: ―Com essa 

agenda de justiça social e seu objetivo de produzir estudantes que se consideram 

agentes de mudança, o letramento crítico foi constituído para ser 

transformador 2 ‖.Contudo, o Letramento crítico possibilita que os envolvidos 

despertem para os significados, na forma de que os interesses produzidos como 

recursos diferentes possam reconstruir e reposicionar um texto. 

Convém evidenciar que tanto o design como redesign, pode ser utilizado de 

forma ética ou não, com a finalidade de interesses ideológicos. E é nesse contexto 

                                                           
2
With this social justice agenda and its aim to produce students who see themselves as agents of 

change, critical literacy is meant to be transformative. 
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que Foucault (1980) reforça a noção de poder, como algo que circula em 

substituição do conhecimento marxista de poder como uma forma de dominação e 

subordinação. Logo, ambas as formas de poder são constituídas no mundo, visto 

que essas formas de poder são sujeitas à crítica. Tendo em vista essa perspectiva, 

a criticidade não possui um limite (fim), mas a reconstrução ética, transformativa e 

ação social. 

 

2.4 Aspectos Ideológicos do Movimento Escola Sem Partido 

 

O Movimento Escola Sem Partido apresenta fundamentos sob o contexto de 

seu surgimento e suas estratégias de ação, nos quais, os aspectos ideológicos 

que são sustentados por este movimento são baseados a partir das noções acerca 

do ―marxismo cultural‖ e ―ideologia de gênero‖. Tendo em vista esses aspectos, 

num contexto macroestrutural, acerca do surgimento do movimento Escola Sem 

Partido,Frigotto (2017) assinala que, após a expansão do capitalismo financeiro no 

final do século XX, o capital especulativo cai e rouba os Estados enfraquecendo-os 

e assim abalando a economia com cobranças de juros de dívidas públicas. Desse 

modo, há um confronto de luta de classes, ocorrendo as desigualdades sociais em 

demasia. 

 

2.4.1 Marxismo Cultural e Neoliberalismo Econômico 

 

É nesse contexto que Silva (2017) relaciona a Teoria Crítica derivada do 

marxismo clássico, que influenciou os partidos de esquerda na Europa e América 

do Norte, e atualmente advém o pensamento nas ciências sociais e humanas, 

utilizando especificamente nos estudos de raça e gênero. A Teoria Crítica tem 

seus pensamentos/ideias em substituição do conflito entre burguesia/proletariado, 

por maiorias/privilegiados/opressores, em oposição às minorias/oprimidos, em 

proposição que a sociedade houvesse transformações e as relações de opressões 

acabassem. 

É reforçando essa ideia que o termo ―marxismo cultural‖, segundo Grass 

(2016), deixou de utilizar a antiga retórica de luta de classes e foi substituída por 

classes oprimidas e opressoras. Nas classes oprimidas são incluídas mulheres, 

minorias, grupos LGBTs, entre outras categorias e a classe opressora são 
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constituídos por homens brancos heterossexuais que não sejam ideologicamente 

marxistas, como os fundadores da Escola de Frankfurt. 

Partindo dessa perspectiva, os aspectos ideológicos do Movimento Escola 

Sem Partido são propostos com o objetivo de evitar/negar ―doutrinação ideológica‖ 

(―marxismo cultural‖ e ―ideologia de gênero‖) nas instituições de ensino. Para isso, 

é configurado ações de assédio e violência aos que não se adéquam ao que se é 

de costume (tradicional) – diga-se ao que se é hegemônico.  

Nesse contexto, Silva (2017) destaca queo Movimento Escola Sem Partido 

tem suas proposições a fim de interditar pensamentos baseadas no ―marxismo 

cultural‖ – o qual abrange a ―ideologia de gênero‖ – seria apontado como a 

negação da ―esquerda‖ a tudo o que é ―tradicional‖ – em especial à família 

heterossexual e ao cristianismo –, não como uma demanda de respeito à 

alteridade. 

Romano (2020) explica que o ―marxismo cultural‖ não corresponde 

diretamente a uma relação com a liberdade, com o progresso social e/ou com um 

suposto esclarecimento cultural, mas sim tem a ver com a criação de indivíduos 

semelhantes, que não se confrontem entre si e que não troquem ideias, agindo 

como máquinas automáticas e sem emoção. 

A Escola de Frankfurt defende uma ideia que atualmente é chamada de 

―politicamente correto‖, tendo em vista na crença de que menos liberdade garante 

mais justiça, e assim mais segurança. Baseando-se nesse pensamento, a Escola 

de Frankfurt protege a defesa impostergável dos direitos sociais, como causa 

pétrea a ser defendida no sistema jurídico.  

Em contrapartida, o liberalismo e o neoliberalismo que adotam regras de 

mercado como objetivo, além disso, como próprio do liberalismo, defende, de 

forma ampla, a propriedade privada e sua preservação em prol dos interesses da 

sociedade. Tendo em vista essa perspectiva, conforme Harvey (2008) acentua, 

que o neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-

econômicas que propõe que o bem-estar humanopode ser melhor promovido 

liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito 

de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade 

privada, livres mercados e livre comércio. Desse modo, o Estado tem comopapel 

criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas. 

Segundo Andrade (2019), o neoliberalismo na década de 1990 passou de 
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um modelo apenas político-econômico, para um ampla série de fênomemos 

políticos, ideológicos, culturais e espaciais, dentro de um contexto atual da época. 

Essa disseminação estendeu-se dentro dos movimentos socias e das lutas 

anticapitalista da época, tornando-se popular entre a militância mundialmente.  

Desse modo, a partir dos anos de 2000, o neoliberalismo deixou de ser 

debatido apenas entre seus economistas, e passou a ser utilizados por críticos, 

acadêmicos, tendo uma requalificação academica através de grandes teóricos 

com as contribuições de Pierr Bourdieu , David Harvey e Loic Wacquant, a partir 

da  publicação do curso de Foucault (2004), intitulado de Naissance de la 

biopolitique, que foi ganhando termos e usos mais amplos. 

Acerca da abordagem teórica neoliberalista, de acordo com Andrade 

(2019), pode ser fundamentada em dois pontos: o neoliberalismo que apresentam 

uma  ―essência‖, baseada nas teorias foucaultiana, marxista e bourdieusiana e o 

neoliberalismo que analisa enfaticamente as variações históricas e geográficas. 

Visto isso, percebeu-se que nos estudos acerca das variaçôes neoliberais, deveria 

ter utilizado uma conceituação a posteriori, e não a priori, com a finalidade de 

refrear a universalização indevida com base nas experiências dos países 

desenvolvidos. 

Considerando a fundamentação neoliberalista que foi retomado pelas 

ciências sociais, que busca apresentar suas ideias mais precisas em sua vertente 

crítica, teóricos como Foucault (2004), aborda o neoliberalismo, no contexto da 

história das artes de governo, referente à soberania política. Nessa perspectiva, o 

sentido governar é entendido como uma atividade que consiste em dirigir a 

conduta dos homens por meios de instrumentos estatais, constrangindo suas 

ações e reações.  

Segundo Candiotto (2010), numa análise do poder foulcaultiano acerca do 

liberalismo, é visto como uma teoria que utiliza uma técnicas de governar como 

polimorfa, ora é interpretado como uma atividade crítica, ora é lido como 

questionamento diante das maneiras contemporâneas de governar.E a respeito do 

neoliberalismo contemporâneo, é significativo em dois aspectos: no modus 

operandi, exercida como uma função crítica singular ao Estado intervencionista, 

não sendo uma representação de governo ou ideologia; e no mercado competitivo 

que foi a nova referência da economia e instâncias sociais, e ainda a existência 

individual. Logo, essa breve caracterização para as artes neoliberais de governar, 
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foram essenciais determinar excessos do modo de intervencionismo e regulação 

estatal sobre a sociedade e a vida dos indivíduos. 

Tendo em vista a perspectiva acerca da abordagem estrutural marxista, 

segundo Andrade (2019), é estabelecida como método político para fortalecer uma 

hegemonia de classe com a finalidade de difundir globalmente. Para isso, o 

neoliberalismo se define através de uma ordem social, que é exigida por novos 

critérios estabelecidos, utilizando-se de mecanismos  como o livre comércio e a 

livre mobilidade de capital.  

Sendo assim, através desse modelo é legitimado mediante uma teoria 

político-econômica que garante o livre mercado como liberdade indivudual de 

empreender, e ainda concede ao Estado uma ordem institucional com atribuição 

mínima necessária. Acerca do neoliberalismo Harvey (2008) afirma: 

 

Podemos, portanto, interpretar a neoliberalização seja como um 
projeto utópico de realizar um plano teórico de reorganização do 
capitalismo internacional ou como um projeto político de restabe-
lecimento das condições de acumulação do capital e de restaura-
ção do poder das elites econômicas. Defenderei a ideia de que o 
segundo desses objetivos na prática predominou. A neoliberaliza-
ção não foi muito eficaz na revitalização da acumulação de capital 
global, mas teve notável sucesso na restauração ou, em alguns ca-
sos (a Rússia e a China, por exemplo), na criação do poder de 
uma elite econômica. O utopismo teórico de argumento neoliberal, 
em conclusão, funcionou primordialmente como um sistema de jus-
tificação e de legitimação do que quer que tenha sido necessário 
fazer para alcançar esse fim. Os dados sugerem, além disso, que 
quando os princípios neoliberais conflitam com a necessidade de 
restaurar ou sustentar o poder da elite, esses princípios são ou 
abandonados ou tão distorcidos que se tornam irreconhecíveis 
(HARVEY, 2008, p. 27). 

 

Contudo, para os marxistas, as políticas neoliberais em termos de 

desenvolvimento econômico foi insignificante, pois o resultado veio por meio de 

alguns pontos a favorecer mais o poder da elite e, consequentemente, 

sustentando a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Logo, 

segundo Andrade (2019),o neoliberalismo é um mecanismo de disputa teórica e 

política, que consiste num pensamento favorável para estimular percepções 

críticas, ações políticas e revolucionárias. Desse modo, é necessário organizar as 

concepções teóricas, na finalidade de delimitar e esclarecer as metas e intenções 

a serem atingidas estrategicamente. 
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2.4.2 Ideologia de Gênero e Família Tradicional 

 

A respeito dos aspectos ideológicos sustentados pelo movimento Escola 

Sem Partido, a ideologia de gênero e a família tradicional são termos utilizados 

que contrariam a política do movimento. Visto que, uma de suas maiores 

bandeiras do movimento é contra ao debate sobre o gênero nas escolas, e contra 

isso a ESP chamou de ―ideologia de gênero‖, que segundo o movimento 

desconstrói o conceito de família, fundamentado pela união estável entre homem e 

mulher. Assim, contrariando a narrativa conservadora do movimento Escola Sem 

Partido. 

Segundo Cunha (2015), nos últimos anos manifestou-se de forma inevitável 

no ambientepúblico brasileiro, a retórica conservadora, demonstrando um poder de 

atração em diversas esferas (políticas, artísticas, intelectuais e principalmente 

midiáticas). Desse modo, o conservadorismo foi difundido num comprometimento 

de causas morais e econômicas, incluindo com oposição tomada por antipatia aos 

partidos de esquerda, mas especificamente ao Partido Trabalhista – PT, e também 

que vem carregado por uma forte carga emocional. 

De acordo com Bresser-Pereira (2013), o período que delimitou essa 

conjuntura foi disposto no ano de 2012, que foi denominado de uma reestruturação 

do ―liberalismo conservador e moralista brasileiro‖. Partindo desse pressuposto, 

essa reestruturação surgiu de forte solicitação pela classe média, visto que, desde 

a transição democrática vem ausentando-se da conduta progressista e adotando 

cada vez mais posturas dos partidos conservadores. 

O dualismo entre o Conservador versus o Liberal, segundo Lakoff (2002) 

enfatiza, há uma diferenciação de retórica nos pensamentos conservador e liberal 

como estratégia para legitimá-los. Desse modo, ele menciona que os discursos 

são estruturados politicamente através de metáforas centrais, exemplificando-as: o 

pai rigoroso é o conservador, e o provedor é o liberal. Assim são sistematizadas as 

noções de ordem moral que dispõem de sucesso/falhas conforme com seu apelo 

acompanhado aos eleitores. 

Nesse contexto, Lakoff (2002) parte do pressuposto de que a linguagem e a 

cultura são fundamentais, de modo que o poder é constituído, e que a 

compreensão da moralidade depende da compreensão metafórica, de modo que 
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tudo que é moral é marcado linguísticamente por meio de metáforas. 

Segundo Ribas (2018), devido a políticas neoliberais adotadas por governos 

que não se agregaram ao pensamento progressista, no Brasil é habitual confundir 

liberalismo com conservadorismo, devido à construção no conceito do senso 

comum. Mas em contínuo ao postulado de Lakoff (2002), trataremos de 

Conservador e progressistas, tendo em vista que estes pensam de forma 

diferente, mas também possuem algo em comum. Tanto para os conservadores 

quanto para os progressistas a moral tem sinônimo de bem estar. Sendo que, o 

que diferencia, é a conceituação de bem estar que estes possuem. 

Ainda assim, Lakoff (1995) explicita que nem toda moral é metafórica, mas 

que as noções de bem estar físico e econômico estão alicerçadas pela moral não 

metafóricas, desse modo, podendo causar males à saúde, felicidade, ou até a 

liberdade como uma ação imoral.Dentro da perspectiva conservadora, entra o 

modelo de família tradicional que é constituída na construção metafórica do 

conservadorismo. 

Considerando o conservadorismo como um aspecto ideológico do 

movimento ESP, a família tradicional é representada como uma forma ideológica 

de vida, num contexto que família tradicional é constituída por homem e mulher, 

demarcando assim como um controle de gênero num posicionamento ideológico 

que outras formas de famílias não são constituídas, tendo como objetivo cercear a 

diversidade de gênero. 

Nesse contexto, para o movimento ESP, segundo Lima e Perone (2018), é 

imprescindível o combate à―ideologia de gênero‖, visto que a ideia de diálogo 

acerca de diferentes termos do gênero e sexualidade desdobraria lacunas, como 

também poderia promover desordens nos princípios das famílias tradicionais. E 

estes, considerados pelos conservadores como uma representação natural de 

origem divina, sendo indispensável à reprodução da vida social. 

Esse movimento além de cercear o que chamam de ―ideologia de gênero‖, 

segundo Dip (2018), também apresenta como prática ―o fim da doutrinação política 

e ideológica em sala de aula‖, liderada por professores de esquerdas e marxistas. 

Nessa perspectiva, acerca desses apontamentos no contexto educacional, é 

importante salientar que o termo ―ideologia de gênero‖ não é apresentado nos 

planos de educação, nos estudos de gênero e nem pelas ciências humanas. 

Considerando o termo ―ideologia de gênero‖, tem-se apresentado como 
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equívoco acerca da expressão de gênero. Tendo em vista essa perspectiva, a 

filósofa Judith Butler é bastante conhecida pela sua teoria da performatividade de 

gênero, e devido a isso sofreu ataques em sua vinda ao Brasil durante sua 

palestra acerca da sua teoria. Em virtude da confusão dessas ideias, a filósofa 

explica que há diferenças em relação a sua teoria e a ―ideologia de gênero‖, a qual 

expressa em um texto escrito para a Folha de São Paulo.  

Desse modo, Butler (2017) explicita que a teoria da performatividade de 

gênero busca entender aformação de gênero e subsidiar a ideia de que a expressão 

de gênero é um direito e uma liberdade fundamental. E ainda sustenta que sua 

teoria não é uma ideologia, e em geral, uma ideologia é entendida como um ponto 

de vistaque é tanto ilusório quanto dogmático, algo que ‗tomou conta‘ do 

pensamento das pessoas de uma maneira acrítica. 

Segundo Furlani, citada por Dip (2016), o termo ―ideologia de gênero foi 

usado em uma Conferência Episcopal da Igreja Católica no Peru, cujo tema foi ―A 

ideologia de gênero – seus perigos e alcances‖. Baseado em livros para compor 

essa narrativa chamada ―ideologia de gênero‖, no Brasil esse termo surgiu nos 

Planos de Educação no período de 2014, que foi apontado como negativo, visando 

destruir famílias.  

De acordo com Dip (2016), a narrativa criada por elementos conservadores 

da Igreja Católica e movimentos pró-vida e pró-familia, pessoas do quadro político 

brasileiro se posicionaram contra essa narrativa, promulgando vídeos em suas redes 

sociais, que estes afirmam uma retórica de conspiração mundial entre organizações, 

governos de esquerda, movimentos feminista e LGBT, que tem por finalidade 

―acabar a família‖. 

Por conseguinte, os estudos de gêneros geram conflitos de pensamentos a 

respeito da narrativa de ―ideologia de gênero‖. É necessário compreender que, como 

afirma Furlani, ao ser entrevistada porDip (2016), denomina que gênero é uma 

projeção dada para o menino e para a menina, que a sociedade relaciona a 

comportamentos, oportunidades, capacidades etc. Convém ressaltar que, a 

concepção de gênero não nega o fato de que possuímos uma biologia, mas que ela 

não deve definir o destino dos indivíduos socialmente.  

Assim, é relevante evidenciar as reflexões e discussões acerca da influência 

da sociedade e da cultura, nas diferentes definições em o que é ―ser homem‖ e o 

que é ―ser mulher‖ nos estudos das ciências sociais e humanas. É assumido, como 
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destaca Dip (2016),que essa concepção possibilita discussões acerca de 

posicionamentos da mulher na sociedade, aceitamento de modernos arranjos 

familiares, novas conjunturas nos relacionamentos afetivos, visões de sujeitos pós-

modernos e novas identificações da diversidade sexual e de gênero.  

Ao considerar essa esfera do campo do conhecimento contemporâneo, deve-

se levar em consideração que essa posição acarreta em impactos, sobretudo na 

conquistas e perda de direitos das comunidades LGBTs. As instituições 

conservadoras, nesse contexto, se transformam em agentes de cerceamento dos 

direitos civis. E mais, confundem atuação religiosa, em contextos nos quais a esfera 

religiosa não deveria legislar, sobretudo em uma estado laico, no qual os 

posicionamentos são impostos sobre as pessoas que não professam a mesma fé. É 

nesse contexto que essas instituições criaram uma narrativa sobre a ―ideologia de 

gênero‖. 

Furlani, citada porDip (2016), explica que a ―ideologia de gênero‖ é 

praticada de maneiras distintas, relacionadas a instituições. A igreja católica 

aborda questões dogmáticas e valores ideológicos judaico-cristã, que de acordo 

com a comissão da instituição, as intimidações estão relacionadasà concepção de 

gênero, ocasionado mudança comportamental das mulheres e sobretudo acerca 

da lei do abordo. Já a prática utilizada pelos representantes evangélicos usa a 

narrativa da ―ideologia de gênero‖ como uma ameaça às crianças e à família, 

tendo em vista que, também a exemplo da chamada bancada cristã (contida no 

Congresso Nacional e nos legislativos do país), utiliza dessa narrativa nas 

campanhas eleitorais com a finalidade de persuadir a população no combate à 

―ideologia de gênero‖. 

Contudo, percebe-se que essa narrativa de ―ideologia de gênero‖ 

sustentada pelo movimento Escola Sem Partido, provoca questões sociais e 

contraria aos estudos de gêneros e às questões políticas públicas voltadas para as 

mulheres e a população LGBT, e ainda especialmente às questões denominadas 

novos direitos humanos, que tem como questões o uso do nome social, a 

identidade de gênero e a livre orientação sexual. 
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3 ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA MULTIMODAL DE POSTAGENS NO 
INSTAGRAM DO MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO 
 

 

3.1 Aspectos Metodológicos da pesquisa 

 

O trabalho aqui exposto trata-se de uma pesquisa qualitativa.Ramalho e 

Resende (2011) explicitamque a proposta de abordagem teórico-metodológica da 

ADC fornece subsídios para a realização de pesquisas qualitativas, cujo material 

empírico são textos, entrevistas, reportagens, textos publicitários, entre outros que 

são passíveis a ser material de pesquisa em ADC. Sendo assim, segundo Denzin 

eLincoln (2006, p. 17), a pesquisa qualitativa consiste em ―um conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo‖, ou seja, permite 

investigar aspectos do mundo considerando seus aspectos qualitativos.  

Contudo, esse tipo de pesquisa engloba não só uma variedade de materiais 

empíricos, a exemplo de entrevistas, produções culturais, textos, artefatos, 

histórias de vida, imagens, como também uma multiplicidade de métodos. Se 

possível, essa dimensão ainda pode ser ampliada, tratando-se do caráter engajado 

da pesquisa em ADC, que não se pretende a ser neutra, ou objetiva, mas antes,a 

buscar a mudança social, com base, por exemplo, em Fairclough (2001a).  

Para a realização da pesquisa, fundamentou-se: na Análise de Discurso 

Crítica (ADC), com base em Fairclough (2003), abordando suas características 

relacionadas às categorias de Gênero, Discurso e Identidade; Gramática do Design 

Visual (GVD), com base em Kress e van Leeuwen (2006), apresentando as 

Metafunções Representacional, Interacional e Composicional, sendo que esta teoria 

é analisada na perspectiva de um enfoque crítico; E compondo a fundamentação 

teórica acerca do Letramento Crítico Multimodal, contribuindo para as práticas de 

leitura no contexto verbo-visual, vinculados a relações de poder de cunho ideológico. 

A constituição do corpus para a pesquisa partiu-se das postagens do 

Movimento Escola Sem Partido (ESP), que ganhou relevância e visibilidade a partir 

da mídia, mais especificamente na rede social Instagram, que se tornou um 

instrumento para fins políticos, ideológicos e partidários. O Instagram é uma rede 

social criada em 2010, com grande visibilidade de usuários em sua plataforma e 

éconsiderado como uma das mídias mais utilizada em todo o planeta. Conforme 
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Wakka (2018), o Instagram bateu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, e isso 

representa um crescimento acelerado, que em um mês antes, estava com 800 

milhões. Isso mostra que o Instagram é a rede social que mais cresce em todo o 

mundo. A rede social Instagram tem uma grande relevância acerca do seu grau 

potencial de visibilidade, de modo que, as possibilidades de divulgação de 

conteúdos visuais são atrativas tanto para instituições quanto para indivíduos.  

Segundo Sulz (2019), o Instagram é a maior rede social com o foco em 

conteúdo visual. Logo, as possibilidades de ferramentas utilizadas por meio das 

imagens são: compartilhamento de imagens e vídeos de até 1 minuto; 

compartilhamento de stories (imagem e vídeos de até 15 segundos), e dentro 

desses recursos pode-se interagir através de curtidas, comentários e direct, 

caracterizando-a de uma plataforma social. E a mais nova ferramenta da plataforma 

é o IGTV, que permite os usuários publicarem vídeos maiores que 1 minuto. 

O Movimento Escola Sem Partidoem sua prática discursiva recorreu a várias 

mídias, a fim de disseminar seu posicionamento ideológico. Dentre eles, o 

Instagram, por considerar que essa mídia tem amplo acesso no país. Essa Escola 

Sem Partido, ainda que tenha a pretensão de ser uma entidade ―neutra‖, a fim de 

preservar os direitos das famílias, é um movimento político que foi criado em 2004, 

pelo advogado Miguel Nagib, a fim de combater o que considerava ser ―doutrinação 

ideológica‖. Esse movimento, segundo Macedo (2017), influenciou bastante a 

criação de leis no país, mais de 80 projetos foram apresentados, ainda que tenha 

sido questionado constitucionalmente 

 

3.2 Procedimentos metodológicos de Pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa, coletou-se postagens do Instagram, nas 

quais identificou-se discursos hegemônicos-ideológicos. Entre os discursos 

predominantes nas 30 postagens, destacaram-se aqueles que abordavam temas 

como: ―marxismo cultural‖, ―ideologia de gênero‖ e ―família tradicional‖. Por esse 

motivo, na análise foram considerados esses discursos que se inscrevem, de 

algum modo, no discurso moralista religioso, com vistas à ―manutenção‖ dos 

padrões divinos, dos ―bons‖ costumes.  

Posteriormente,para a coleta do corpus foi feito uma filtragem para a análise 

da pesquisa, considerando o contexto abordado pelas teorias da ADC, GDV e o 

https://rockcontent.com/blog/author/paulino-sulz/
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Letramento Crítico. Sendo assim, a quantidade de postagens para a análise foi de 

06postagens, disponibilizadas no perfil da Escola Sem Partido Oficial, no período de 

2017 a 2019.As postagens serão de gêneros distintos, dentre eles, charges e 

cartazes digitais, por serem predominantes no Instagram do movimento Escola Sem 

Partido.  

  

3.3 Análise das Postagens do Movimento Escola Sem Partido (ESP) no 

Instagram 

  

Postagem 01 

 

Figura 29 – Análise 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BYzXy0XF6J4/ 

 

A postagem da figura 29, com base nas categorias proposta por Fairclough 

(2003), a imagem é caracterizada pelo gênero charge. A charge, segundo Lazoski 

(2014), tem como características expressar opiniões sobre determinando 

acontecimento, promovendo visão crítica de fatos políticos e/ou comportamentais 

acerca de problemas atuais, e ainda esse gênero possibilita uma leitura de mundo, 

que desperta interesses e interpretações distintas, além da exploração verbal e não 

verbal. Sendo assim, é estabelecido: 
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A charge, enquanto mensagem icônica, não será recebida nem 
decifrada se o leitor não possuir informações necessárias para 
interpretá-la. A charge é um texto visual humorístico que critica uma 
personagem, fato ou acontecimento específico. Por focalizar uma 
realidade específica, ela se prende mais ao momento, tendo, 
portanto, uma limitação temporal (ROMUALDO, 2000, p.21). 

 

Essa charge recorre área de contextualização do discurso pedagógico, na 

medida em que apresenta uma professora em sala de aula; a imagem faz alusão a 

uma realidade escolar. A professora, em tom autoritário, censura um aluno, o motivo 

dessa, é ele está usando uma camiseta com a imagem de Bolsonaro, então 

candidato à presidência da República. Há também um processo comparativo, no 

qual a professora, ao mesmo tempo em que repreende esse aluno por se vestir com 

essa camisa, orienta-o a ser igual ao outro aluno, que veste uma camisa vermelha, 

com a imagem de Che Guevara.  

Acrescentamos ainda que, com suas características dispostas pela charge, 

percebe-se a criticidade da imagem com o contexto proposto. O discurso 

representado está disposto como disciplinador e anticomunista, que constitui a 

promover contradição a partidos de esquerda. A identidade proposta na imagem 

está demarcada pela relação da linguagem associada com a ideologia marxista, que 

está posta num contexto de ―doutrinação‖. Percebe-se, desse modo, que a imagem 

é apresentada como um posicionamento de ―doutrinação‖ dentro das instituições 

escolares. 

Dentro desse contexto, os elementos verbo-visuais, estão associados 

conforme as categorias da ADC com a GDV. Visto isso, percebe-se que a imagem, 

de acordo com a GVD, está constituída pela função composicional, que cumpre 

papel de descrição e organização da imagem numa relação com um todo, podendo 

ser constituída por texto verbal e visual. Desse modo, a função composicional está 

conferida ao aspecto da Saliência, tendo como estratégia destaques de maior/menor 

aos elementos contidos no texto verbo-visual.  

Tendo em vista esses fatores, tem-se na imagem a valorização dada à 

professora que se concentra no centro da imagem, contendo como material didático 

um livro com o títuloPhilosophyoftheLeft (Filosofia de Esquerda) e dando ênfase 

também às cores das camisas dos alunos, que possuem significados diferentes. A 

GDV destaca que a opção das cores não é casual em um processo de discursos, 
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por isso, a professora, ainda que esteja de rosa, repreende o aluno por não vestir 

vermelho, igual ao seu colega de classe.  

O objetivo é posicionar a professora como ―doutrinadora‖, ao questionar a 

utilização da camisa do aluno que utiliza a imagem do Presidente Bolsonário e que 

esta camisa de cor branca, considerada como uma cor de paz (sem conflito). E com 

o segundo aluno, a professora é colocada num posicionamento que é condizente 

com o pensamento de ―doutrinação‖, e que também a camisa vermelha com a 

imagem do líder comunista Che Guevara, é a forma correta de ir à escola.  

Tendo em vista essa perspectiva, percebe-se que o Movimento Escola Sem 

Partido possui uma visão distorcida quanto à função dos professores, e que há uma 

associação de que os alunos são ―doutrinados‖ pelos professores, e que estes 

possuem uma relação com o pensamento comunista. Essa é uma visão equivocada, 

pois nem todos os professores assumem esse posicionamento em sala de aula. E 

na verdade, o espaço escolar tem se demonstrado como um ambiente plural, no 

qual é possível tanto a concordância como a discordância dos professores. 

O objetivo desse tipo de censura é o de cercear os professores para que 

esses não se posicionem em sala de aula. Há uma objeção quando aos professores 

de esquerda, mas o mesmo poderia ser dito em relação aos professores de direita. 

A ―doutrinação‖, nesse contexto, tanto poderia ser de esquerda quanto de direita. E, 

na verdade, desde que Bolsonaro assumiu a presidência da república, há uma 

tendência a uma educação considerada ―neutra‖, postulada no enfoque 

conteudístico, justamente com a educação bancária, criticada por Paulo Freire. 

Essa suposta ―neutralidade‖ tem por objetivo causar um ―apagamento‖, pois 

marca apenas um ensino engajado, que favorece a perpetuação de uma ideologia 

hegemônica. Laval (2019) explica que essa proposta educacional tem por objetivo 

implementar a proposta neoliberal, com um enfoque meramente técnico e 

mecanicista, a fim de atender à demanda empresarial. Por esse motivo, disciplinas 

como filosofia e sociologia tendem a ser relegadas a segundo plano, ou 

preferencialmente, retiradas do currículo escolar.  

 

 
 
 
 
] 



64 
 

 

Postagem 02 

 

Figura 30 – Análise 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BW0qTphlg6s/ 

 

Nessa imagem, o gênero que mais se aproxima da postagem é a de um 

cartaz. As características são recorrentes nesse tipo de semiose, considerando que 

a imagem recorre a algunsrecursos desse gênero. O discurso hegemônico da 

postagem é o moralista conservador, ao propor uma padronização polarizada dos 

gêneros sociais, tendo em vista a representação feita por atores sociais, 

apresentada por pai e filho, que é referenciada num contexto de família tradicional, e 

ainda é proposta a esse modelo de família que somente ―menino se veste como 

menino‖.  

No referente à identidade como uma das categorias da ADC, está 

caracterizada pela padronização de família perante o modelo de família tradicional, e 

assim, não podendo haver uma diversidade de gênero existente nela. Ao 

contextualizar com a GDV, percebemos alguns aspectos da imagem a serem 

considerados, no que tange às categorias verbo-visuais. Segundo Kress e van 

Leuween (2008), a posição do elemento é conferida o seu valor de acordo com sua 

posição na imagem.  

Diante dessa perspectiva, percebe-se a posição dos atores sociais na 

imagem que a figura do pai está numa localização de posição esquerda, que é 
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designado ao elemento dado, ou seja, o elemento mais conhecido (o pai representa 

o exemplo a ser seguido, que tem mais experiência), e a figura do filho está 

posicionado à direita, que é conferido ao elemento novo (o filho representa a figura 

que deve seguir o modelo proposto). 

No referente a um contexto crítico, percebe-se que o discurso verbo-visual é 

colocado um modelo de família que é demarcada num posicionamento ideológico, 

opondo-se à diversidade de gênero. Desse modo, o modelo de família tradicional 

apresenta-se contra a qualquer forma de família que não seja a tradicional, negando 

outras formas de famílias existentes, diferentemente da percepção contextualizada 

pelas ciências sociais. 

O discurso moralista conservador, tendo por base a religiosidade, geralmente 

apela para o que diz a Bíblia, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. Isso porque 

a passagem bíblica costuma ser interpretada literalmente, como se fosse 

informações factuais. Aqueles que assim interpretam, defendem que existem apenas 

dois sexos: macho e fêmea. E, por conseguinte, qualquer outra configuração familiar 

diferente dessa, é considerada pecaminosa e fora dos padrões divinos.  

Mas é preciso avaliar que o texto bíblico não se refere ao gênero identitário, 

conforme defendido por Butler (1998), mas tão somente ao biológico. A esse 

respeito, os estudiosos do gênero social não desconsideram a existência dos sexos 

biológicos. Antes enfocam os aspectos identitários, os quais percebem esses 

gêneros em um contínuo, que não se enquadram na polarização religiosa, que reduz 

as identidades sexuais ao biológico.  

Esse posicionamento hegemônico se inscreve em uma ideologia que tende à 

generalização (THOMPSON, 2002). Por meio desse processo de universalização, 

busca-se uma legitimação, a fim de reduzir os sujeitos a essas duas categorias. Mais 

preocupante é que essa redução cerceia os direitos individuais daquelas pessoas 

que não se enquadram nesse padrão. A comunidade LGBT+ sofre preconceito, por 

causa desses posicionamentos, considerando que essa, necessariamente, não 

professa a crença daqueles que fazem essa defesa.  
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Postagem 03 

 
Figura 31 – Análise 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BY-1fxXlg7y/ 

 

Na postagem da figura 31, de acordo com a categoria proposta por Fairclough 

(2003), o gênero textual remete as características de uma charge; a fonte das letras, 

bem como a imagem apresentada, faz referência à charge, ainda que seja uma 

postagem do Instagram.O discurso, mais uma vez, é conservador e moralista 

caracterizado como tendencioso à narrativa de ―ideologia de gênero‖ nas escolas. 

Nessa perspectiva, percebe-se que nas escolas não é permitida a abordagem do 

assunto acerca da diversidade de gênero. Assim, a identidade proposta pelo texto 

verbo-visual é demarcada pela ―ideologia de gênero‖ enquanto ―doutrinação‖ dentro 

das escolas. 

No contexto teórico da GVD, a postagem apresenta a categoria proposta pela 

metafunção representacional narrativa e metafunção composicional. A essa 

metafunção representacional está referida por meio de ações praticadas e recebidas 

entre os envolvidos. A composicional está apresentada sob o aspecto da saliência 

nas cores, a qual é acometida uma valorização dada por meio do discurso proposto 

pela imagem. 
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No tocante à criticidade, a imagem é proposta por uma visão distorcida 

quanto ao papel do professor na escola, tendo em vista que o professor está num 

posicionamento de imposição acerca da abordagem da narrativa ―ideologia de 

gênero‖. Assim, nessa perspectiva, a postagem retrata uma ação ideológica a partir 

da representação em que o professor está colocando ―de goela abaixo‖ no aluno, 

acerca da diversidade de gênero. 

Essa postagem, além de interditar a comunidade LGBT+, constitui-se em uma 

prática homofóbica, na medida em que o associa a um ato de violência. No entanto, 

as pesquisas têm comprovado que essa comunidade tem sido alvo de violência, não 

apenas física, mas principalmente ideológica. Bourdieu (2007) a essa se referiu 

como violência simbólica, isso porque, ainda que muitos religiosos afirmem que não 

são homofóbicos, por que não agridem fisicamente os homossexuais, o fazem por 

meio do discurso. 

Na postagem, a criança estaria sendo violentada, pois o professor – 

caracterizado como homossexual e petista (detalhe para a estrela no peito) – é 

quem, de acordo com os dados estatísticos, padecem com a violência 

indiscriminada na sociedade, resultante do machismo e da homofobia. As cores 

mais uma vez são evocadas, a fim de identificar negativamente os sujeitos: as cores 

do arco-íris que representam a comunidade LGBT+ são usadas para desposicionar 

o professor homossexual representado. 

Esse está exercendo uma ação, o vetor é sua mão e o material didático que 

está sendo inserido, como está intitulado ―goela abaixo‖. Esse processo, assumido 

pelos conservadores como ―doutrinação‖, deixa de considerar que existe outra 

doutrinação, essa de natureza neoliberal e excludente, que recorre a operações 

ideológicas, a fim de retirar dos sujeitos seus direitos civis. A caricatura dos 

homossexuais, não apenas nessa postagem, é bastante comum nesse contexto 

religioso, na medida em que associa essa prática com pecado.  

Ainda que os conservadores tenham essa posição, isso não pode ser 

justificativa para que os homossexuais deixem de ter seus direitos sociais. Além 

disso, é preciso reconhecer que a homossexualidade, além de ser uma orientação 

sexual, não é imposta. Nem todas as crianças se tornarão homossexuais, apenas 

porque têm um professor que assim se identifica; além disso, essa ―doutrinação‖ não 

é para convencimento, mas em busca de respeito; os professores, sejam 
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homossexuais ou não, buscam, através de uma pedagogia crítica, ressaltar o 

respeito à diversidade.  

 

 

Postagem 04 

 

Figura 32 – Análise 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BfPOBoPF-6X/ 

 

Nessa postagem, o gênero remete a uma charge, ainda que seja uma 

postagem no Instagram. Na verdade, as postagens dessa mídia são de gêneros 

textuais diversificados. Isso porque o Instagram é um suporte midiático, reconhecido 

pela comunidade interpretativa, como um gênero (SWALES, 1990).Em relação ao 

discurso, trata-se de um posicionamento anticomunista, bastante comum entre 

aqueles que são contrários à esquerda. A postagem se identifica como tal por se 

opor ao que denomina de ―doutrinação marxista‖.  

Ao considerar os elementos verbo-visuais, percebemos funções que visam 

desposicionar o ensino crítico nas escolas. O texto: ―chega de doutrinação marxista‖, 

recorre a uma modalidade deôntica (HALLIDAY, 1994), a fim de interditar, através 

do próprio processo, qualquer discurso pedagógico relacionado à esquerda. É digno 

de destaque também a saliência que, segundoNascimento, Bezerra e Herbele 

(2008), é posta a partir da utilização de estratégias que lhes são conferidas para dar 

maior ou menor destaque a certos elementos nos textos visuais. Logo, nesse 

https://www.instagram.com/p/BfPOBoPF-6X/
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contexto a valorização é dada à cor destacada em vermelho, que numa perspectiva 

ideológica, a cor vermelha é relacionada ao comunismo (partidos de esquerda). 

Mais uma vez, o uso das cores, de acordo com Kress e van Leeuwen (2006), 

é feito ideologicamente.Nesse caso,o vermelho está associado ao comunismo, e ao 

processo de ―doutrinação marxista‖. Por isso, a camisa vermelha composta da figura 

do grande líder esquerdista (Che Guevara), a foice e o martelo, que simbolizam o 

comunismo. Ainda nessa perspectiva, Pedrinho é um menino branco e loirinho, mas 

que pode se transformar em alguém fora dos padrões proposto pelo movimento da 

ESP, que é identificado, através de atributos imagéticos, com o próprio Karl Marx. 

Visto isso, é relevante destacar que a escola objetiva posicionar as crianças 

criticamente, pois para Freire (1977), é necessário ler o mundo, para compreender a 

sociedade que nos cerca, ao passo que a postagem do perfil oficial da Escola Sem 

Partido, tem uma tendência a interditar a criticidade na escola. Ainda que a ESP não 

reconheça, essa é também uma doutrina, e na medida em que se posiciona contra a 

esquerda, se engaja em um processo discursivo de ―doutrinação‖. Sendo que esse, 

diferentemente da educação freiriana, se coloca ao lado do opressor, e não do 

oprimido.  

 

Postagem 05 

Figura 33 – Análise 05 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:https://www.instagram.com/p/BYWDKf4FnDW/ 
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O discurso do movimento ESP é predominantemente conservador, liberal e 

de direita, que apela ao discurso religioso. Por esse motivo, a recorrência à defesa 

da família tradicional, e em oposição ao que denomina de ―ideologia de gênero‖, é 

uma temática comum, excluindo, por conseguinte, qualquer configuração familiar 

diferenciada. O gênero da postagem é caracterizado pelo cartaz digital que possui 

elementos propostos pela categoria do gênero (SWALES, 1990), que é constituído 

por ter seu caráter informativo e apelativo, no objetivo de obter grande influência na 

plataforma. A identidade está caracterizada pela padronização da família, um 

modelo a ser seguido, constituído somente como este estilo de família. 

Nesse discurso constituído na postagem, os atores sociais (representação de 

família tradicional), estão relacionados num posicionamento ideológico marcado por 

um controle de gênero (outras formações familiares) dentro do contexto escolar. 

Geralmente representado por uma casa, um homem e uma mulher, a fim de 

ressaltar a heterossexualidade, e dois filhos ainda crianças, de preferência um de 

sexo masculino e o outro feminino, esboçando, assim, uma perfeição idealizada. 

Projeta-se, nesse ideal de família, uma realidade distante da maioria das famílias 

brasileiras. Isso porque na maioria dos lares faltam condições de subsistência para 

as famílias, privações por falta de recursos mínimos. 

É preciso considerar também que essa não é a única configuração familiar 

existente. Ainda que essa seja uma projeção do discurso religioso, e mesmo que 

essa seja defendida entre os conservadores, há famílias que são formadas por 

mães, cujos maridos saíram de casa, e cuidam sozinhas dos seus filhos. Os 

homossexuais também constituem família, ainda que essa não seja aceita pelos 

padrões conservadores. Esse é um direito, considerando que, deveria competir ao 

Estado, garanti-lo, mantendo, assim, sua laicidade. 

Ao partir das categorias da GDV, destacamos, quanto ao verbo-visual da 

postagem (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), o valor da informação e o 

enquadramento, e mais uma vez, o uso estratégico das cores. No valor da 

informação, segundo Kress e van Leeuwen (2008), se fundamenta mediante a 

posição de um elemento, no qual o valor lhe é conferido quanto à localização da 

área ocupada. E o enquadramento é identificado a partir de como os elementos 

estão compostos, de maneira que se apresenta interligados, separados e/ou 

segregados.  
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Assim percebe-se que os atores sociais – a família – se encontra no centro da 

imagem, dando o valor da informação referente ao modelo a ser seguido. E em 

relação ao aspecto do enquadramento, observa-se que os atores sociais 

representados pela família, encontram-se interligados, numa composição de 

elementos que retrata a família perfeita a esse modelo de família apresentado nesse 

discurso verbo-visual.Em uma tentativa de mostrar o empoderamento feminino, a 

mulher (mãe e filha) estão como informação dada, e o homem (pai e filho), como 

informação nova. 

As cores que compõem essa postagem são predominantemente as cores da 

bandeira do Brasil, apelando, assim, para o nacionalismo. É importante destacar que 

esse discurso sobre a família tem sido amplamente utilizado em campanhas 

eleitorais, com o objetivo de associar os cristãos conservadores a essa configuração 

de família. Os proponentes desse discurso sugerem ainda que uma família fora do 

―padrão de Deus‖, pode ser uma ameaça também para a pátria. O verde e amarelo, 

nesse contexto, é uma discursivização ideológica, a fim de expurgar aqueles 

contrários a esse discurso (THOMPSON, 2002).  

 

Postagem 06 

 

Figura 34 – Análise 06 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:https://www.instagram.com/p/BY_PYDRlxiy/ 

 



72 
 

 

O cartaz postado no perfil do Instagram do movimento ESP enfatiza mais uma 

vez o que se considera ser uma ―doutrinação‖ dos professores em relação à 

―ideologia de gênero‖.O discurso proposto na imagem está configurado em um 

discurso conservador, que está caracterizado por contrariar as ideias da família 

tradicional. A esse respeito, percebe-se um rechaço a qualquer configuração familiar 

que seja diferente daquela proposta por esse discurso.A identificação é marcada sob 

a perspectiva de coerção da diversidade de gênero, desposicionando o professor, 

enquanto propagador dessa ideologia.  

Com base na GDV, destaca-se, mais uma vez, a utilização das cores, a fim 

de identificar os sujeitos. As cores azul e rosa, socialmente atribuídas aos sexos 

masculino e feminino, respectivamente, são representadas, a fim de demarcar a 

normalidade. A professora comunista – a foice e o martelo – são mostrados logo 

acima, a cor vermelha da blusa da professora, a identificam como a responsável 

pela confusão na cabeça dos alunos. Segundo a postagem, tudo seria mais simples 

para eles, se os professores, ao invés de ―doutrinarem‖, em relação à diversidade, 

ensinassem que existem apenas ―macho e fêmea‖.  

Percebe-se, no entanto, que na postagem há uma confusão, não entre os 

sexos, mas entre as identidades. O movimento ESP deixa de atentar para a 

diferença entre sexo e identidade, que nem sempre se confundem. A problemática 

do gênero, conforme explicitou Butler (1998), é muito mais complexa, e envolve uma 

variedade que vai além da distinção entre sexo masculino e feminino. Por meio 

dessa postagem, a ESP responsabiliza os professores esquerdistas por confundirem 

a mente dos alunos, em relação ao sexo. Mas é preciso ressaltar que um dos papéis 

da escola, é o de favorecer o respeito à diversidade, inclusive,a sexual. 

Esse discurso, no entanto, visa interditar a função social do professor, em 

relação à diversidade na orientação sexual. O próprio letramento crítico, consoante 

ao proposto por Freire (1977) e Janks (2010), tem sido cada vez mais coibido, a fim 

de padronizar um modelo idealizado de família, bem como as diferentes identidades 

sexuais. A escola, sobretudo a pública, deve assegurar o respeito às diversas 

configurações familiares, por considerar que são socialmente constituídas, e 

portanto, devem ter seus direitos assegurados.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar as postagens no Instagram do 

Movimento Escola Sem Partido, cuja perspectiva foi de pesquisar os interesses e 

propostas contra a ―ideologia de gênero‖ e liberdade de cátedra do professor, com 

vistas num modelo de família tradicional. Tendo em vista a visibilidade do movimento 

nas mídias sociais, buscou-se pesquisar na rede social que mais abrange usuários, 

sendo assim o título resultou-se em Postagens do Instagram do Movimento Escola 

Sem Partido: uma análise de discurso crítica multimodal. 

Tendo em vista a problemática desta pesquisa que se propôs questionar: 

Quais as marcas ideológicas verbais e visuais em postagens do Instagram do 

Movimento Escola Sem Partido, a fim de cercear a criticidade? Referindo a essa 

problemática, desmembrou-se as questões de pesquisa, que levaram-se aos 

objetivos específicos: identificar marcas ideológico-hegemônicas em postagens do 

Instagram do Movimento Escola Sem Partido; analisar sobre as categorias verbo-

visuais para a análise crítica multimodal, com destaque na ideologia e hegemonia e 

analisar os discursos que cerceiam a pedagogia crítica, com vistas ao modelo de 

escola ―sem doutrinação‖. 

Analisando acerca da problemática descrita nesta pesquisa e a partir dos 

objetivos levantados, foram levados em consideração a teoria da Análise do 

Discurso Crítica (ADC) de acordo com as categorias propostas por Fairclough (2003) 

de gênero, discurso e identidade; e a teoria da Gramática do Desing Visual (GVD) 

de Kress e van Leeuwen (2006) a partir das categorias para análises de imagens e 

textos multimodais: função representacional, função interacional e função 

composicional,tendo esta última teoria analisada num enfoque crítico verbo-visual. 

Dentro dessa perspectiva, percebeu-se diante das imagens analisadas nesta 

pesquisa que, a partir das categorias propostas por Fairclough (2003), os gêneros 

apresentados diante das imagens verbo-visuais postadas no perfil do movimento 

Escola Sem Partido deram-se por gêneros textuais composto de charges e cartazes 

de divulgação, que configuram uma forma de expressão crítica, focando numa 

realidade específica, idealizada por quem a criou, referindo a charge; e de forma 

apelativa utilizar o discurso proposto na imagem como forma de informação 

ideológica.  
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Assim, ao considerar tais categorias, percebeu-se nas postagens a 

predominância de um discurso moralista, padronizador, conservador, disciplinador e 

anticomunista. Esses discursos foram abordados nas postagens do Movimento 

Escola Sem Partido, que tem por objetivo cercear pensamentos críticos aos 

estudantes e que estes não podem se posicionar criticamente na sociedade, e 

também os discursos propõem um o modelo de família tradicional, interditando a 

diversidade de gênero nas famílias. 

Considerando a categoria da identidade nas postagens, percebeu-se a 

identificação dadaà ideologia de desempoderamento ao marxismo relacionado à 

―doutrinação‖, identificação de coerção da diversidade de gênero e identificação 

caracterizada pela padronização de modelo de família tradicional, tendo estas como 

propostas de posicionamentos ideológicos relacionada àlinguagem verbo-visual 

contida nas postagens. 

Contudo, na perspectiva crítica acerca dos aspectos ideológicos do 

movimento Escola Sem Partido, de acordo com as postagens conferidas no perfil da 

rede social Instagram, percebeu-se: posicionamentos ideológicos em relação a 

concepções de padrões de famílias, nos quais a diversidade de gênero não é 

permitida; percepção errônea quanto ao papel institucional escolar e também do 

professor,tendo este por finalidade promover aos estudantes significativa 

compreensão de um posicionamento crítico como sujeito, de modo a respeitar 

diversidades que sejam fora dos padrões considerados ―corretos‖.  

Consoante ao exposto, espera-se ter contribuído para a relevância do 

letramento crítico multimodal, a fim de garantir o direito dos professores, bem como 

dos educandos, de poderem se posicionar diante dos discursos hegemônicos e 

ideológicos, que buscam cercear direitos, principalmente quando à diversidade 

sexual. Após a análise dessas postagens, percebemos que aqueles que se opõem a 

uma suposta ―doutrinação‖, estão doutrinando, na medida em que defendem um 

posicionamento neutro, reduzindo a educação ao domínio de conteúdos, sem 

atentar para as vulnerabilidades dos oprimidos, como bem ressaltou Paulo Freire.  
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