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Por que recuar no momento em que  
precisaremos  enfrentar  justo  aquilo  
que nos anima, nos caracteriza? No  
dia    em   que   aceitarmos   essa  
confrontação, a paz nascerá para nós.  
Os medos vão diminuir e a felicidade  
passará a fazer parte, pouco a pouco,  
de nossa existência"  

(Dalai Lama)  
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RESUMO  
 
 
Devido a toda essa imersão tecnológica que estamos inseridos, recursos pictoriais  
têm sido utilizado, consideravelmente, no âmbito educacional, uma vez que a  
escola é mediadora entre a sociedade e o aprendiz. Para tal mediação a escola  
faz uso de vários recursos midiáticos, como a televisão, e o computador, porém  
além de tais recursos tem-se o velho instrumento utilizado para abordagem de  
conhecimento: o Livro Didático (LD), que apesar de tantas inovações tecnológicas  
disponíveis na escola, é o recurso mais freqüente para o auxílio da construção do  
conhecimento. Nesse sentido traçamos como objetivos investigar variedades de  
gêneros visuais nos livros  didáticos  e  observar  como esses gêneros visuais  
multimodais (GVMs) estão a serviço  da  construção  do  conhecimento.  Para  
investigar  essa  variedade  de  gêneros visuais multimodais constituímos como  
corpus da pesquisa livros didáticos de ensino médio das disciplinas de português,  
matemática e biologia.    Esta dissertação se constitui  de  quatro capítulos.  O  
capítulo I  - Percorrendo a história da escrita - traça um percurso histórico da  
escrita,  observando seu processo evolutivo e sua propagação. O capítulo II - 
Percorrendo a história da imagem - discute a noção de imagem, como também  
seu surgimento  e  algumas  classificações  atribuídas  a  ela.  O  capítulo  III - 
Multimodalidade e Multiletramento: relações intrínsecas - discute a teoria sobre  
multimodalidade, noção essencial para essa pesquisa; além da ampliação da  
noção de letramento, tendo em vista o conceito de multimodalidade como traço  
inerente ao discurso. O capítulo IV  - Gêneros Visuais Multimodais em Livros  
Didáticos: Tipos e Usos - apresenta a descrição dos recursos pictoriais presentes  
nos LDs analisados, como as Ilustrações, Gêneros Visuais e os Gêneros Visuais  
Multimodais; em seguida, apresentamos a descrição dos GVMs, observando os  
seus usos e funções nos manuais em análises. Constatamos que o LD de  
português  faz  uso,  exaustivamente,  dos  gêneros:  charge,  cartum,  tira  e  
propaganda. Já o LD de biologia utiliza os seguintes gêneros: desenho anatômico,  
desenho  esquemático  e  gráfico.  No  LD  de  matemática  encontramos,  com  
recorrência, os gêneros: diagrama, figura geométrica e gráfico. Comparando a  
utilização desses GVMs nos livros, verificamos que o livro de português traz os  
gêneros utilizados em outras esferas sociais  (jornais, revistas e outdoor) para  
serem didatizados ao se inserirem no LD. Já nos livros de matemática e biologia,  
os GVMs são elaborados de acordo com o conteúdo programático, ou seja, são  
GVMs com fins didáticos. Verificamos ainda que os gêneros encontrados no LD de  
português são utilizados,  predominantemente, como base para realização de  
atividades, ou seja, na seção de exercícios. Ao contrário do que acontece com os  
GVMs nos manuais de matemática e biologia, que são utilizados, em maior  
recorrência, na seção de apresentação de conteúdo, auxiliando a construção do  
conhecimento.  

Palavras-chave: linguística; gêneros textuais; multimodalidade.  
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ABSTRACT  
 
 
Due to such a technological  immersion in which we are immersed, pictorial  
resources have been used, considerably, in the education extent, once school is  
mediating between society and the apprentice. For such mediation, school makes  
use of several midia resources, like television and computer; however, besides  
these resources, an old instrument hás being used for knowledge approach: the  
Text Book (TB), which, despite of so many technological innovations available at  
school, it is the most frequent resource for the aid of knowledge construction. So,  
we drew as objectives to investigate varieties of visual genres in text books and to  
observe  as  those  visual  multimodal  genres  are  in  service  of  knowledge  
construction.  To  investigate  such  variety  of  visual  multimodal  genres,  we  
constituted as a research corpus Portuguese, Mathmatics and Biology high school  
text books.   This dissertation is constituted of three chapters. Chapter I - From  
writing to image and from image to writing - moths a historical course both from  
writing and image. Chapter II - Multimodality and Literacies: intrinsic relationships - 
discusses the multimodality theory, an essential notion for this research; besides  
the literacy notion enlargement, observing the multimodality concept as an inherent  
line to speech. Chapter III - Visual Multimodal Genres Analytical Description in  
Text Books - presents the pictorial resources description present in the analyzed  
TB’s, like the Illustrations, Visual Genres and Visual Multimodal Genres; further, we  
presented  the  VMG’s  description,  observing  their  uses  and  functions  in  the  
manuals in analyses. We verified that the Portuguese TB makes exaustive use of  
genres: charges, cartoon, comics and advertisements. On the other hand, the  
Biology TB uses the following genres: anatomical drawing, schematic drawing and  
graph. In Mathematics TB we found, several times, the genres: diagram, geometric  
picture and graph. Comparing the use of those VMG’s in the books, we verified  
that  the  Portuguese  book  brings  genres  used  in  different  social  spheres  
(newspapers, magazines and outdoor) for they can be tought with the objective of  
being inserted in the TB. Besides, in the Mathematics and Biology books, VMG are  
built in agreement to the program content, in other words, they are VMG’s with  
didactic purposes. In addiction, we verified that the genres found in the Portuguese  
TB are more widely used as a base for activities accomplishment, that is, in the  
exercises section. Unlike what happens to VMG’s in the Mathematics and Biology  
manuals,  which  are  widely  used  in  the  content  presentation  section,  aiding  
knowledge construction.  
 
Keywords: linguistic, textual genres, multimodality  
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Introdução  
 
 

Na cultura ocidental, a linguagem verbal tem sido considerada o modo  

dominante de comunicação, com a escrita tendo status mais alto do que a fala e  

outros modos semióticos, como ilustrações, fotos, considerados apenas como  

suporte ilustrativo da escrita. No entanto, com a ampla utilização das imagens em  

jornais, revistas, televisão, internet, a idéia da dominância de linguagem verbal  

ficou abalada.  

A motivação desta pesquisa consiste na necessidade de investigar como os 

manuais  didáticos  estão  abordando  essas  novas  mudanças  trazidas  pela 

sociedade, em relação à utilização da palavra escrita. A grande quantidade de 

informação que as pessoas recebem, por meio das mudanças tecnológicas, vem 

gerando mudanças na construção dos textos com os quais interagimos  na 

sociedade e conseqüentemente no ambiente escolar.  

Nesse sentido, acreditamos ser relevante uma investigação que direcione o 

olhar  para  os recursos pictoriais,  associados  ao  texto  escrito,  presentes  nos 

manuais de ensino. Como o livro didático é um instrumento importante para a 

mediação do conhecimento entre professor e aluno, deve também refletir os 

avanços das pesquisas sobre a linguagem.  

A língua vem sendo estudada envolvendo a relação entre os interlocutores, a 

utilização dos conhecimentos prévios e a construção do significado do texto,  
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exercitando no leitor o raciocínio crítico.  Assim,  a língua é concebida, nessa  

pesquisa, como uma atividade social, cujos usos e funções sofrem mudança de 

acordo com a época e o contexto social dos quais faz parte.   Partindo dessa 

noção  ampliamos  também  o  conceito  de  leitura,  extrapolando  o  nível  de 

decodificação do texto escrito, por exemplo.  

É  importante  trabalhar  com  um  conceito  de  leitura  mais  amplo, 

considerando como fatores interferentes no processo de ler outras formas de 

representação da mensagem impressa. É preocupante o fato de que as crenças 

escolares  sobre  leitura,  sempre  limitadas  à  leitura  do  código  escrito,  têm 

subestimado  o  valor  das  outras  formas  de  representação  presentes  na 

composição  da  mensagem  escrita (recursos  pictoriais,  cores,  diagramação, 

formato  de  letras,  etc.),  sendo  estas  outras  formas  de  representação  tão 

portadoras de significado quanto o código escrito. Muitas vezes, a leitura desses 

elementos, principalmente das imagens  (recursos pictoriais)  são tão ou mais 

eficazes do que a palavra escrita, uma vez que a sociedade midiática e visual, na 

qual estamos inseridos, vem promovendo tais possibilidades.  

Porém, verificamos que alguns estudiosos privilegiam a palavra escrita. Em 

entrevista à Revista Veja1, o ensaísta canadense Alberto Manguel expõe sua 

opinião sobre a “cultura das imagens”.  

R.V. “Numa época em que predominam as imagens, por que a leitura ainda é 
importante?”.  

A resposta dada pelo autor é:  
 
A atual cultura de imagens é superficialíssima, ao contrário do que acontecia na 
Idade Média e na Renascença, épocas também marcadas por uma forte 
imagética. Pense, por exemplo, nas imagens veiculadas pela publicidade. Elas 
captam a nossa atenção por poucos segundos, sem nos dar chance para 
pensar. Essa é a tendência geral em todos os meios visivos. Assim, a palavra  

 
1 Publicada em 07/07/1999 
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escrita é, mais do que nunca, a nossa principal ferramenta para compreender o 
mundo. A grandeza do texto consiste em nos dar a possibilidade de refletir e 
interpretar. Prova disso é que as pessoas estão lendo cada vez mais, assim 
como mais livros estão sendo publicados a cada ano (...).  

A partir  desse  trecho  da  entrevista,  podemos  refletir  sobre  algumas  

considerações feitas tanto pelo entrevistador quanto pelo entrevistado.   A primeira  

delas se refere à pergunta elaborada pelo repórter, pois mesmo afirmando a  

predominância das imagens em nossa sociedade, situa a possibilidade de leitura  

apenas da palavra escrita, negando totalmente a leitura das imagens. Neste caso,  

percebemos que a concepção de leitura entendida pelo entrevistador  é,  no  

mínimo, limitada, pois a restringe apenas ao verbal, quando, na verdade fazemos  

leitura de tudo o de que a nossa sociedade dispõe, desde a leitura de mundo até a  

científica.  

Em relação à resposta de Manguel, podemos identificar alguns equívocos:  

o primeiro deles é afirmar que a cultura da imagem é superficial, pois, do mesmo  

modo que a palavra,  a imagem é registro  e,  muitas  vezes,  imagens  bem  

elaboradas  ajudam  a  leitura  textual,  proporcionando  uma  continuidade  e  

motivação para ler, podendo transmitir melhor as informações do que o texto  

escrito. Além disso, o autor esquece ainda que a palavra escrita também é visual,  

afinal a escrita é apenas um de vários modos de construção de um texto. Com  

isso é inviável afirmar que a tendência dos meios visivos é captar a nossa atenção  

por poucos segundos. Assim, termos como ”texto”, “imagens” e “meios visivos”  

estão sendo utilizados de maneira limitada, chegando a ser desvalorizada pelo  

autor.  

A imagem é um recurso extremamente rico e utilizado nas mais variadas 

áreas do conhecimento, uma vez que está sendo mais divulgada devido à era  
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tecnológica na qual estamos inseridos e que permite a rápida propagação de  

informações e conseqüentemente, novas formas de apresentação da escrita, 

exigindo, de nós, múltiplas formas e fontes de linguagem.  

É importante considerar que a imagem não deve ser vista como uma 

contraposição da escrita, mas as duas devem manter uma relação cada vez mais 

integrada.  De  acordo  com  Dionisio (2004),  existe  atualmente  uma  maior 

combinação entre os recursos visuais e escritos, reafirmando a idéia de que a 

mídia, principalmente, está tornando a nossa sociedade mais visual.  

Devido a toda essa imersão tecnológica em que estamos inseridos, o 

campo  visual  tem  se  ampliado  consideravelmente,  sobretudo,  no  âmbito 

educacional, uma vez que a escola é mediadora entre a sociedade e o aprendiz. 

Para tal mediação a escola faz uso de vários recursos midiáticos, como a televisão e 

o computador, porém além de tais recursos tem-se o antigo instrumento utilizado para 

abordagem de conhecimento: o Livro Didático (LD), que, apesar de tantas 

inovações tecnológicas disponíveis na escola, é o recurso mais utilizado para o 

auxílio da construção do conhecimento.  

Assim, justificamos a opção em trabalhar com LD como material de análise 

devido ao fato de ser o instrumento mais utilizado pelos professores, independente 

dos outros recursos utilizados em sua sala de aula, além de ser composto de 

imagens associadas a textos verbais.  

A escolha em se estudar os recursos pictoriais se deve ao fato de que, ao 

contrário do que Manguel afirmou em sua entrevista, nós os consideramos um 

modo de manifestação da linguagem extremamente rico, amplo e atual. Os livros 

didáticos, cada vez mais, estão fazendo uso desses recursos. Vaz (2001: 38)  
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justifica esse destaque maior dado às imagens dentro do livro didático atualmente,  

devido à:  

▪ Grande evolução tecnológica no processo de produção gráfica nas últimas 

décadas.  

▪  Melhor qualificação de profissionais que se especializam na criação e 

tratamento  das ilustrações  didáticas,  devido  à  exigência  cada  vez  maior  de 

qualidade por parte de autores dos livros e dos profissionais que trabalham para as 

editoras.  

▪ Rigidez nos critérios de avaliação dos livros didáticos por parte do MEC e de 

Secretarias Estaduais de Educação.  

▪ Transformação dos consumidores desse tipo de livro em “leitores críticos”, 

pois o aluno passa a ter parâmetros de outros livros e de revistas e jornais bem 

elaborados, tornando-se mais exigentes e críticos com respeito ao seu material de 

aprendizagem.  

Salientamos  que,  em nossa pesquisa,  o interesse  recai  nos  Gêneros 

Visuais Multimodais (GVMs). Dionisio (2004; 2005) define multimodalidade como a 

utilização  de pelo menos duas formas de representação do conhecimento na 

construção do texto.   Por isso, enfatizamos a utilização dos recursos pictoriais, 

uma vez que esses recursos compõem o gênero visual multimodal, que vem 

associada à palavra escrita.  De  acordo  com Lemke  (2000:269), os gêneros 

multimodais podem ser ensinados em sala de aula, desde que, tanto professores 

quanto alunos, saibam como se configuram, para que estão inseridos nos manuais 

didáticos, observando seus valores e limitações.  

Nesse sentido,  traçamos  como  objetivos  principais  desse  trabalho  de 

pesquisa investigar variedades de gêneros visuais multimodais nos livros didáticos  
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e analisar como esses gêneros visuais multimodais estão a serviço da construção  

do conhecimento.  

O corpus da pesquisa se constitui de três livros didáticos destinados ao 

ensino médio das disciplinas de Português, Matemática e Biologia2. Sabendo que o 

público alvo desses livros são adolescentes, grupo que está totalmente inserido na 

era midiática, que permite novas formas de apresentação da escrita, supomos que 

esses manuais também devam estar atualizados com os avanços vividos por nossa 

sociedade; por isso optamos por analisar livros de ensino médio. Além disso, a 

maioria das pesquisas envolvendo livro didático são realizadas com as séries 

iniciais, deixando de lado os outros níveis de ensino. Resolvemos investigar também 

os Gêneros Visuais Multimodais em outras áreas do conhecimento, no caso 

Matemática e Biologia, buscando observar como os GVM se inserem na 

construção  e  fixação  do  conhecimento  em áreas  distintas  daquelas  que  se 

preocupam prioritariamente com a linguagem.  

 
 

Detalhando os procedimentos metodológicos da pesquisa  

 

Moita Lopes (1996:89) sugere que a grande tendência da pesquisa em sala 

de  aula   de   línguas   atualmente   esteja   atrelada   ao   movimento   do 

professor/pesquisador.  Nessa  perspectiva,  o  professor  deixa  seu  papel  de 

cliente/consumidor  de  pesquisa,  elaborada  por  pesquisadores  externos,  para 

assumir o papel de pesquisador envolvido com a investigação crítica de sua 

própria   prática.   Essa   tendência   de   pesquisa  enquadra-se  na  tradição  
 
 

2 Essas disciplinas foram escolhidas pelos fato de estarem representando partes diferentes do 

conhecimentos. 
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interpretativista de pesquisa nas Ciências Sociais, que se centra na idéia de que o  

social é fruto de significados/interpretações produzidas pelos participantes deste 

contexto.  

É  nesse  contexto  de  pesquisa  caracterizada  como  “qualitativa”   e 

“interpretativista”   que   este   trabalho   se  insere,   objetivando,  através  das 

interpretações dadas ao corpus de análise, compreender as razões pelas quais os 

fatos que se deseja investigar acontecem, a maneira como os eventos onde esses 

fatos acontecem estão organizados e os significados que esses eventos possam ter 

para seus os participantes. O trabalho ainda se caracteriza como pesquisa 

descritiva,  pois  se  interessa  em descobrir  e  observar  fenômenos procurando 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los ( Rudio, 1991).  

Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  o  corpus  foi  composto  pelos 

seguintes Livros Didáticos:  

Quadro 1- descrição dos livros didáticos (volume único) 
 
 
 

Língua Portuguesa 

Português-   de   olho   no 

mundo do trabalho. 

TERRA,  Ernani;  NICOLA,  

José de. Scipione, 2004.  

É   composto   por   três  

unidades   e   estas   são  

compostas por 24, 16 e 19  

capítulos, respectivamente. 

 
 
 

Matemática 

Matemática  -   contexto   e 

aplicações. 

DANTE, Luiz Roberto. Ática, 

2004. 

É   composto   por   oito  

unidades   e   estas   são  

divididas  em  capítulos  que  

variam de 2 a 9 por unidade. 

Biologia 

Biologia integrada . 

CHEIDA, Luiz Eduardo. FTC, 

2003. 

É  composto   por   onze  

unidades e cada uma delas  

se divide em capítulos que  

variam de 1 a 7 por unidade.  

 

Inicialmente  foi  realizada  uma  análise  descritiva  dos  dados,  buscando 

observar quais gêneros visuais estavam inseridos nos livros didáticos. A partir  
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dessa  investigação,  sistematizamos  os  GVMs  recorrentes  nos  manuais  

observando como estes se apresentam nos LDs.  

Esta  dissertação  está  estruturada  em  três  capítulos.  O  capítulo  I  - 

Percorrendo a história da escrita - traça um percurso histórico tanto da escrita.  

Desenvolvemos esse percurso, com base em Martinet  (1976), Olson  (1997),  

Martins (1998), Chartier (1998) e outros, identificando que o processo de escrita  

surge a partir  de  desenhos criados  sobre a  superfície  de  objetos,  tentando  

expressar suas idéias visualmente, chegando até a escrita alfabética atual, que,  

devido à era midiática, tem-se associado, cada vez mais, palavras e imagens.  

 O capítulo II - Percorrendo a história da imagem - apresenta o percurso  

histórico da imagem, mostrando que desde a Idade Média as imagens já eram  

utilizadas como acessórios ao texto escrito, porém, mesmo com a revolução da  

imprensa iniciada por Gutemberg, alguns autores acreditavam, que a imprensa  

levava  as  palavras  para  as  imagens.  Em  um  outro  momento  do  capítulo,  

apresentamos algumas propostas de classificação das imagens,  como a de  

Unsworth (2001) e Vaz (2001).  

O Capítulo III  -  Multimodalidade  e  Letramentos:  relações  intrínsecas  - 

apresenta a teoria sobre multimodalidade, noção essencial para essa pesquisa, 

baseada em Kress e van Leeuwen (1996), Wysoki (2004) e Dionísio (2004). Em 

seguida, discutimos  a  ampliação da noção de letramento, tendo em vista o 

conceito  de  multimodalidade  como  traço  inerente  ao  discurso;  para  isso 

recorremos a Kleiman (1995), Cabral (1998), Braga (2000) e Dionísio (2004).  

O Capítulo IV -   Descrição e análise dos Gêneros Visuais Multimodais nos 

livros  Didáticos  - analisa os dados à luz das teorias abordadas nos capítulos  
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anteriores, verificando os usos e funções dos Gêneros Visuais Multimodais, nos  

Livros Didáticos em análise.  

Esperamos com esta pesquisa contribuir para uma ampliação da discussão 

sobre  o  estudo  da  multimodalidade,  em  específico,  dos  Gêneros  Visuais 

Multimodais, observando como estes podem contribuir para o processo de 

ensinoaprendizagem dos conteúdos escolares.  



 
 

20  

 

 

 

 

Capítulo I - 
 
Percorrendo a história da escrita  
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1- PERCORRENDO A HISTÓRIA DA ESCRITA  

 

A língua  escrita,  considerada  apenas  uma  entre  outras  formas  da 

linguagem visual, é uma das manifestações da linguagem através da qual o 

homem se entalha na matéria e imortaliza o seu pensar e o seu agir, tornando-se 

um instrumento importante tanto em relação ao aspecto sócio-profissional quanto 

existencial do ser humano. Desde a pré-história da escrita até a atualidade, vários 

estudiosos vêm apresentando definições sobre a escrita, tentando resgatar sua 

origem,  investigando  seu  processo  evolutivo  ou  observando  sua  função nas 

sociedades perpassadas por ela. É comum, ao ler-se sobre o percurso histórico 

desse  sistema,  encontrar-se  definições  do  tipo:  a  escrita  é  uma  forma  de 

manifestação  da  fala (Aristóteles);  serve  para  imobilizar,  fixar  a  linguagem 

articulada, fugidia na sua essência, segundo Février (1948, apud Martinet, 1976); é 

um sistema gráfico de notação de linguagem para Martinet (1976). Essas e 

muitas outras definições procuram mostrar o poder e a função atribuídos à escrita 

por esses autores clássicos. Neste capítulo apresentaremos a processo evolutivo da 

escrita e o processo de sua propagação.  

A concepção de escrita como representação da fala perpassa todos os 

estudos, desde a Antigüidade até a Lingüística do século XX. Essa idéia foi 

apresentada, inicialmente, por Aristóteles, porém outros autores também fizeram 

uso de tal definição, como Saussure (1983), quando afirma que a escrita só existe 

para representar a fala, e Bloomfield (1933) que considera a escrita como uma  
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forma de registrar a língua. Para esse último autor, a escrita autêntica, comparada  

com a pintura, usa somente um número reduzido de formas convencionais, 

relacionando-as com as formas lingüísticas e não   com objetos reais ou ideais. 

Assim, um símbolo representa uma forma lingüística, no sentido de que as 

pessoas escrevem o símbolo em situações que pronunciam a forma lingüística; 

parte daí a relação da escrita com a fala. É interessante observar que a escrita, 

em um estágio inicial, pode ser uma representação da fala, mas posteriormente é a 

fala que consegue simular parcialmente a escrita.  

De acordo com Martins (1998), a história da escrita é uma eterna tentativa 

para desenvolver um conjunto de símbolos independentes, associada a uma lenta 

constatação de que a linguagem falada é de um simbolismo mais forte do que 

qualquer espécie de gráfico. O homem primitivo tinha uma diversidade de meios de 

expressão utilizados para se comunicar.  

O desenho criado sobre a superfície de algum objeto tinha a função de 

expressar suas idéias visualmente. Segundo Kato (1993:13), a expressão visual deu 

origem ao desenho como arte e o sistema pictográfico na comunicação. Esse 

sistema, segundo a autora, “não apresenta inicialmente uma relação direta com a 

fala, porém encaminha-se, posteriormente, em direção à representação da fala, 

passando a ser um simbolismo de segunda ordem”. Martinet (1976) já havia 

afirmado que a escrita começa com o desenho.  

Confrontando a idéia de que a escrita é estabelecida a partir do desenho, 

defendida  por  Martinet (1976)  e  Kato (1993),  com a  de  Martins (1998:36), 

percebemos que este discorda da posição daqueles afirmando que “a escrita 

pictográfica  parece  responder  a  necessidades  ideológicas  completamente 

diferentes das que iriam provocar o nascimento do sistema fonético, estranhas a  
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estas  últimas  e  muitas  vezes  antagônicas  em seu  espírito”.  Martins  (1998)  

compartilha com a hipótese de Bloomfield (1933) quando este afirma que, embora 

sem negar que a escrita tenha sido desenvolvida a partir do desenho, estes, 

algumas vezes, podem servir como mensagem, mas não há registro de progresso a 

partir de pinturas para uma escrita autêntica em nenhum povo.  

Martins (1998) acrescenta ainda que a relação que temos com a escrita 

difere da relação que o homem primitivo estabelecia, uma vez que as pinturas e 

esculturas  pré-históricas  não  respondiam  nem a  uma  intenção  estética  nem 

racional. Assim, podemos considerar que nesses desenhos ou marcas já existia 

algum vestígio parecido com um rudimento de escrita, mas não considerando o 

desenho como um ponto de partida histórico da escrita propriamente dita.  

Como vimos, a história da escrita é registrada a partir da escrita pictórica, e 

segue, como veremos, com a escrita mnemônica, a escrita ideográfica, a escrita 

fonética, a escrita silábica e a alfabética.  

Passível de críticas e inconvenientes também podemos situar a escrita 

mnemônica. Esse tipo de escrita baseava-se em recursos gráficos visuais, dos 

quais um especialista adequadamente treinado pudesse recuperar importantes 

informações culturais. De acordo com Olson (1997:86), “esses sistemas gráficos 

trazem à memória a à consciência os sentidos culturais e a interpretação de 

símbolos, mas pouco contribuem para noções de linguagem, palavra ou fonema” . 

Alguns povos como wampum atribuem sua significação nas cores das conchas e nas 

figuras formadas. Por exemplo, a cor preta, para eles, significa morte, e o 

desenho de um machado significa guerra.  
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O uso do recurso mnemônico (ligado à memória) sugere algumas idéias,  

mas não todas, como o sistema escrito pode oferecer. Février  (1940, apud  

Martinet 1976:158) caracteriza esse sistema de escrita como sintética, uma vez  

que “sugere mediante um só desenho, que o olho pode abranger num relance, um  

grupo de frases”. O autor ainda faz referência à relativa dependência com o código  

oral.  

Um outro sistema de escrita muito utilizado foi o ideográfico, que “começa a 

representar os objetos por um sinal que os interpretasse graficamente e as idéias por  

outros  sinais  adequados” (Martins,1998: 41).  A  escrita  ideográfica  é 

caracterizada por Férvier (1940 apud Martine,t 1976) como analítica, pois está 

associada a um signo gráfico distinto de cada unidade significativa. Nesse sistema 

de escrita não aparece uma representação gráfica dos sons da fala, mas uma 

agregação de processos fonográficos com antigos ideogramas representando 

sílabas ou outras unidades sonoras das palavras.   Podemos destacar neste tipo de 

escrita o chinês, os cuneiformes e os hieróglifos.  

Os primeiros caracteres chineses foram insuficientes para representar o 

que queriam dizer, por isso os ideogramas passaram a ser combinados para 

representar uma nova idéia; em seguida, começaram a conceber os caracteres, 

não mais como sinais de certos pensamentos, mas de sons, o que provocou 

problemas no sentido das palavras. Assim, o sinal fonético é acompanhado de um 

sinal  ideográfico  conhecido  como  chave;  por  isso,  então,  que  os  caracteres 

chineses são compostos pelo elemento chave e o elemento fonético.  

No sistema cuneiforme, a escrita se apresenta em forma de cunha. Eram 

usadas lajotas de barro mole para escrever e um pequeno bastão de madeira ou  



 
 

25  

ferro. Como era difícil fazer linhas cursivas no barro, passaram a realizar registros  

com um estilete de ponta triangular, a cunha; a página era cozida no forno.  

O sistema egípcio de escrita divide-se em: hieroglífica  (escrita gravada 

sagrada); hierática (escrita reservada aos sacerdotes) e epistolográfica (destinada à 

redação das cartas). A escrita hieroglífica, considerada uma escrita monumental, tem 

sofrido pouca modificação ao longo de sua existência. Os caracteres são 

gravados ou na pedra ou no metal, como também em selos de argila ou até em 

uma prata. Essa escrita pode ser traçada da direita para a esquerda ou vice-versa.  

Passando de um sistema de escrita baseado na imagem para um sistema 

baseado no som, foi instalada a escrita fonética em que “o sinal se libertaria 

completamente do objeto e a linguagem readquiria a sua verdadeira natureza, que é 

oral” (Martins, 1998:40).  Constatado que o som das palavras poderia ser 

decomposto,  surgiram  os  dois  tipos  de  escrita  que  marcam  essa  grande 

revolução: a escrita silábica e alfabética.  

A escrita silábica é marcada pelo grupo de sons representado por um sinal. 

Esse sistema de escrita partiu do fenômeno denominado rébus que, segundo Kato 

(1993), é a representação de palavras ou sílabas por pictogramas, utilizando-se 

apenas os sons dos nomes dos objetos representados; esse processo representa 

graficamente os sons das palavras (“80 são 20 ver” para “oi tentação vim te ver!”).  

O primeiro silabário, conforme Olson (1997), foi o resultado da adaptação de 

signos logográficos suméricos no acadiano (língua semítica), uma vez que esta 

língua  fez  uso  de  vários  sinais  logográficos  para  representar  uma  palavra, 

ignorando o fato de que em sumérico, cada grafema representa uma palavra 

separadamente. Para ler a escrita acadiana bastava pronunciar a seqüência de 

sons escritos, e assim os grafemas passaram a ser entendidos como  
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representação silábica,  e  não  mais  como  palavras,  como  eram vistas pelos  

sumérios. A escrita logográfica se transformou em silábica, devido à nova forma de 

usar os antigos sinais gráficos, em uma nova língua.  

Muitos autores defendem a idéia de que o precursor imediato do alfabeto foi o 

sistema silabário, que resultou de forma quase direta na aplicação de uma 

escrita  apropriada para uma determinada língua. Conforme Olson  (1997:101), 

“muitos dos sinais silábicos do alfabeto semítico se ajustavam à língua dos gregos e  

podiam  ser  usados  diretamente  para  reapresentá-los:  foram  essas  as 

consoantes”. Assim, as sílabas foram se desmembrando em pares de consoantes e 

vogais, formando o alfabeto. Segundo Cagliari (1989), a língua grega pode ser 

considerada uma língua flexional que precisava das vogais para facilitar a leitura. 

Por  isso,  eles  fizeram  a  adaptação  de  alguns  caracteres  semíticos  para 

representar as vogais, diferenciando-as das consoantes.  

Cronologicamente,  é interessante  observar  que  os  caracteres  egípcios 

deram origem à escrita semítica e o nome da letra semítica coincide com o 

significado do hieróglifo egípcio. O alfabeto grego formou-se a partir do sistema da 

escrita fenícia, uma ramificação da escrita semítica, que funcionou como modelo 

gráfico. Alguns caracteres fenícios, no entanto, passaram a representar vogais no 

alfabeto grego, perdendo seu valor consonantal (na escrita semítica se grafavam 

apenas consoantes nas palavras). Pode-se dizer que os gregos, ao introduzirem 

vogais no sistema de escrita, desenvolveram o primeiro alfabeto moderno.  

O alfabeto romano foi baseado no grego. Por volta de 700 a.c., os etruscos 

começaram a escrever  fazendo  uso  do  alfabeto  grego.  Dos 26 caracteres 

etruscos,  os  romanos  passaram a  usar  apenas 21 letras,  modificando,  em 

algumas, a grafia e a fonética. Os romanos modificaram ainda o nome das letras,  
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sendo  representadas  pelos  monossílabos  iniciados  com  os  sons  mais  

representativos de cada uma delas (a, bê, ce,...). Com a propagação da escrita, 

através dos manuscritos e, sobretudo, com a tipografia, por meio da produção de 

livros, as letras foram tomando novas formas, criando um novo formato para a 

escrita alfabética.  

Sabemos que os primeiros textos alfabéticos não separavam as palavras. 

Apenas muito lentamente foram sendo criados espaços entre vocábulos,  

pontuação, parágrafos, etc. As marcas de acento e alguns sinais de pontuação, 

acompanhando a escrita  das  palavras  foram  introduzidas,  segundo  Cagliari 

(1994), por Aristófanes de Bizâncio e pelo gramático Aristarco.  O documento mais 

antigo que possui registros de tais marcas é o Baccbylides, datado no século I  

a.C. A atual nomenclatura foi lançada, em 1660, por Wetsein de Antuérpia.  

Segundo Olson (1997), os estudos lingüísticos gregos não pretendiam 

representar os fonemas, com as letras, mas se supõe que percebiam a estrutura 

fonológica. Mesmo assim o alfabeto não constitui uma teoria fonológica, pois os 

gregos nunca desenvolveram tal teoria adequadamente. O alfabeto era visto como 

uma representação para a fala e não como um modelo de um conhecimento 

preexistente. Com isso, a invenção dos sistemas da escrita fornece “um meio  

gráfico de comunicação, mas como ele é em seguida verbalizado, isto é, lido, 

passa a ser visto como um modelo para essa verbalização” (p.103). Como a 

escrita foi tomada como paradigma para a fala, tornou-se possível aumentar a 

relação entre as duas; como também “a adoção da escrita como modelo para a 

língua permitiu a formação de lógica, gramáticas e dicionários explícitos” (p. 104). A 

escrita tornou-se essencial para a linguagem.  
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Considerando a língua como dicotômica, o processo de escrita, desde a  

pictográfica até a alfabética, perpassa também pelo processo de leitura, que com a 

criação do livro, e com as suas variadas formas de apresentação, criou-se 

modos diferente de leitura. Apesar de enfatizarmos, nessa pesquisa, a história da 

escrita, não estamos desconsiderando que a leitura está intrinsecamente ligada à 

escrita, uma vez que só é possível criar e analisar os vários tipos de escrita, além do 

seu percurso evolutivo a partir da leitura.  
 
 

1.1-Tipos de letras e materiais  

Baseado nos estudos de Martins (1998), sistematizaremos os tipos de  

letras  e  materiais  utilizados  na  escrita,  mostrando  que  existem  letras  que  

marcaram um momento de evolução na escrita ocidental, como a escrita grega, a  

romana e a gótica. A inserção desse tópico em nossa pesquisa é importante para  

mostrar os vários tipos de letras que existiram antes da nossa escrita atual, e  

como os formatos das letras variam de acordo com as condições sociais de cada  

época.  

Dos primeiros registros de escrita, do pictográfico ao alfabético, somos 

levados a conhecer mais profundamente o aperfeiçoamento da escrita. Essas 

mudanças dos tipos de letras nos faz reconhecer como a evolução da letra 

sempre esteve associada ao estilo artístico de determinado momento histórico, 

entre os quais, o clássico, o renascentista, o gótico e o moderno.Vejamos alguns 

exemplos desses tipos de letras:  
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01):  
 

A letra “uncial” (o  seu nome 

viria de   unha)   é   uma 

“maiúscula” mais arredondada e  

menor,  já  encontrada  em 

certos papiros do Egito e de 

Herculano. Esse tipo de letra 

se  apresenta   com  menos  

elegância e menor 

regularidade, além de ser mais 
(Unciais romanas. Do livro de Mcmurtrie, The book. 
Apud Marins op.cit:54) 

 

(02): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Unciais e minúsculas latinas. Do livro de 
Isaac Taylor,The alphabetI. Apud Martins 
op.cit:56 ) 

 

(03): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Carolina primitiva. Do livro de Lecoy de la 
Marche, Les manuscrits et la miniature apud 

Martins op.cit: 56) 

alta do que larga. 

As   unciais   maiúsculas   e  

minúsculas  latinas  foram 

importantes  para  a  história  da 

escrita, uma vez que esse tipo 

de letra exerceu muita influência 

para o nosso alfabeto atual. 

O  tipo  de  letra   Carolina  

Primitiva  tem  como  primeiro  

exemplo datável desta letra em 

778. No século X, constata-se  

uma  decidida  inclinação  no  

sentido das formas modernas. 

É possível observar ainda sua  

característica  cursiva,  sendo  

escrita, provavelmente, a partir 

da   utilização   de   técnicas 

manuais.  



 
 

30 

 

 

 

 

(04): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gótica primitiva- século XII. Apud Martins 
op.cit:57 

A procura por livros menores 

fez  com a largura das letras  

diminuíssem. Acredita-se   que  

essa  idéia  tenha  partido  da  

necessidade  da  Igreja  fazer  

bíblias portáteis. A letra gótica  

aparece,   então,   com   seu  

desenho  solene  e  severo,  

trazendo todo o formalismo da  

Idade Média.  

 

É possível observar que há muito tempo o homem se preocupa com o  

aspecto estético das letras, e estas representam um momento histórico vivido pela  

sociedade.  Além  disso,  podemos  observar  que  as  letras  são  desenhadas,  

contornadas, características de que são produzidas à mão, ao contrário de hoje  

quando encontramos, devido  ao avanço tecnológico,  um tipo  de letra  mais  

tipográfico.  

Assim como os tipos de letras demonstram uma realidade social da época, o 

material utilizado pelo homem para registrar sua história ao longo do tempo 

também é carregado de costumes de uma sociedade. Podemos destacar como 

material utilizado como suporte da escrita a “pedra”, quando foi gravada a primeira lei  

dos  hebreus; o “mármore”, utilizado nas inscrições tumulares e cívicas; a 

“argila”,  que constituiu várias bibliotecas na mesopotâmia; o “bronze”, onde os 

gregos escreviam seus tratados; o “ouro” e a “prata” também foram utilizados para  
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a inserção da escrita; a “madeira” muito usada pelos egípcios; além do ‘’papiro”,  

produto mais utilizado de todos os tempos.  
 
 

(05):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(parte de um rolo de papiro contendo a Ilíada de Homero. Apud Martins, 1998: 62)  

 

Nada se sabe sobre a época exata da origem do papiro. Imagina-se que os 

mais velhos papiros são datados de 3500 anos. Sobre cada folha, o texto era 

escrito em colunas e cada uma das extremidades da folha era colada a outras 

folhas  formando,  em  geral,  grandes  rolos.  Com  as  guerras  dificultando  a 

importação e escassez do papiro, outros materiais como o osso, o marfim e, 

intensamente, a pele de animais foram utilizados para o suporte da escrita. Deste 

último recurso, surgiu o pergaminho. Os mais antigos escritos neste material são 

datados no século III da nossa Era.  
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(06):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pergaminho contendo o texto de uma obra de Eurípedes. Apud Martins, 1998: 65)  

 

Do mesmo modo que o papiro, o pergaminho era escrito de um só lado, até 

que foi descoberta a possibilidade de usar as duas faces do material, originando o 

“codex”, antepassado imediato do livro.  

Verificamos, assim, que a escrita foi fundamental para a história do homem e 

propagação de sua cultura. Afinal, “sem a escrita, privilégio do homem, cada 

indivíduo, reduzido à sua própria experiência, seria forçado a recomeçar a carreira 

que o seu antecessor teria percorrido, e a história dos conhecimentos do homem 

seria quase a da ciência da humanidade” (Diderot apud Martins, 1998:70).  

Trazendo  as  discussões  a  respeito  dos  tipos  de  letras,  citados 

anteriormente, para os dias atuais, podemos observar, no nosso corpus, alguns 

tipos de letras digitais, que, segundo Niemeyer (2003), são em geral desenhos de 

tipos que podem ser colocados em escala segundo o tamanho desejado, apesar de 

a correção ótica ser uma questão ainda não plenamente resolvida. O tipo digital 

deixou de ser uma ferramenta restrita e especializada, tornando-se mais uma 

facilidade disponível na elaboração do designer gráfico.  



 
 

33  

Têm sido estabelecidos critérios para sistematização dos tipos, agrupando- 

os a partir da classificação das famílias, seguindo as características comuns. 

Observando a escrita de livros na atualidade, verificamos a variedade de letras 

utilizadas em uma única página do livro e como estas variam de acordo com sua 

utilização, por exemplo, o tipo de letra utilizada no título do capítulo é diferente 

daquela utilizada ao longo do texto, procurando destacar o tópico maior que é o 

nome do capítulo, como demonstram o exemplo 07 a seguir:  
 

(07):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Livro de Biologia, p.50)  
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De acordo com a classificação das famílias das letras, conforme Niemeyer (2001), o 

tipo de letra usado em (07) pertence à “classificação Vox/ATypI”. Ela leva esse 

nome por ter se baseado na classificação feita por Maximilien Vox, em 1954. A 

Vox/ATypI é dividida  em sete  grandes classes:  Romanos,  Lineares,  Incisos, 

Manuais, Manuscritos, Góticos e Não Latinos. Em  (07), podemos verificar a 

disposição e uso dos tipos de letras que de acordo com a classificação acima, 

além de observarmos que a classe de letras predominante no exemplo é a linear. 

Caracterizada por ser um tipo de letra sem serifa, tem origem no mercado de 

impressos advindo da Revolução Industrial.  

Dentro dos Lineares, destacamos os grotescos: gravemente pesado, mas 

com algum contraste na espessura das hastes. Encontramos esse tipo de letra, em 

(07), no título do capítulo:  

(08):  

 

 

 

 

 

 

Nesse tipo  de letra  Grotesque,  seguindo  Niemeyer  (2001),  as  curvas 

tendem a ser discretas, com terminações horizontalizadas das hastes aéreas. Por ser 

o título do capítulo, as letras estão em caixa alta e a cor (branca) em contraste com o 

fundo da página, obtendo um realce maior aos olhos.  
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O conteúdo que está sendo explicado na página do livro é apresentado pelo  

tipo de letra linear grotesco Franklin Gothic  
 
 

:  

(09):  

 

 

 

 

Esse tipo de letra  é  menos espaçosa, o que facilita  no  momento de 

apresentação do conteúdo, pois faz com que se escreva mais em um menor 

espaço. Devido ao caráter de concisão, característico da letra linear grotesco 

Franklin Gothic, esta não é utilizada para a abertura de novos itens que aparecem no 

corpo do texto. O tipo de letra constatado foi o linear geométrico:  

(10):  

 

 

Observando o tipo de letra acima, constatamos que ela é bem menos 

pesada do que os grotescos, dos quais derivam. São utilizadas pelo livro para 

abrirem os itens de explicação do conteúdo que, neste caso, inicia com o estudo da 

“estrutura do núcleo celular”. A partir desse item maior são abertos subitens, 

fornecendo informações detalhadas sobre, neste caso, a estrutura do núcleo. O 

encaminhamento para a abordagem dos conteúdos pode ser verificado a partir da  
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composição tipográfica do livro, uma vez que os tipos de letras utilizados permitem  

fazer essas inferências. Os subitens são:  
 
 
 
 

(11):  

 

 

 

Observando (11), contatamos que os subitens foram abertos a partir dos 

termos destacados, em negrito, no início do capítulo. O tipo de letra utilizada pelos 

subitens é a linear gótica Grotesque, a mesma utilizado no título do capítulo. 

Todas em caixa alta, as letras dos subitens são menores, porém de espessura 

mais grossa do que a linear grotesco Franklin Gothic, identificada na abertura do 

tópico do conteúdo.  

Como vemos, o formato das letras também é um instrumento facilitador 

para a apresentação dos conteúdos, sendo uma ferramenta que direciona o 

processo de leitura e, conseqüentemente, uma melhor assimilação dos conteúdos.  
 

1.2- Propagação da escrita  

 

Durante o período renascentista, a escrita se expandiu por diversos fatores. 

Olson (1997) mostra, através dos estudos de Clanchy (1979), o uso cada vez mais 

freqüente dos registros escritos na administração da justiça inglesa, por exemplo; a 

expansão do uso de documentos escritos em lugar dos testemunhos orais, como 

também dos usos da escrita para fins de levantamento, como: listas de cargos,  
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anais e crônicas.  A escrita  foi  muito  utilizada  também na  Europa como um  

instrumento de poder, para controlar os mercados, cobrar impostos, promover o 

prestígio de determinado grupo social.  

De acordo com Eisenstein (1979 apud Olson 1997), a imprensa teve um  

importante  papel  na  propagação  da escrita,  fazendo  com que  os  textos  se  

tornassem acessíveis a milhares de pessoas. Chartier (1994) afirma que a história  

do livro já passou por grandes revoluções e uma das mais importantes foi a de  

Gutenberg, em meados de 1450, a qual deu uma continuidade entre as culturas  

dos  manuscritos  e  do  impresso,  contrariando  muitos  que  esperavam  um  

rompimento total entre essas culturas. Com os caracteres móveis e a imprensa, a  

cópia manuscrita não foi o único recurso disponível para assegurar a multiplicação  

e a circulação dos textos. É válido considerar que, mesmo antes dessa revolução,  

o livro já era um objeto composto por folhas dobradas, reunidas em cadernos  

colados uns aos outros. Assim, não foi a imprensa que inventou o livro, mas é  

inegável a sua importância na propagação da escrita e, conseqüentemente, da  

leitura.  

Como vimos, o livro, em sua face antiga, era um rolo, uma longa faixa de  

papiro, que o leitor deveria segurar com as duas mãos para poder desenrolá-lo.  

Um autor não poderia escrever e ler simultaneamente, fazendo surgir o “autor- 

oral”, o qual ditava suas reflexões a um escriba, estabelecendo uma importância à  

voz infinitamente maior do que nos tempos atuais (Chartier, 1998). Contudo, havia  

uma necessidade de tornar público um trabalho que era meramente particular,  

além de lançar reflexões sobre a emergência das funções do autor, sendo, de fato,  

reconhecido.  
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Após traçar um perfil do autor, Chartier (1998) comenta sobre o papel do  

editor,  podendo  ser  considerado  um  profissional  de  natureza  intelectual  e 

comercial e que visa, sobretudo, controlar o processo que vai da impressão da 

obra até a sua distribuição. Segundo o autor, do século XVI ao XVII, primeiro era o 

livreiro ou o impressor que assumia uma função editorial. O editor desse período era 

definido pelo seu comércio, ou seja, ele vendia livros que ele próprio editava ou 

livros que obtinha por trocas com colegas.  

Além do editor, Chartier (1998) volta-se para o leitor e assegura que sem 

este o texto não tem, de modo algum, o sentido que lhe atribui seu escritor ou seu 

editor. Tendo por base certas experiências realizadas na Biblioteca Nacional da 

França, na qual os leitores profissionais liam diretamente na tela, o autor não 

consegue disfarçar o temor de ver ruir a cultura do livro, pois, com o auxílio 

primordial  da  tecnologia  moderna,  os  leitores  abandonariam  os  hábitos  que 

caracterizariam as práticas de leitura.  

Essa nova postura do leitor se deve, principalmente, à grande revolução 

eletrônica  que  estamos  vivendo  atualmente,  a  qual  não  somente modifica a 

técnica de reprodução do texto, mas também as escrituras e as próprias formas do 

suporte que o comunica com seus leitores. Chartier (1998) afirma que com o texto 

eletrônico o leitor pode realizar múltiplas operações (anular, decompor, copiar, 

deslocar) tornando-se co-autor do texto, havendo assim, uma distinção visível em 

relação à leitura e escritura do livro impresso.  

Dentre as mutações sofridas pela escrita e, conseqüentemente, pela leitura, 

nenhuma se compara às transformações proporcionadas pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação. Como vimos, ao longo desta discussão, tivemos a 

escrita na pedra, nos rolos, no codix, e, agora, temos as telas. A imprensa no  
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século XV e hoje as novas tecnologias de informação e comunicação são os  

grandes responsáveis pela ampliação dos usos, pelo grande avanço nas formas de 

disseminação, bem como pelo desenvolvimento de novas formas de escrita.  

É válido  salientar  que  durante  muito  tempo  ocorreu  uma  inércia  das 

pesquisas sobre escrita, ou seja, entre os séculos XV e XIX não houve maiores 

avanços dos estudos lingüísticos; o que se teve nesse período referências a 

história. A partir da grande explosão do positivismo, os estudos sobre a linguagem 

seguiram o paradigma de Sasssure e outros, voltados para o estudo da forma.  

Em contraposição a essa perspectiva estruturalista, a Lingüística de Texto 

insere uma nova abordagem funcionalista, ampliando os estudos de texto, restrito à 

palavra e à frase. Nesse momento, vários autores discutiram sobre a linguagem,  

 

podemos citar: Koch (1983), Kato (1987), Costa Val (1994) e outros. Fazendo a 

transição  da  imprensa  como  propagadora  da  escrita  até  a  escrita  na 

contemporaneidade,  chegamos  à  escrita  eletrônica,  conseqüência  de  uma 

sociedade midiática.  

Atualmente, segundo Belmiro (2002), a escrita eletrônica possibilitada pelas 

novas tecnologias, conhecidas como aquelas integradas ao computador, incorpora os  

antigos  avanços  tecnológicos  e  introduz  mudanças  que  promovem  e 

demandam novos modos de interação com o texto escrito como o acesso ao texto  

à distância, bem como a velocidade de navegação, ou melhor, de recuperação da 

informação.  

Na escrita cibernética, temos a construção de um texto que se apresenta na 

tela, como uma grande faixa que se expande no sentido vertical, cuja construção  
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deixa de ser linear como era no rolo ou na escrita convencional: o hipertexto  

pressupõe uma expansão em rede. Esse novo tipo de manifestação do texto 

incorpora  elementos  de  navegação eletrônica  que  facilitam a  localização  de 

trechos escritos de forma muito mais rápida e eficiente do que a permitida pelo 

texto escrito no papel, como também demanda   certas habilidades de leitura e 

escrita até então inéditas.   Podemos observar todo esse processo na home page 

do site  UOL abaixo,  que representa  uma página, mas não de livro,  sendo 

necessárias  ferramentas  como  o  computador  e  a  Internet  para  realizar  a 

navegação no mundo virtual:  
 (12):                      (site: www.uol.com.br )  

A evolução contemporânea da informática possibilita que cada pessoa que 

tenha acesso a um computador possa ser editor, produtor, difusor de suas 

próprias mensagens, em contraste com o sistema concentrador das mídias de 

massa, segundo o qual uns produzem e outros recebem passivamente. De acordo  
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com Belmiro (2002), dentre todas as transformações passadas pela escrita até  

que se tornasse  o  primeiro  meio  de  comunicação  de  massa  e  o  primeiro 

dispositivo do pensamento científico, muitas alterações foram necessárias, mas 

nenhuma se compara às transformações proporcionadas pelas novas tecnologias de 

comunicação e informação em tão pouco tempo. Neste momento, a escrita passa 

a desenvolver características próprias, mas não houve, ao contrário do que propõem 

algumas teorias mais tradicionais, uma ruptura drástica entre as práticas orais e 

pictóricas e as escritas.  

Observando o corpus desta pesquisa, percebemos que os livros didáticos 

vêem sofrendo mudanças significativas no tocante à sua composição, uma vez 

que estão cada vez mais recheados de recursos pictóricos, facilitados pela nossa 

sociedade midiática.  Essas  mudanças promovem uma maior propagação da 

linguagem  visual,  que  associada  à  escrita,  auxilia  na  transmissão  do 

conhecimento. Observando o exemplo (13), verificamos que   os conteúdos são 

apresentados não só pelo texto escrito, mas os recursos pictográficos também são 

responsáveis pela transmissão do assunto. Vejamos:  
 (13):  



  
42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 51)   

Como vemos, decorrente desse processo tecnológico, verificamos que os 

manuais didáticos utilizados na instituição escolar também acompanham essa 

revolução eletrônica, uma vez que observamos cada vez mais o requinte em 

relação ao tipo de papel, encadernação, formato dos livros, e, principalmente, a 

disposição visual (capa, ilustrações), bem como a utilização dos Gêneros Visuais 

Multimodais (como a propaganda, a charge, o desenho esquemático, etc.).  

É nítida também a crescente utilização das imagens nesses manuais. 

Mesmo que sendo utilizadas, muitas vezes, apenas como adorno ao texto, elas 

representam uma maior disposição de recursos tecnológicos investidos nos livros 

didáticos, assim como os inserem no meio midiático vivido pela nossa sociedade. A 

escrita não aparece como dominante nos LDs, mas, atualmente, divide espaço com 

os recursos pictoriais.  
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Ao percorrer a trajetória da escrita, percebemos que ela é inicialmente  

investigada  através  dos  desenhos,  passando  pelos ideogramas,  pela  escrita 

fonética,  até  chegar  à  alfabética,  muito  utilizada  atualmente.  Ao  lado  dessa 

manifestação verbal da linguagem encontramos, na modernidade, caracteres não 

alfabéticos, como os pictogramas modernos (imagens), a escrita ideográfica dos 

números, das siglas, logotipos, e inúmeros elementos visuais que completam e 

exercem uma função tão importante quanto as letras no nosso sistema de escrita.  

Martins  (1998:  419) confirma que, hoje,  “retornamos às cavernas, não 

apenas por tantos outros aspectos terríveis do que chamamos a nossa civilização, 

mas ainda pelo sistemático emprego da imagem em lugar da palavra”. Podemos 

então  concluir  que  na  história  da  escrita  existe  um  ponto  de  encontro  de 

possibilidades  de  manifestação  da  linguagem,  uma  vez  que  este  processo 

histórico iniciou-se pelas imagens e atualmente também se está fazendo uso das 

imagens como uma das formas de manifestação da linguagem. A partir disso se 

faz necessário retomarmos um pouco sobre a história da imagem e verificar o seu 

desenvolvimento e função ao longo dos tempos.  
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Capítulo II- 

Percorrendo a história da imagem  
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1-PERCORRENDO A HISTÓRIA DA IMAGEM  

Depois de  1500,  com o aperfeiçoamento  da imprensa,  o  livro  vai-se 

modificando, desde o tipo de papel até os detalhes formais ligados à disposição 

das letras na página, à forma das ilustrações, possibilitando tiragem e divulgação 

maiores e mais rápidas.  

De acordo com Martins (1998), na idade média, existiam dois tipos de  

ilustração  praticados  nos  manuscritos  medievais:  a  iluminúria,  utilizada  como  

ilustração,  decoração  da  página;  e  a  miniatura,  técnica  mais  pobre  que  a  

iluminúria, utilizada em letras de fantasia e outros motivos de ornamentação. A  

imagem abaixo é uma página do Livro de Horas, França, século XIX - XV, que faz  

uso tanto da iluminúria, na borda da página, e da miniatura, dentro do texto  

escrito.  
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(01):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso da arte de ilustração nos livros veio dos romanos, quando os 

manuscritos com letras douradas sobre velino teriam sido introduzidos no século III.  

O contato com esses manuscritos romanos iluminados teria criado, no mundo 

medieval, o hábito de ilustrar a história do texto com a representação gráfica dos 

episódios descritos ou apenas alegrar os textos com desenhos coloridos sem 

nenhuma relação com o que estava escrito.  

A ilustração, na maioria das vezes, era utilizada apenas como adorno do 

texto escrito, tendo um efeito decorativo. Comparando esses manuscritos com a 

arte holandesa percebemos que, enquanto esses textos medievais utilizam as 

imagens como “detalhe” ou  “ornamento”, os artistas holandeses realistas, ao  
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contrário, faziam uso da palavra escrita nas pinturas da época, com determinada  

função.  

Caracterizada  por  produzir  uma  arte  realista,  a  arte  holandesa,  por  

exemplo, faz uso tanto da imagem quanto da palavra. De acordo com Olson  

(1998), para os artistas holandeses do século XVIII, as imagens poderiam dar uma  

representação verídica, proporcionando uma descrição pictórica acurada, paralela  

às palavras. Quando as palavras apareciam nessas pinturas, eram apresentadas  

não tanto como explorações de sentido, mas como algo para ser visto. A inserção  

de palavras com imagens tem a função, segundo Alpers (1999:324), de celebrar o  

novo e inédito fazer, que é uma pintura. “A arte holandesa vem de uma tradição  

que se há muito permitia que as palavras e as imagens se juntassem e se  

acotovelassem sobre a superfície de um manuscrito ilustrado e, depois de uma  

página impressa”. A presença de uma inscrição é relevante na pintura holandesa,  

marcando a aparência nítida dos textos, além dos caracteres tipográficos exibidos  

nos livros da época. Isso pode ser comprovado na tela Natureza-morta de Anthony  

Leeanans.  

(02):  

Observando   este   quadro  

percebemos   que   a   arte  

holandesa combina palavra e  

imagem  para  documentar,  

trazendo   à   pintura   um  

aspecto maior de descrição,  

característica   tão   marcante  

dessa arte.  
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(03):  
Uma outra pintura muito peculiar  

está   intitulada   A   mãe   de  

Rembrant, de Dou Gerod, nela a  

mulher  aparece  olhando  para  

uma  página   de   um   livro,  

contendo tanto palavras quanto  

imagens.  Porém o  olhar  desta  

mulher está nitidamente  focado  

na imagem, o que nos faz inferir  

a força que a imagem tem de  

captar  a  atenção  do  leitor  em  

relação às palavras.  

 

 

 

 

Pouco a pouco, a imagem transborda do seu papel meramente subsidiário de 

linguagem para assumir funções reservadas à palavra. Esse maior destaque dado à 

imagem, se justifica, segundo Eisenstein (1979 apud Olson, 1997: 73), porque  
 
 
 
A imprensa levava, às vezes, as palavras para as imagens- 
do ouvido para os olhos, na fórmula de McLuhan- como 
acontecia quando a informação geográfica e botânica era 
impressa em representações pictóricas que podiam ser 
repetidas exatamente, mas passava com igual freqüência 
das imagens às palavras, quando imagens esculpidas na 
pedra ou desenhadas no vidro estanhado cediam lugar ao 
estudo pessoal da bíblia.  

As imagens não se limitam a descrever as coisas tais como elas são, nem 

são utilizadas apenas como adorno ao texto escrito. Elas exercem funções de  
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igual  importância  à  palavra  escrita,  principalmente  na  atualidade  em  que  a  

comunicação   contemporânea   engloba  um  conjunto   de  imagens   com 

características distintas e seu crescimento desenfreado põe em realce o caráter de 

imediatismo, de aparente reflexo contemplativo e de duplicação da realidade. Como 

vemos, estamos imersos na era tecnológica, midiática  e globalizada, fazendo 

emergir a civilização da imagem. Portanto, são necessárias investigações de suas 

possíveis  conseqüências  em nossa  sociedade,  em acontecimentos específicos 

envolvendo a língua.  

Segundo Deleuze (1985 apud Santaella e Nöth, 1998), a denominação de  

civilização de imagem é, sobretudo, uma civilização do clichê, cuja explicação  

pode referir-se duplamente à inflação icônica que assenta na redundância e, por  

outro lado, na ocultação, distorção ou manipulação de certas imagens, de tal  

maneira que estas, em vez de serem um meio para descortinar a realidade,  

ocultam-na.  

A imagem também é de interesse da semiótica, uma vez que, segundo 

Santaella (2003:12), a Lingüística é a ciência da linguagem verbal e a Semiótica é a 

ciência de toda e qualquer linguagem. A autora faz uso do termo linguagem 

referindo-se  a “todos  os  sistemas  de  produção  de  sentidos  aos  quais  o 

desenvolvimento dos meios de reprodução da linguagem propiciam hoje em 

enorme difusão”.  
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1.1-Uma proposta de letramento visual  

 

Unsworth (2001) reconhece que as imagens, assim como a linguagem, não 

representam  apenas  a  realidade  material,  mas  a  interação  interpessoal  da 

realidade social.  Para  esse autor, as imagens têm os seguintes recursos de 

produção de significado:  

1-representacional- constroem a natureza dos eventos, dos objetos, dos  

participantes  envolvidos  e  das  circunstâncias  nas  quais  eles  ocorrem.  A  

construção  dos  significados  de  interatividade  nas  imagens  inclui  a  relação  

interpessoal,  entre  o  espectador  e  os  participantes  envolvidos.  Estes  devem  

representar, seres de algum tipo, além de objetos artificiais, como construções e  

imóveis.  

 
 
 
 

(04)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 450)  
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Podemos citar ainda imagens mais abstratas, como os diagramas, que são  

representados como caixa ou círculo.  

(05):  

 

 

 

 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações,  

 2004, p. 29)  

 
 

Além disso, as imagens podem ser classificadas em:  

▪ taxonômicas:   são imagens que classificam. São imagens classificatórias 

que incluem categorias superordenadas.  

(06):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 436)  
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▪analíticas:  imagens que mostram relações da parte com o todo e não  

apresentam descrições,  (exemplo  07); bem como as que representam linhas 

temporais, (exemplo 08),   podem ser horizontes ou verticais. Apesar das linhas 

temporais fazerem referência à seqüência em que os eventos ocorrem no tempo, 

elas se parecem mais com imagens que representam relações da parte para o 

todo do que com imagens que representam eventos materiais reais.  

 
 

(07):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p.354) 

(08): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 264)  
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▪simbólicas: processo no qual alguns atributos de um participante na imagem é de  

fato um Atributo Simbólico; este atributo simboliza um significado implícito.  
 
 

(09):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 454)  

2- interativo/pessoal- inclui a relação interpessoal entre o espectador e os 

participantes representados, que podem ser dos seguintes tipos:  

 ▪demanda: o observador entra em uma espécie de relação imaginária  

interpessoal com os participantes representados.  

(10):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 454)  

 

▪  oferta:  os participantes não contemplam o observador, não há relação 

imaginária interpessoal entre o observador e os participantes representados.  
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(11):  

 

 

 

 

 

 

 

(TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004, p. 193)  

 3-composicional/textual- tratam da distribuição de valores da informação ou  

ênfase relativa entre elementos do texto e da imagem, podendo ser relacionados  

em:  

▪conhecido e novo: as informações mais familiares ocorrem no lado esquerdo e 

a informação nova no lado direito.  

(12):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 178)  

 

▪ideal e real: o valor informacional da parte superior é mais abstrato do que o da 

parte inferior do texto;  
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(13):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 80)  

 

▪ relevância: alguns elementos nas imagens apresentam relevância devido ao 

efeito de alguns fatores como cores, localização no espaço, tamanho relativo dos 

elementos.  
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(14):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003, p. 11)  

 

É importante salientar que esses recursos de produção da imagem propostos 

por  Unsworth (2001),  baseado  em Kress e Van Leeuwen  (1996), procuram 

descrever as formas de manifestação de letramentos visuais, ou seja, assim como  
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a escrita pode ser observada a partir de critérios descritivos, a imagem também  

pode  ser  trabalhada  descritivamente,  possibilitando  desenvolver  letramentos 

multimodais críticos, necessários para adotarem um comparativo nas sociedades da 

idade da informação.  

De acordo com Baetens (2003 apud Dionísio,2004), existem quatro razões 

para o uso de imagens em textos não ficcionais, são elas:  

1- Legibilidade:  a  presença de imagens ajuda a fazer os blocos 

textuais mais curtos e então mais fácil de captar com o olhar;  

2- Economia de informação: a forma como as imagens fornecem 

informações  se  supõe  ser  mais  clara  e  mais  eficaz  que  as 

informações verbais equivalentes;  

3- Modernidade: imagens “conotam” modernidade, e sua ausência 

pode ser vista como um sinal de tédio, fora de moda, de recusa do 

mundo contemporâneo e dos hábitos dos leitores atuais;  

4- Rede:  os  fatos (verdades)  precisam  ser  produzidos  e  sua 

produção é possível pelo uso de recursos retóricos no trabalho 

científico.  

 

Relacionando os tópicos acima com os dados analisados, verificamos que, a 

maioria dos manuais tomam por base, principalmente, a terceira afirmação 

descrita acima, ou seja, os livros estão cada vez mais recheados de imagens, 

cores,  recursos  gráficos  avançados.  Tais  recursos  podem  ser  utilizados, 

inicialmente, para chamar a atenção dos professores, no momento da escolha do 

livro, e dos alunos, no momento em que estão estudando com o manual.  
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Algumas explicações para a crescente utilização dos recursos pictoriais nos  

livros didáticos são justificadas por Vaz (2001): grande revolução tecnológica nas 

últimas décadas; maior disponibilidade de referências iconográficas para aplicação 

aos livros; rigidez nos critérios de avaliação dos livros didáticos a serem adquiridos 

pelo MEC e Secretarias Estaduais de Educação; transformação dos consumidores 

desse tipo de livro em leitores críticos: à medida que o leitor passa a conhecer 

melhores  ilustrações  ele  passa  a  ter  parâmetros  de  análise  do  material 

disponibilizado na escola.  

Vaz (2001) destaca ainda alguns tipos de ilustrações que, freqüentemente,  

aparecem no projeto  gráfico  dos  livros  didáticos,  com  funções  diferentes  e  

específicas, dependendo do objetivo da imagem no capítulo dos manuais, são  

eles:  
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(15):  
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As imagens taxonômicas propostas por Unsworth (2001) se referem aos 

processos apresentados nas imagens. Comparando com a classificação proposta 

por Vaz (2001), apresentada acima, este tipo de imagem se relaciona com os 

desenhos  esquemáticos  e  com  os  desenhos  explicativos.  Já  as  imagens 

analíticas, que não apresentam descrições mostram as relações da parte para o 

todo e  se relacionam com os desenhos anatômicos propostos por Vaz (2001).  

Em relação às representações concretas e abstratas, Unsworth  (2001), 

afirma que os participantes das imagens concretas são representações imitativas 

dos objetos correspondentes no mundo material, enquanto as representações dos 

participantes em imagens abstratas são relatadas de uma forma arbitrária.   As 

linhas temporais representam estágios fixos de uma seqüência como coisas, as 

quais  são  atributos  das  seqüências  como  um  todo;  as  linhas  podem  ser 

horizontais ou verticais.  

E, por último, verificamos que, segundo Unsworth (2001), são dois os 

processos simbólicos em imagens: o primeiro deles é aquele no qual alguns 

atributos de um participante na imagem é de fato um Atributo simbólico, ou seja, 

esse atributo simboliza um significado implícito suplementar; o segundo processo é 

aquele em que o significado é derivado do suporte, ou seja, são as qualidades do 

suporte que constroem o significado simbólico.  

É importante  considerar  que  mesmo  tendo  sido  ampliada  a  idéia  da 

necessidade do uso das imagens nos livros didáticos, os critérios de avaliação do 

MEC não tem considerado a imagem como parte integramente da transmissão do  



 
 

61  

conhecimento ao lado da escrita, mas apenas como um adorno ao texto verbal.  

São noções como essas que devem ser revistas para que o professores e alunos 

tenham um manual que esteja de acordo com o que a sociedade globalizada faz 

emergir  na vida social.    Para isso,  noções  de letramento,  multiletramento  e 

multimodalidade devem ser inseridas no processo de construção do livro didático, 

como também no processo de formação de professor, no ensino superior.  

Para a análise dos dados, faremos uso, com base na classificação de Vaz 

(2001), dos seguintes tipos de imagens:  

▪ desenho anatômico;  

▪ desenho esquemático;  

▪ charges e cartuns.  

É válido considerar que os demais tipos de imagens apresentados por Vaz 

(2001) foram encontrados nos livros didáticos analisados, porém não são de 

constituição multimodal, o que os exclui do nosso interesse para análise.  

As descrições funcionais da gramática visual, descrita por Usworth (2001) e 

Vaz (2001) facilita, para os professores, a atenção sistêmica, devido à natureza 

multimodal  de  textos  no  desenvolvimento  das  práticas  de letramento  crítico. 

Assim, segundo Unsworth (2001), as descrições funcionais da “gramática visual” 

começaram a facilitar para os professores a atenção sistemática para o ensino 

multimodal de textos no desenvolvimento das práticas de letramento.   A partir 

dessas considerações, abordaremos, no próximo capítulo, algumas noções de 

multimodadlidade e letramento.  



 
 

62  

 

 

 

 

 

 

Capítulo III- 

Multimodalidade e Multiletramento:  

relações intrínsecas  



 
 

63  

 

 

 

 

Este capítulo apresenta, no tópico 1,   as noções sobre Multimodalidade, 

relacionando a linguagem verbal com outros modos verbais, como o pictorial. No 

tópico 2, explicitaremos as noções de letramento, e a ampliação dessas noções, 

com base nas formas de interação com o mundo - não só por meio da palavra 

escrita, mas também por meio da comunicação visual, auditiva, espacial  
 

1- MULTIMODALIDADE  

A história  da  escrita,  como  visto  anteriormente,  demonstra  que  as 

sociedades usaram, ao longo do tempo, vários modos de representação, cada 

qual com um valor representacional para sua época. A linguagem verbal sempre foi 

considerada o modo dominante de comunicação, principalmente no ocidente, tendo 

a escrita superioridade em relação aos outros modos de manifestação da 

linguagem como a ilustração, fotos, gráficos, vistos apenas como adorno ao texto  

escrito. Os modos verbais e não-verbais eram considerados isolados e opostos. 

Porém, atualmente, esses modos se associaram devido ao grande impacto das 

novas  tecnologias,  com  a  exploração  das  imagens (ilustrações,  gráficos, 

tabelas, fotos...). Tudo isso faz emergir um novo olhar para análise de textos: a 

multimodalidade.  

Uma das  primeiras  noções  da  modalidade  é  que  são  formas  de 

manifestação da língua, geralmente relacionada a percepção e interpretação:  
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modo de acesso, um dos cinco sentidos. A modalidade visual, por exemplo,  

engloba recursos que envolvem formas de construção de significado que vão 

além do verbal escrito; são de natureza pictórica, ilustrativa, entre outros.  

Kress  (1996)  afirma  que  existem  dois  modos  de  representação  de 

construção do conhecimento da informação, os quais permitem dizer que a 

informação que o leitor processa pelos ouvidos, ou pelos olhos entra na memória 

para que possam ser comparadas e reconhecidas. Essas ações sociais são 

fenômenos multimodais. E como os gêneros textuais são frames dessas ações 

sociais, estas determinam a utilização do gênero, relacionado sempre com uma 

situação. Por exemplo, não se pode solicitar uma revisão de prova através de um 

atestado de óbito. Assim, Dionísio (2004) afirma que o gênero é multimodal, e as 

ações que fazemos no dia-a-dia também são multimodais. Quatro pressupostos 

respaldam a idéia de que a multimodalidade discursiva é um traço inerente a todos os 

gêneros escritos ou orais:  

(i) as ações sociais são fenômenos multimodais; 

(ii) todo discurso é inerentemente multimodal; 

(iii) o grau de informatividade  visual  dos  gêneros  textuais  da 

escrita se processa num contínuo e  

(iv)  há  novas  formas  de  interação  entre  o  leitor  e  o  texto,  

 resultantes da estreita relação entre o planejamento textual e  

 as inovações tecnológicas.  

 

Assim,  quando  se  fala  em  multimodalidade  discursiva  (inerente  ao 

discurso), não se trata apenas de formas de manifestação da língua falada ou  
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escrita, pois quando se diz que o discurso é inerentemente multimodal tem-se  

como pressuposto a idéia de que ao falar utilizamos gestos, palavras, ou seja 

tanto  o  visual  quanto  o  verbal.  Em  relação  à  manifestação  escrita,  a 

multimodalidade está inclusive no texto que não tem nenhuma imagem, ou seja  

não precisa ter recursos pictoriais como nos diagramas, gráficos, para ser 

multimodal, porque a forma como se dispõe a escrita no papel já é visual (o tipo 

gráfico, a letra, o tamanho, itálico, itálico ou sublinhado). Esses recursos são  

utilizados para enfatizar determinadas palavras ou expressões.  

Kress  e  Van Leeuwen  (1996), dentre outros, introduzem a  noção  de 

multimodalidade como formas de representação que compõem uma mensagem, 

embasados na semiótica social, procurando englobar os diferentes modos de 

representação em um campo mais abrangente. Na teoria da semiótica social, a 

língua é entendida como parte de um contexto sociocultural, no qual cultura em si é 

entendida como produto de um processo de construção social. Sendo assim, 

nenhum código pode ser completamente estudado de forma isolada.  

Na semiótica social,  sinais  são  percebidos  através  de  uma  gama  de 

recursos modais e, constantemente criados e re-criados nas interações pessoais. A 

palavra escrita, enquanto originária de um sistema de sinais, é apenas parte da 

mensagem composta, quando atualizada em um processo de comunicação. 

Juntamente  com a palavra,  outros  elementos,  advindos  de  outros  sistemas 

simbólicos, compõem o corpo da mensagem como um todo. Qualquer que seja o 

texto  escrito,  ele  é  multimodal,  isto  é,  composto  por  mais  de  um  modo  de 

representação. Em uma página, de acordo com Dionísio (2004), além do código 

escrito, outras formas de representação como a diagramação da página (layout), a  
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cor e a qualidade do papel, o formato e a cor (ou cores) das letras, a formatação  

do parágrafo, etc., compõem a mensagem a ser comunicada. A escrita não pode 

mais figurar como a única portadora das informações de um texto. Da mesma 

forma, as imagens que compõem um texto devem deixar de ser meras ilustrações; e 

os recursos de diagramação da página e formatação de letras devem deixar de ser 

apenas acessórios para o texto escrito.  

Para Wysocki (2004), a apresentação visual de um texto permite que o  

leitor  identifique  o gênero textual apresentado, pois todos os textos com base  

numa tela de computador ou numa página são visuais e esses elementos podem  

ser analisados. Com isso, através da multimodalidade é possível se obter um novo  

processo  de  análise  de  gênero,  muito  mais  coerente  com  a  sociedade  

contemporânea e multiletrada. Por isso, esse modo de análise pode ser ensinado,  

devendo ser papel da escola, enquanto formadora de leitores, apresentar o código  

escrito como mais uma forma de representação do mundo. Embora altamente  

valorizada em sociedades letradas, a imagem é, cada vez mais, parte do conteúdo  

de uma mensagem. Atualmente é preciso aprender a ler e escrever de maneira  

ampla, para saber processar, completamente, as informações com as quais tem  

contato em seu dia-a-dia.  

Um conceito de leitura e escrita que contemple a multimodalidade das 

formas de representação certamente estará mais adequado ao que a nossa 

sociedade  está  exigindo.  Além  disso,  professores  e  alunos  devem  estar 

conscientes da existência desses fenômenos textuais e de como o ensino de 

texto, a partir da teoria da multimodalidade, pode auxiliar melhor o aluno na sua 

vida escolar e, principalmente, social. De acordo com Dionísio (2004:16), “todo  
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professor tem convicção de que imagens ajudam a aprendizagem, quer seja como  

recurso  para  prender  a  atenção  dos  alunos,  quer  seja  como  portador    de 

informação complementar ao texto verbal”.  

A partir dessas considerações se faz necessário uma revisão das noções de 

letramento, uma vez que as imagens assumem uma importância relativa ao material 

veiculado nas escolas, o que tem enfatizado a significância do letramento visual na 

leitura de imagens e texto.  
 
 

2- LETRAMENTO E LETRAMENTOS: ALGUMAS CONSIDERAÇ'ES  

O termo “letramento” veio para o português traduzido da palavra “literacy”, 

originada  do  latim “littera” (letra),  com  o  sufixo -cy,  que  denota  qualidade, 

condição, estado, fato de ser. O sufixo -mento é resultado de uma ação.  

Percebemos, a partir da etimologia da palavra, que o letramento é visto como um 

estado  ou  condição  que  assume  aquele  que  aprende  a  ler  e  escrever 

(Soares,1998). Porém, verificamos que os estudos atuais ampliam esta noção de 

letramento, referindo-se não só àqueles que sabem ler e escrever, mas a qualquer 

indivíduo que, de uma forma ou de outra, se apropria de uma escrita ou leitura, 

para fazer uso destas numa sociedade totalmente cercada  por essas práticas.  

 O letramento também é definido como um conjunto de práticas sociais ligadas a  

práticas  de  leitura  e  escritura.  As  práticas  letradas  escolares,  segundo  Rojo 

(2001), passam, então, a ser apenas um tipo de prática social de letramento 

(mesmo sendo ainda considerado um tipo dominante).  
 

Kleiman (1995:20) afirma ainda que:  
 

O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da 
escrita  tal  qual  ele  é  concebido  pelas  instituições  que  se  
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encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da 
escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das  
agências  de  letramento,  preocupa-se,  não  com  o 
letramento, prática social, mas com apenas um tipo de prática de 
letramento, a alfabetização (...)   (grifo nosso)  

 

Para Signorini (2001), é preciso que se compreenda melhor a natureza e as 

conseqüências do letramento, enquanto conjunto de práticas de comunicação 

social  relacionadas  ao  uso  de  materiais  escritos,  envolvendo  não  só  ações 

lingüístico-discursivas, mas se estendendo ao social e político-pedagógico.  

Cabral (1998) afirma que muito se tem discutido a respeito do letramento, 

mas ainda não se chegou a um consenso. Com isso a autora contrapõe duas 

visões antagônicas acerca do letramento: a primeira é chamada de posição 

metafórica e a segunda de processamento específico.  

A partir do trabalho realizado por Scribner e Cole (1973, apud Cabral 1998),  

o conceito de letramento começou a se alargar, deixando de abordar apenas o  

domínio  de  práticas  de  leitura  e  escrita  aprendidas  na  escola.  Na  posição  

metafórica a ênfase passa a ser sobre usos sociais da leitura e escrita, ou seja,  

procura-se explicar o letramento a partir do ponto de vista sócio-histórico/cultural.  

Cabral (1998:19)  afirma  ainda  que “a  ampliação  do conceito de letramento,  

confundindo-o com qualquer tipo de representação mental, inclusive a memória  

icônica (...),   somente  pode  ser  aceita  se  utilizando  o  termo  letramento  

metaforicamente”.  

Como vemos, nesta concepção de letramento qualquer atividade que direta 

ou indiretamente envolva as práticas de leitura  ou  escrita  é tida  como  uma 

manifestação de letramento. Um exemplo apresentado por Cabral  (1998) é a 

leitura que uma pessoa pode fazer do seu corpo, ou seja, se alguém sabe olhar o  
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seu corpo e “lê-lo”, a fim de observar qualquer transformação nele, este indivíduo  

pode ser considerado corporalmente letrado.   O outro ponto citado  pela  autora  

sobre o conceito de letramento é o processamento específico: aqui o letramento  

deixa  de ter,  na  sua  definição,  aspectos sócio-culturais,  restringindo-se  pelo  

menos aos sistemas alfabéticos, ou seja, o letramento está intrinsecamente ligado  

à necessidade de escrever, como pré-requisito básico para ser constituído como  

um letrado.  

Atualmente, o texto escrito em meios eletrônicos demanda uma reflexão  

sobre as diferentes maneiras pelas quais, historicamente, os avanços tecnológicos  

promoveram alterações nos modos privilegiados  de interação  via linguagem  

escrita, em diferentes épocas e contextos. Segundo Braga (2000), é preciso que  

se faça uma maior reflexão sobre as mudanças técnicas e lingüísticas que  

ancoraram a construção social de diferentes tipos de cultura: a cultura oral, a  

escrita e a cibernética. Segundo esta autora, considerando as práticas de leitura, é  

possível perceber uma evolução que vai desde a dependência total da modalidade  

oral, que caracterizava a recepção dos textos escritos mais antigos, até uma fase  

intermediária na qual a recepção da escrita passa a ancorar-se mais no aspecto  

visual do texto.  

No momento atual,  a escrita desenvolve características próprias, mas não 

houve, ao contrário do que propõem algumas teorias mais tradicionais, uma 

ruptura drástica entre as práticas orais e as escritas, mas aconteceu lentamente. 

Ontem, o texto era escolar, hoje ele é a própria sociedade. Ele tem forma 

urbanística,  industrial,  comercial,  televisiva  ou  hipertextual.  Tais  mudanças 

ocorreram devido  a uma série de inovações tecnológicas  que  foram sendo 

agregadas, mudando de forma gradativa não só o suporte da escrita como o perfil  
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lingüístico  dessa escrita. Entretanto, embora os grupos letrados passassem a  

depender cada vez mais da escrita nas práticas cotidianas, eles não excluíram de 

suas práticas  o  texto  oral  e  pictorial.  Na  realidade,  o  que  ocorreu  foi  uma 

integração na qual textos orais, escritos e pictóricos começaram a conviver de 

forma complementar e, muitas vezes, mista.  

É tendência comum em sociedades letradas se atribuir maior relevância à 

escrita do que a outros modos de representação. Contudo, o código escrito não 

pode ser entendido senão em relação com outros modos de representação da 

mensagem, tais como imagens, “layout” e recursos tipográficos  (formato das 

letras). A escrita é um modo de representação que se combina com outros na 

composição da mensagem. Se pensarmos, por exemplo, em um cartão de Natal, 

vários  modos  de  representação  atuam  conjuntamente  para  comunicarem  a 

mensagem que este se propõe a comunicar: o formato do cartão, o conteúdo do 

texto escrito, a cor e o formato das letras, as imagens desenhadas, e até mesmo a 

cor diferente do envelope (que alguns cartões possuem). Todos esses recursos 

são modos diferentes de representação combinados em uma mesma mensagem. 

Não se pode dizer, por exemplo, que o código escrito que aparece na mensagem 

seja mais relevante do que a ilustração, ou mesmo que a mensagem seria a 

mesma se o formato e a cor das letras fossem outros.  

É nesse sentido que se argumenta contra o mito da superioridade do modo 

escrito sobre outros modos de representação da mensagem impressa. Há que se 

ressaltar, contudo, que, como vivemos em sociedades letradas (umas mais do que 

outras), o domínio do código escrito faz-se necessário em vários contextos, para 

funcionarmos  satisfatoriamente  em  variadas  práticas  sociais.  Portanto,  é 

impossível negarmos que, de uma forma ou de outra, o código escrito perpassa  
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nossas vidas de alguma maneira. Porém é cada vez mais evidente também, que  

os processos sociais de interação servem-se de uma combinação de modos de  

 

 

representação para a composição dos mais variados textos que circulam por 

nossas mãos no dia-a-dia, integrando o conteúdo da mensagem.  

 Verificando o uso do termo “letramento”, podemos perceber claramente que  

ele está escrito no singular, relacionado à prática de leitura e escrita. Porém com a 

discussão feita a partir do uso de novas tecnologias, da inserção das imagens 

cada vez mais freqüentes nos textos, o confronto entre tecnologias tipográficas e 

digitais de escrita e seus diferenciados efeitos sobre o estado ou condição de 

quem as utiliza, é interessante que o termo seja utilizado no plural e se reconheça 

que diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letramentos.  

 A necessidade de pluralização desse termo vem em função de variadas e  

múltiplas formas de interação com o mundo - não só a palavra escrita, mas 

também a comunicação visual, auditiva, espacial. Assim, de acordo com Dionísio 

(2004), o uso do plural letramentos deve ser utilizado para enfatizar a idéia de que 

diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições naqueles 

que fazem uso dessas tecnologias, em suas práticas de leitura e de escrita. 

Diferentes espaços de escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e 

difusão da escrita resultam em diferentes letramentos.  

De acordo com Unsworth (2001), nos anos 80 e 90, as imagens assumem 

uma importância relativa ao material veiculado nas escolas, o que tem enfatizado a 

significância do letramento visual na leitura de imagens e texto. Como dito, 

estamos vivendo em uma sociedade de novas e incipientes modalidades de  
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práticas  sociais  de  leitura  e  de  escrita,  propiciadas  pelas  tecnologias  de  

comunicação eletrônica - o computador, a rede (a web), a Internet. Entendemos  

 

que a produção de textos fazendo uso de recursos tecnológicos permite uma 

maior  facilidade  em  manipular  e  inserir  a  imagem,  aumentando  assim  a 

significância do letramento visual na leitura de imagem e texto.  

Unsworth  (2001)  lembra  que,  para  facilitar  o  processo  de  ensino 

aprendizagem integrado ao letramento visual se faz necessário reconsiderar a 

postura teórica dos recursos fazer/produzir significados ou gramática visual de 

imagens, havendo uma articulação com a linguagem verbal. Segundo O’Toole 

(1994) e Kress e van Leeuwen (1996), as descrições funcionais da gramática 

visual   facilitaram   para   professores  e  alunos  tanto  a  atenção  para  a 

multimodalidade dos textos quanto para o desenvolvimento das práticas de um 

letramento mais crítico.  

O letramento visual, segundo Dionísio  (2004), está relacionado com a 

organização social da sociedade e, conseqüentemente, com os gêneros textuais. 

Assim, percebemos que, além da prática de letramento da escrita, o letramento 

visual deve ser incorporado, de modo a estabelecer harmonia entre o verbal e 

visual, uma vez que a multimodalidade é um traço inerente ao discurso.  

Ao observar o corpus da pesquisa, verificamos que os livros didáticos 

fazem uso do letramento visual, para a construção do conteúdo a ser transmitido; e 

podem se apresentar nos LDS da seguinte forma: as ilustrações, qualquer tipo de 

imagem que acompanhe um texto, que funciona apenas como adorno; os 

Gêneros Visuais (GVs), aqueles compostos apenas de recursos pictoriais, e os  
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Gêneros  Visuais  Multimodais  (GVMs)3,  gêneros  formados  por  elementos 

imagéticos (pictoriais) e lingüísticos (verbais).  

Para melhor sistematizar os dados apresentaremos, no quadro  2, uma 

síntese dos GVs e GVMs presentes nos Livros Didáticos em análise.  

 
 

QUADRO 2: SÍNTESE DOS RECURSOS VISUAIS PRESENTES NOS LDs 
 
Livro: Português- de olho no mundo 
do trabalho. 
 
 
1- Desenhos  criados 
Ilustrações:  para o livro, servindo 

apenas de ilustração 
ao texto. 

 
 
 

2-Gêneros Visuais4: - fotografia 
- tela de 
pintura 
- escultura 

 
 
 

3-Gêneros Visuais : -gráfico 

 

Livro:  Matemática -  contexto  e 
aplicações. 

 
 

1-Ilustrações: Desenhos criados 
para   ilustrar   o 
texto. 

 
 
 
 

2-Gêneros -fotografia 
Visuais: -figuras 

geométricas 
 
 
 
 

3-Gêneros Visuais : -gráfico 

Livro: Biologia integrada . 

1-Ilustrações: Desenhos 
criados para 
ilustrar o 
texto. 

2-Gêneros -fotografia 
Visuais : microscópica 

 
 
 
 
 

-gráfico 
3-Gêneros Visuais 

Multimodais  -mapa 
-tira 
-charge 
-cartum 
-propaganda 

Multimodais  -mapa 
-figura 
geométrica 

-mapa 
multimodais:  -desenho 

anatômico 
-desenho 
esquemático  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Como os Gêneros Visuais Multimodais são o objeto de nossa análise, detalharemos no próximo 

capítulo desta dissertação. 
4 Todos os Gêneros Visuais citados são reproduções. 
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De acordo com Baetens  (2003,  apud  Dionísio,  2004),  a  razão  mais 

marcante para o uso de imagens em textos não ficcionais, principalmente, em 

livros  didáticos  é  a “modernidade”:  imagens “conotam”  modernidade,  e  sua 

ausência pode ser vista como um sinal de tédio, fora de moda, de recusa do 

mundo contemporâneo e dos hábitos dos leitores atuais. Relacionado com o 

nosso corpus, verificamos que os livros didáticos estão cada vez mais recheados de 

imagens, cores, recursos gráficos avançados, para chamar a atenção dos 

professores, no momento da escolha do livro, e dos alunos, no momento que 

estão estudando com o manual.  

O quadro 2 “Síntese dos recursos visuais presentes nos LDs” mostra a 

síntese dos recursos visuais presentes nos livros didáticos analisados, podendo 

ser dividido  em: ilustração, gêneros visuais e gêneros visuais multimodais. A 

ilustração é concebida nessa pesquisa como qualquer tipo de recurso pictorial que 

acompanhe o texto escrito, servindo apenas de adorno ou ilustração. Presentes 

nos três manuais, principalmente no livro didático de português, as ilustrações são 

formadas por desenhos criados para o livro e funcionam como:  
 
 

(i) Adorno ao texto escrito -LD de Português:  
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(01):  

Contexto: Capítulo 11: O texto descritivo - o exemplo faz parte da introdução do 
capítulo - p. 69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 Constatamos, em (01), o modo de utilização das ilustrações no livro de  

 português, ou seja, são utilizados apenas como adorno ao texto, não havendo 

nenhum direcionamento para a leitura do pictorial, uma vez que sua leitura é 

totalmente dispensável para a compreensão do texto escrito. Estamos chamando de 

ilustração com função de adorno, quando há direcionamento para a leitura, e 

quando não há interferência no processo de compreensão do texto escrito.  

 Podemos justificar a utilização dessa ilustração como adorno, devido a sua  

função, ou seja, a inserção da ilustração ao lado do texto não exerce nenhuma 

influência no processo de compreensão do texto escrito. Além disso, como sua 

leitura pode ser dispensada, ela é inserida apenas para ilustrar o livro didático.  

 (ii) Ilustrar o texto escrito -LDs de Matemática e Biologia:  
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(02):  

Contexto:  Capítulo 11:  Relações  métricas  no  triângulo  retângulo - exemplo 
localizado no início da exposição do conteúdo - p. 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

Do mesmo modo que em (01), o exemplo (02) também é uma ilustração 

com função de adorno, uma vez que pode sua leitura não é essencial para a 

compreensão da situação-problema.  

O capítulo “Relações métricas do triângulo” é iniciado com uma situação 

problema, como constatamos em (02), e esta é introduzida com uma imagem 

meramente ilustrativa do problema escrito abaixo. Apesar da imagem poder ser 

descartada para a resolução do problema, sua presença é interessante, devido  a  
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natureza do conteúdo em que está inserido, ou seja, por se tratar de conteúdos  

matemáticos, podemos afirmar que a inserção da ilustração em (02) tem um 

função mais efetiva do que a ilustração utilizada em (01), que é de mero adorno.  

(03):  

Contexto: Capítulo 7: Divisão celular - exemplo encontrado no final da exposição 
sobre a Divisão I da meiose - p.62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

Observando os exemplos 1 e 2, verificamos que as ilustrações são criadas 

para o livro; classificadas por Vaz como desenho estilizado, feito por ilustradores 

especialistas em literatura infantil e juvenil. A inserção dessas ilustrações nos 

Livros Didáticos parece demonstrar uma preocupação com a apresentação visual do 

livro, ou seja, tornando-o mais atraente a professores e alunos. Já no exemplo 3 a 

ilustração é inserida ao lado do texto escrito para exemplificá-lo, tornando parte 

integrante para a leitura e exercendo função ilustrativa.  

Assim como em (02), o exemplo (03) exercem uma relativa importância na 

leitura  da ilustração para complementar a compreensão junto ao texto escrito, 

podendo ser considerada, uma ilustração com a função de exemplificar o escrito.  
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Os gêneros visuais são aqueles em que apenas o recurso pictorial é o  

formador do gênero. Nos manuais didáticos analisados, os GVs são utilizados, 

principalmente, na seção de apresentação do conteúdo. Vejamos:  

(04):Contexto: Capítulo 4: Funções da linguagem - exemplo retirado da exposição do 

conteúdo “função metalingüística”-p. 30  

 

 

 

 

 

 

 

(TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 A reprodução da tela de pintura está sendo utilizada para explicação do  

conteúdo “função metalingüística”, o qual está sendo explicado com a integração  

do texto escrito com o gênero visual “reprodução”. Em (04), o escrito é utilizado  

para  explicar  a  utilização  da  tela  de  pintura,  dentro  do  conteúdo  de  

metalinguagem, e,  a  partir  da  explicação,  apresentar  a  definição  da  função  

metalingüística.  

Nos livros de biologia e matemática, os GVs não são tão recorrentes quanto no 

livro de português, mas quando  estão presentes são utilizados, na maioria das 

vezes, para exemplificação do conteúdo apresentado. Observemos:  
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(05):Contexto: Capítulo 28: Poliedros: prismas e pirâmides - exemplo retirado do  

início da exposição do conteúdo Prismas - p. 425  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

(06):Contexto: Capítulo  7: A divisão celular  - exemplo localizado no início da 

exposição do conteúdo “Por que as células se dividem” - p. 58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

 

Observando o exemplo  (06), constatamos que a utilização das figuras 

microscópicas está sendo utilizada abaixo do texto escrito, e procuram representar  
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visualmente  o  que  foi  escrito  acima.  A  primeira  fotografia  microscópica,  da  

esquerda, representa o processo de divisão celular através da mitose. Já a 

segunda, através da meiose. Esses processos justificam exatamente o título da 

capítulo “Por que as células se dividem”. Por isso, a inserção dessas ilustrações no 

início do capítulo,   servem para indicar os variados processos que trazem ao longo 

do capítulo.  

Os gêneros visuais “figura geométrica” (05) e “fotografia microscópica” (06), 

respectivamente, são utilizados dentro da seção de apresentação do assunto, 

constituindo  parte integrante  da  exposição do conteúdo. O gênero  “fotografia 

microscópica” é inserido no LD de Biologia para tornar o conteúdo apresentado 

mais  verídico,  ou  seja,  a  impressão  causada  pelo  gênero  no  livro  é  de 

autenticidade, além da comprovação visível do que está sendo dito.  

Constatamos que os três manuais utilizam as Ilustrações e os gêneros 

visuais, porém com uma maior recorrência no livro de Português. Já os gêneros 

visuais multimodais, analisados no próximo capítulo, aparecem nos três manuais 

didáticos, com recorrência nos livros de Matemática e Biologia.  
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Capítulo IV- 

Gêneros Visuais Multimodais em  

Livros Didáticos: Tipos e Usos  
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Este  capítulo  descreve  e  comenta  os  gêneros  visuais  multimodais 

recorrentes em todos os livros didáticos analisados, buscando classificar e discutir o 

uso desses gêneros nos manuais didáticos. Pudemos constatar, em nossa 

análise, que cada LD faz uso de gêneros visuais multimodais ora na seção de 

apresentação de conteúdos, pretendendo auxiliar a transmissão dos assuntos; ora 

na seção de exercícios, servindo de base para sua realização.  

Os gêneros visuais multimodais podem ser definidos como sistemas mistos 

compostos por elementos pictoriais e lingüísticos, formando com essa associação 

vários GVMs. Eco (1997) traz uma definição interessante dos sistemas 

visuaisverbais, que nos dar uma definição abrangente sobre o assunto:  
 
 
 

Sistemas  visuais-verbais  (...)   vai   do   cinema  e  da 
televisão, como códigos de comunicação denotativa (...), às 
estórias em quadrinhos, à publicidade, aos sistemas de 
papel-moeda, (...), às semióticas das cartas de jogo, das 
cartas de adivinhação e de todo os jogos em geral 
(xadrez, damas, dominó, etc); tem-se depois o estudo 
dos  mapas  geográficos  e  topográficos  e  das  suas 
condições ótimas de denotação, a que se acrescenta o 
estudo dos diagramas e dos projetos arquitetônicos, para 
chegar-se  às  notações  corográficas  e  ao  sistema 
simbólico da Astrologia (...). (Eco 1997:403)  

Eco (1997) já observava a composição desses “sistemas visuais-verbais” , 

mesmo que de forma abrangente: no cinema, na televisão, nos mapas até nos 

diagramas. Trazendo isso para nossa pesquisa, percebemos que o que o autor 

chama de  “sistemas  visuais-verbais”,  nós  denominamos  de  gêneros  visuais 

multimodais e podem ser encontrados tanto em esferas sociais maiores, como em 

um pequeno espaço de circulação de gêneros, como o Livro Didático.  
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Constatamos que os LDs em análise fazem uso de alguns GVMs, são eles:  

gráfico5, mapa6, tira, charge, cartum, propaganda, desenho anatômico, desenho 

esquemático, diagrama, figura matemática. Estes GVMs estão inseridos tanto na 

apresentação do conteúdo quanto nos exercícios propostos pelos livros.  

A seguir, explicitaremos, cada um dos GVMs citados acima observando sua 

composição e função nos livros didáticos.  

1- Gráfico  

 

Rabaça e Barbosa (2001: 350) definem o gráfico como uma “representação 

gráfica (por desenho, figuras geométricas ou recurso análogo) de fenômenos 

físicos, econômicos, estatísticos, sociais, etc. Aspecto visual de uma mensagem 

impressa ou visível por mídia eletrônica”. Além disso, é um gênero que fornece 

uma boa disposição das informações, organizando e facilitando o resultado de 

dados de pesquisas. O gráfico está presente em todos os Livros Didáticos em 

análise, porém com certas distinções: no LD de Português, é usado apenas em 

exercícios;  no  LD  de  Biologia  e  Matemática,  encontra-se  na  seção  de 

apresentação do conteúdo, como veremos a seguir:  
 
 

(i): uso de gráficos apenas em exercícios no LD de português:  

 

Em (01), a seguir,   os gráficos são utilizados no exemplo abaixo como 

elementos norteadores para a resolução do exercício, devendo ser considerados 

todos os elementos que compõem esse GVM para responder ao que é solicitado  
 
 

5 Este GVM está presente em todos os LDs analisados. 
6 Este GVM está presente em todos os LDs analisados. 
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na questão  “Compare os dois gráficos.  Qual apresenta descritividade? Qual  

apresenta narratividade? Comente-os”:  

(01):  

Contexto: Capítulo 3: O texto descritivo - exemplo retirado de um exercício sobre 
“descritividade” p. 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 Esses gráficos são chamados de “gráfico de barras” e “gráfico setorial” e  

estão tratando de pesquisas eleitorais, mas não é informada a fonte da pesquisa 

que compõe os gráficos, a data de sua realização, ou o local, estando o GVM, 

portanto, totalmente descontextualizado.  
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Esses gráficos são constituídos por recursos pictoriais, como: o desenho 

dos homens, representando candidatos a cargos políticos, pois se trata de uma 

pesquisa eleitoral; as cores também auxiliam, identificando o percentual para cada 

candidato; a escrita numérica, essencial para esse GVM, uma vez que objetiva 

quantificar,  em  percentuais,  a  pesquisa  realizada;  e  a  escrita  alfabética, 

apresentado informações sobre o tipo de pesquisa e o período de sua realização.  

Observamos ainda que gráficos com esse   tipo de informação, ou seja, de  

pesquisa sobre ibopes, fazem parte do domínio jornalístico, circulando em esferas  

sociais amplas. Porém no LD de português esses gráficos foram didatizados, e  

estão  sendo  utilizados,  no  livro  de  português,  como  base  de  resolução  de  

exercício de natureza textual; o enunciado “qual apresenta descritividade? Qual  

apresenta narratividade?” direciona a função desse Gênero Visual Multimodal no  

livro,  ou  seja,  são utilizados não com a função essencial do gráfico: informar  

quantitativamente os dados de uma pesquisa realizada, mas estão servindo de  

base para responder a uma questão elaborada para um capítulo sobre tipos e  

gêneros textuais.  
 
 

(ii) uso do gráfico na seção de explicação de conteúdo no livro de biologia:  

 

Há uma recorrência maior do gráfico no LD de Biologia, que no LD de 

Português. Os gráficos, inseridos no livro de Biologia, são elaborados a partir do 

conteúdo apresentado no livro, facilitando a explicação do conteúdo, funcionando 

como um sintetizador de idéias. Observe o exemplo:  
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(02):  
 
Contexto: Capítulo: Populações e relações entre os seres vivos - exemplo retirado  
da explicação do crescimento da população humana ao longo dos séculos - p.  
422  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

De acordo com Crespo (1997), o exemplo (02) é classificado como gráfico de 

linha ou curva, elaborados no espaço cartesiano, é utilizado principalmente para 

mostrar a evolução das freqüências dos valores de uma variável durante um certo 

período. O exemplo mostra, através da linha, o crescimento da população humana 

desde o ano 16000 a.c. até o ano 2050 d.c. O gráfico é utilizado para resumir a 

quantidade de informações a serem transmitidas, tornando muito mais fácil 

visualizar o processo de crescimento da população humana, através da linha que 

informa a curva desse crescimento, do que um texto corrido escrito que informe 

claramente as relações entre número de indivíduos, curva e ano.  

(iii) uso de gráfico na seção de conteúdo no livro de Matemática:  
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No LD de Matemática, os gráficos também são utilizados em grande  

quantidade, devido, principalmente a conteúdos como “função” e “conjunto” que 

exigem a sua elaboração. Vejamos:  

(03):  

Contexto: Capítulo: Função Afim - exemplo retirado da explicação do estudo do 
sinal da função afim pela análise do gráfico - p. 62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

 

O gráfico de função (03) é elaborado para a composição do conteúdo 

“função”. Esse tipo de gráfico sempre vem acompanhado pelo quadro que indica as 

coordenadas que devem ser representadas. É interessante observar que os 

gráficos  de  função  são  extremamente  necessários  para  a  transmissão  do 

conteúdo, servindo como um mecanismo de visualização de algo abstrato que se 

concretizam no momento que são representados graficamente, tornando-se um 

tipo de gráfico específico para o conteúdo de matemática.  
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Ao analisar o livro de matemática, constatamos que o gráfico de função é o  

que predomina na maioria dos capítulos, uma vez que o livro possui cinco 

capítulos sobre função, totalizando 138 gráficos de função no livro.   Esse número 

mostra  que  esse  GVM  está  sendo  utilizado  a  serviço  da  construção  do 

conhecimento, e elaborados especificamente para o livro. Porém, vale salientar 

que também é inserido  no capítulo 20 (Noções básicas de estatísticas) deste livro, 

em um tópico intitulado “Representação gráfica”, onde são apresentados alguns 

tipos de gráficos, como: gráfico de barras, de setores, e pictóricos. Vejamos:  

(04): (05): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  
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(06):  

 

 

 

 

 

 

 

Os exemplos (04), (05) e (06) representam, respectivamente, o gráfico de 

barras, gráfico setorial e gráfico pictórico. Esses gráficos são apresentados pelo 

livro  de  matemática como os mais comuns dentro do conteúdo de estatística, 

chamando a atenção para o pictórico, ao afirmar que este gráfico é bastante 

utilizado  em jornais e revistas,  por  ser  considerado mais atraente, devido às 

figuras relacionadas ao assunto.  

Observando os exemplos (04) e (05), constatamos que esse gênero faz uso de 

vários recursos para sua composição, como: as cores, essenciais para a 

identificação dos dados, e a escrita numérica relacionada à alfabética. Em (05), o 

exercício se baseia no gráfico de barras, que utiliza a cor rosa, para quantificar os 

votos femininos, e cor azul para quantificar os votos masculinos. A partir da 

análise das cores e da escrita numérica é que   a atividade pode ser respondida, o 

que exige do aluno vários tipos de leitura do gráfico.  

Em (05), o recurso das cores, associado à porcentagem, é essencial para a 

leitura do gênero, pois essa relação determina a composição do gráfico e os  
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valores por ele referido. É importante que o leitor tenha algumas informações  

específicas para o gráfico setorial como, por exemplo, saber que o círculo todo  

indica 100% da pesquisa, e a distribuição, a partir das  cores, e  o que  vai  

determinar a porcentagem de cada grupo. Assim, são necessárias leituras que  

relacionem os vários recursos, lingüísticos e não-lingüísticos, para a composição  

do gênero.  

De acordo com a proposta de descrição de letramento visual, apresentada 

por Unswort (2001), no capítulo II desta dissertação, podemos classificar o gráfico 

como imagens abstratas, já que a construção dos significados de interatividade 

inclui uma relação interpessoal, entre o espectador e os participantes envolvidos, 

representando objetos de natureza subjetiva  

Confrontando as três disciplinas,  no  que  diz  respeito  à  utilização  dos 

gráficos, percebemos que o LD de Português faz uso de gráficos que, mesmo 

sendo elaborados para o livro, são inseridos as mesmas estruturas e conteúdos de 

gráficos pertencentes a outros domínios sociais, como o jornalístico. Esses 

gráficos são encontrados no livro de Português como base para resolução de 

atividade de texto (narração e descrição). Já os manuais de Biologia e Matemática 

elaboram os gráficos, a partir da necessidade do conteúdo para a apresentação 

dos assuntos,  e  são vistos  como  um recurso de visualização  facilitador  do 

processo de construção de conhecimento pelo aluno.  

 

2) Mapa  

O mapa, em específico os topográficos, também caracterizado como um 

gênero visual multimodal, está presente nos livros das três disciplinas em análise, 

porém com utilizações distintas, como se pode perceber na classificação a seguir:  
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(i)  uso do mapa na seção de apresentação de conteúdo no livro de 

Português: 

No LD de Português, o mapa foi encontrado apenas na Unidade de 

Literatura, funcionando como um documento histórico para iniciar o conteúdo das 

escolas literárias.  

(07):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 O mapa, em (07), está inserido, dentro da unidade de Literatura, na seção  

“Panorama histórico e artístico”, que inicia o estudo do Barroco. Como as escolas 

literárias têm fortes relações com o perfil histórico da época, faz-se necessária a 

inserção  deste  tópico  no  conteúdo,  como  também  de  mapas  que  tragam 

visualmente informações geográficas e históricas da época. O mapa apresentado  
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em (07) é uma reprodução antiga, apresentando a unificação da península Ibérica.  

Sem legenda, há apenas uma centralização da região citada pelo comentário 

escrito abaixo do mapa “A unificação Ibérica”.  

O tipo de letra gótica, apresentada no mapa, permite inferir a veracidade e a 

antigüidade, já que esta letra foi específica de uma determinada época. Um outro 

item que permite constatar essa antigüidade é o desenho do escudo inserido na 

região destacada pelo mapa, uma vez que atualmente os mapas não trazem mais 

esses desenhos, mas os nomes dos países.  

Apesar de estar na seção de conteúdo, o mapa não funciona como um 

elemento construtor do assunto apresentado, mas está exercendo um função 

ilustrativa que inicia o tópico do capítulo. A partir disso, o texto escrito abaixo do 

mapa é que traz as informações necessárias do panorama histórico da época.  

(ii) uso do mapa na seção de conteúdo no livro de Biologia:  

 

No LD de Biologia, os mapas foram encontrados apenas no capítulo 

“Sucessão ecológica e biomas”, sendo utilizados como um recurso visualizador da 

variedade de biomas existente na terra. Observemos:  
 
 

(08):  
Contexto: Capítulo 11: Sucessão ecológica e biomas - exemplo inserido no tópico 
“Os biomas terrestres”, p. 437.  
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(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

A inserção desse gênero na apresentação do conteúdo faz com que o 

leitor/aluno tenha uma melhor visualização dos vários tipos de biomas terrestre 

que são citados no texto escrito acima do mapa. Para tanto, é necessário que se 

saiba fazer a leitura do mapa, uma vez que é essencial relacionar a legenda, que 

contém as cores indicando cada um dos biomas, com a sua respectiva relação 

dentro do mapa, como pode ser observado em (08). O objetivo principal da 

utilização do mapa no livro de Biologia é estabelecer relações entre os tipos de 

vegetação e suas respectivas localidades, sendo o mapa um gênero adequado 

para estabelecer tal relação.  
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(09):  
Contexto:  Capítulo  38:  Sucessão ecológica e biomas  - exemplo retirado da 
exposição do conteúdo “Os biomas do Brasil”, p. 440.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

Enquanto em (08) são apresentados, no mapa, os biomas do mundo, em  

(09)  são  mostrados,  também através do mapa, apenas os tipos de biomas 

presentes no Brasil, que podem ser observados pelo desenho do mapa, ou seja, o 

aspecto visual mostra onde os biomas são encontrados. Mesmo sendo mapas 

diferentes, o modo de leitura do gênero é o mesmo, ou seja, é necessária a leitura da 

legenda para identificar os tipos de vegetação e sua localização no país. A 

legenda se faz importante, neste caso, pois ajuda a construir os conceitos trazidos 

pelo mapa, que em (09) é representado pelas cores.  

Podemos observar diferenças entre o mapa trazido pelo livro de Português  

(07) e pelo livro de Biologia (09): a primeira delas refere-se à composição dos 

mapas, ou seja, no mapa do livro de biologia existe uma legenda indicando o que as 

cores representam nas regiões do mapa, tornando-o um instrumento de  
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construção do conhecimento. Já o mapa do livro de português tem apenas a  

finalidade  de  apresentar  o  território  da  unificação  ibérica,  que  só  pode  ser  

entendida pela leitura do texto escrito abaixo do mapa, porque este não possui  

informações suficientes para explicar o motivo pelo qual foi inserido neste tópico  

do livro.  

(iii) uso do mapa na seção de conteúdo no livro de matemática:  

Em relação ao LD de matemática, existe apenas uma ocorrência de mapa, 

como veremos a seguir:  

(10):  
Contexto: Capítulo  2: Conjuntos e conjuntos numéricos - exemplo retirado do 
início do conteúdo “exposição de conjunto” - p. 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  



 
 

96  

Observa-se que o mapa (10) é uma reprodução adaptada de um outro livro  

“Trabalhando com mapas” e sua inserção do LD de matemática não tem por 

finalidade apresentar a região sudeste que está em destaque, mas de anunciar um 

assunto de natureza matemática: conjuntos. Por isso, o uso da legenda torna-se 

dispensável. É interessante observar que a partir do mapa são apresentadas ao 

leitor/aluno as noções matemáticas de “pertence e não-pertence”, ficando evidente 

que o mapa está sendo utilizado como uma função atípica, ou seja, como base 

para construção de um conceito matemático.  

Um ponto interessante para ser verificado em (10) é o fato de que o mapa 

exemplifica, pictorialmente, o conjunto dos estados da região sudeste do Brasil, 

que está descrito acima do mapa. Porém, não há nenhum direcionamento para a 

leitura desse gênero, indicando que ele foi inserido na apresentação do conteúdo 

apenas para ilustrar o texto escrito.  

Em suma, constatamos que o mapa foi encontrado em todos os LDs 

analisados,  em  pequena  recorrência,  e  sempre  compondo  a  seção  de 

apresentação do conteúdo. Porém no livro de Biologia, o mapa aparece como um 

elemento  construtor7  do  conteúdo,  utilizado  para  facilitar  a  explicação  das 

informações, através de uma visualização sintética do assunto. Já os mapas no 

livro de Português e Matemática foram inseridos apenas para ilustrar pontos do 

conteúdo, não havendo nenhum tipo de sinalização para sua leitura, ou uma maior 

exploração do gênero.  

 
 
 

3) Charge  
 
 

7  Elemento que favorece a construção do conhecimento que está sendo apresentado ao aluno.  
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De acordo  com Rabaça  e  Barbosa  (2001:126),  a  charge  pode  ser  

considerada um tipo de cartum que objetiva realizar uma crítica humorística de um 

fato,  geralmente de natureza política. Além disso, o conhecimento prévio, por 

parte do leitor, do assunto de uma charge é, quase sempre, fator essencial para 

sua compreensão. Inserindo-se no domínio jornalístico, esse gênero textual é 

normalmente encontrado em jornais, revistas e páginas de Internet. Observando os 

dados em análise, verificamos que a charge foi encontrada apenas no livro de 

Português e utilizada apenas na seção de exercícios: Vejamos:  

(11):  
Contexto: Capítulo 22: Leitura e produção de textos nos exames - Exercício sobre 
“Linguagem e comunicação” - p. 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 A charge, como dito,  sempre  aparece  na  seção  de exercício,  sendo  

 utilizada como base para resolução das questões. Em (11), o exercício é iniciado 

pela charge, e, em seguida, o aluno deve relacioná-la com o texto escrito que 

melhor retrate a situação trazida pela charge. Vejamos esse outro exemplo:  

(12):  
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Contexto: Capítulo 18: O segundo momento modernista no Brasil: a prosa 
Exercício que inicia o capítulo - p. 501  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 Como o próprio enunciado afirma, esses textos integram um exame da  

VUNESP, composto, dentre outros textos, pela charge que é uma crítica às 

desigualdades  sociais  vividas  no  Brasil.  Observando  as  questões  propostas, 

verificamos  que  algumas  remetem  ao  aspecto  visual  da  charge,  elemento 

fundamental para o entendimento da mensagem. A primeira questão pede para 

citar  um elemento do plano visual da charge que caracteriza a hierarquia ou 

relação de poder entre os personagens em cena. Outra questão solicita para 

observar atentamente o menino, na charge, e as características do personagem “O 

meu guri”.   Na primeira solicitação da atividade, o aluno deve estabelecer  
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relações de significados internas, ou seja, entre os elementos visuais da charge,  

mostrando que é extremamente importante fazer a leitura do recurso visual para 

compreender a crítica apresentada. Já na segunda questão, são necessárias 

também habilidades intertextuais entre o recurso visual da charge e o texto escrito 

que se localiza ao lado.  

A utilização  da  charge  traz  para  o  livro  didático  discussões  críticas, 

extrapolando  os  conteúdos  específicos  da  disciplina. Além  disso,  não 

encontramos  nenhum caso  em que  a  charge  seja  utilizada  para  base  de 

conteúdos  gramaticais,  mas  sempre  são  inseridas  nos  exercícios  para 

contextualizar discussões que estão sendo realizadas socialmente, o que é muito 

bom para a função social do gênero.  

Apenas encontrada no livro de Português, a charge aparece na seção de 

exercícios, apenas com 2 ocorrências.  

4) Tira  

A origem das tiras está nos quadrinhos, quando  “eram produzidas em 

séries  nos Estados Unidos para publicação em jornais”  (Rabaça e Barbosa, 

2001:608). O Livro Didático de Português, único manual em que foi encontrado 

esse gênero, define tira como:  
 

micronarrativas que apresentam características específicas, em função  
do cruzamento da linguagem verbal e não verbal: o narrador não se  
mostra (ou, eventualmente, faz intervenções que aparecem no alto do  
quadrinho); em função da imagem, não apresenta passagens descritivas;  
as falas e os pensamentos são transcritos em discurso direto, com o  
recurso do balão; cada quadrinho representa um momento específico, ou  
seja, de um quadrinho para outro temos a sucessão de ações na linha do  
tempo” (p. 133).  

As tiras são utilizadas no Livro de Português como base para explicação de 

conteúdos e para resolução de exercícios.  
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(i) Tiras como base para explicação de conteúdo:  

(13): Contexto: Capítulo 13: Persuasão e Argumentação - exemplo retirado do 
início da exposição do conteúdo “Argumentação” - p. 93 e 94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  
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TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 Em (13), a tira serve como um recurso importante para explicação do  

conteúdo apresentado: “Argumentação”. As tiras são inseridas para mostrar que a 

argumentação deve ter um raciocínio lógico e deve estar adequada ao interesse do 

interlocutor. Na primeira tira, a mãe utiliza um argumento inadequado para   o filho  

“Calvin, um dia destes seu rosto vai ficar paralisado deste jeito!”, tentando 

convencê-lo a comer o salmão. É interessante observar que os recursos pictoriais da 

tira são fundamentais para compreender a mensagem, uma vez que para  
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entender  as  falas  do  balão  são  necessárias  as  imagens  para  visualizar  as  

“caretas” feitas por Calvin.  

Na segunda tira, o diálogo traz um argumento adequado para fazer com 

que Calvin coma toda a comida: ”Sabe o que é isso? Resíduo nuclear, pode 

transformá-lo num mutante ”. Assim como na primeira tira, os recursos pictoriais 

também são indispensáveis  para  a  transmissão  da  mensagem.  O  terceiro 

quadrinho mostra bem isso, uma vez que apenas o desenho é suficiente para 

entender o que Calvin está fazendo, principalmente, pelo uso das onomatopéias, 

demonstrando a rapidez com que ele está comendo. A partir do uso dessas tiras, 

são realizadas as explicações sobre a “Argumentação”, procurando mostrar o que é 

necessário para uma persuasão bem-sucedida.  

(ii) uso da tira para resolução de exercício:  

Além das tiras serem utilizadas pelo livro de Português para explicação de 

conteúdo, também são encontradas nos exercícios, como base para a resolução de 

atividades. Vejamos o exemplo abaixo:  

(14):Contexto: Capítulo 17: Palavras imperativas - Exercício no final do capítulo - 
p.106  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  
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Como vemos, em (14), a função principal desse gênero no livro parece não  

ser a de auxiliar a transmissão de conteúdo, mas de servir como base para a 

resolução de exercício, tornando-os também multimodais. O exercício é composto 

por tira  + enunciados, e estes tomam como norteadores para a resolução das 

questões a tira que se localiza acima das perguntas. É comum, neste livro, ter 

atividades com esse tipo de estrutura, ou seja, o gênero visual multimodal seguido de 

questões propostas a partir dele. Isso nos faz refletir a importância dada pelos 

autores do livro para os GVMs, como a charge e a tira, uma vez que eles estão 

inseridos, em sua grande maioria, dentro dos exercícios e propostas de produção de 

textos, demonstrando que esses gêneros parecem funcionar melhor dentro dos 

exercícios, suscitando ao aluno maior facilidade para sua resolução.  

Aplicando a gramática visual apresentada por Unswort 2001, verificamos 

que o Participante Representado, ou seja, a tira, tem uma posição frontal, um 

ângulo frontal em relação ao Espectador. Isso resulta em uma maior objetividade, 

no sentido  de  que  propicia  ao  Espectador  um  maior  envolvimento  com  o 

Participante.  Isso  acontece com a maioria dos GVMs encontrados no LD de 

português, provavelmente, por estarem inseridos, nos exercícios, exigindo um 

maior envolvimento por parte do aluno com o objeto representado.  

Assim como em (14), o exemplo (15), a seguir, também mostra que a tira é 

utilizada  para  exercícios  gramaticais  e,  geralmente,  iniciam  o  conteúdo  do 

capítulo. Vejamos:  
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(15):  
Contexto: Capítulo 10: Termos acessórios da oração - Exercício do capítulo - p.  
253  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 O exercício multimodal, apresentado em (15), está inserido no capítulo de  

 Gramática “As  categorias  gramaticais  invariáveis”.  Analisando  as  questões 

propostas,  verificamos  que  as  seis  questões  são  voltadas  para  conteúdos 

gramaticais (que palavras podem ser classificadas como advérbio na primeira fala  
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do quadrinho?; aponte nos quadrinhos uma interjeição...) como base de aplicação  

na tira, não sendo levada em consideração, pelas questões, a função social do 

gênero,  mas  apenas  conteúdos  gramaticais  como  advérbio,  interjeição  e 

preposição. Observamos, assim, que a tira perde suas características enquanto 

gênero do domínio jornalístico,  cuja  função  principal  é  criticar,  denunciar  ou 

ironizar  situações reais;  e,  quando introduzida no livro  didático,  tornar-se  um 

elemento artificial para construir bases normativas da nossa língua.  

Unswoth (2001), como vimos no capítulo II, afirma que os elementos que 

compõem as imagens são identificados com base em seu papel funcional e, no 

caso da tira, existe um vetor conectando um discurso de balão ao participante, no 

intuito de que a fala do participante venha sendo demonstrada visualmente. A tira, 

assim, como em algumas charges, ou histórias em quadrinhos também possuem 

este tipo de imagem (discurso de balão) que, segundo Unsworth (2001:77), “há 

muito tempo está associado à comicidade, mas, no presente, a imagem está 

sendo usada crescentemente com um cunho mais naturalista”.  

O uso dos discursos de balão, em uma variedade de imagens, é mais  

comum na atualidade e eles, freqüentemente, ocorrem em imagens nas quais  

podemos observar atividades cotidianas, como o uso dos caixas automáticos do  

banco, por exemplo. Esses diálogos são freqüentemente usados em materiais  

para crianças e adolescentes na educação contemporânea, particularmente em  

materiais educacionais. Isso pode ser observado também em nossa análise, uma  

vez que encontramos, no livro didático de matemática os discursos de balão que  

vêm sendo utilizados  para  explicar  a  tabela  que  está  inserida  do  desenho.  

Vejamos:  
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(16):  
Contexto: Capítulo  4: Função Afim  - exemplo inserido no tópico  “Linguagem 
matemática” - p.66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

Esse exemplo confirma o que foi dito por Unsworth (2001), uma vez que o 

discurso de balão está sendo utilizado para tornar o assunto mais claro para o 

aluno. É inserido o desenho de um garoto explicando a lógica matemática da 

tabela, que está acima, fazendo uso de uma linguagem de fácil compreensão 

pelos leitores.  

O recurso pictorial em (16) interage em dois planos. Em primeiro lugar, os 

modos envolvidos no primeiro plano são referentes a “desenho + discurso de 

Balão”, que, conjuntamente, transmitem uma mensagem. Em um segundo plano 

temos a relação do pictórico, em relação à organização do texto: a imagem está 

localizada na parte inferior da página, que segundo Unswoth (2001), faz referência ao 

valor ideal e real, ou seja, o valor informacional da parte superior é mais  
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abstrato do que o da parte inferior do texto. Neste caso, o desenho do garoto com  

o discurso de balão funciona como um elemento que resgata, de maneira mais 

clara e concreta, a situação-problema localizada acima do discurso de balão.  

 Como vimos, a tira foi encontrada apenas no livro didático de Português,  

ora na seção de apresentação de conteúdo, ora na seção de exercícios. A tabela 1 

mostra essas recorrências quantitativamente:  
 
 
 
 
 
LOCALIZAÇÃO DA TIRA NÚMEROS PERCENTUAIS 

ABSOLUTOS 
 

Seção de exercícios 8 57,14% 
 
 
 
Seção de apresentação 6 42,86% 

de conteúdo  

Tabela 1: Quantidade de tiras presentes no LD de Português  
 

5) Cartum  

Presente  apenas  no  livro  didático  de  português,  Rabaça  e  Barbosa 

(2001:218) afirmam que “o desenho de humor é a designação atribuída ao cartum, 

cuja  finalidade  principal  não  é  conseguir  o  riso,  mas  representar,  com  os 

elementos da caricatura, um momento do ser humano, visto sob o prisma do 

humor”: O cartum tem a seguinte finalidade no LD de português:  

(i) base para produção textual:  

(17):  
Contexto:  Capítulo  22:  Definindo  um  ponto  de  vista  e  os  operadores 
argumentativos - exemplo de uma proposta de produção de texto   - p. 141  
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TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 

O Cartum, apresentado em (17), mostra de forma caricatural e humorística 

características atribuídas à juventude, ou seja, o  “protagonismo juvenil” assim 

chamado pela proposta do Enem. Em seguida, são apresentados depoimentos de 

participantes do encontro “Vem ser cidadão” realizado no Paraná. A partir desses 

dois gêneros (cartum e depoimento) é solicitada a produção textual. O objetivo da 

utilização desses gêneros é mostrar as possíveis formas de tratar do tema, a 

primeira de forma artística e engraçada, e a segunda mais séria e verídica. Porém, 

mesmo sendo apresentadas essas possibilidades, para a produção textual, é 

privilegiada  a  modalidade  escrita  do  texto  em  prosa,  sendo  descartada  a 

possibilidade  de  produção  de um outro cartum, por  exemplo. Isso se deve,  
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provavelmente, ao caráter artístico necessário para a produção desse gênero,  

habilidade nem sempre presente em todo os candidatos.  

É importante considerar que é de fundamental importância a presença 

desses gêneros visuais multimodais, tanto nos livros didáticos quanto nas provas de 

concurso, uma vez que segundo Baetens  (2003), as imagens  “conotam” 

modernidade e sua ausência pode ser vista como um sinal de tédio, fora de moda, 

de recusa do mundo contemporâneo e dos hábitos dos leitores atuais; por isso 

,sua inserção em provas de concurso. É o que também pode ser visto em uma 

outra proposta de produção da UFRJ.  

(18):  
Contexto: Capítulo 1: A produção de textos - proposta de produção textual do 
capítulo - p. 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  
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A proposta de redação, explicitada em  (18), é composta apenas pelo 

cartum que está inserido no tema dado: “Que geração é esta, que não lê e disto 

não se envergonha?”. A partir disso é solicitado um texto contendo a opinião sobre o 

papel da leitura. O objetivo do cartum nessa proposta é o de mostrar de forma 

crítica e descontraída a falta de leitura vivida pelo personagem e, provavelmente, 

pelos filhos dele, suscitando produções que evidenciem a importância da leitura.  

Como constatado, o cartum foi encontrado apenas no livro de Português 

que, de acordo com a tabela 2 aparece com as seguintes recorrências:  
 
 

LOCALIZAÇÃO DO CARTUM NÚMEROS PERCENTUAIS 

ABSOLUTOS 
 

Seção    de    produção 3 75% 

textual 
 
 
 

Seção de exercícios 1 25% 
 
 
Seção  de  apresentação 0 0% 

de conteúdo  

Tabela 02: quantidade de cartuns presentes no LD de Português  
 
 
 

6) Propaganda  

 

Semelhante  aos  gêneros  charge,  tira  e  cartum,  a  propaganda  foi 

encontrada apenas no livro didático de português e pode ser definida como “um 

termo  mais  abrangente  que  publicidade;  enquanto  essa  indica  aspectos  
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comerciais,  a  outra  engloba  a  mensagem  política,  religiosa,  institucional  e  

comercial”  (Carvalho  1996:9).  Para  fins  de  classificação,  nesta  pesquisa,  a  

propaganda será todo texto publicitário com seus diversos aspectos ( comerciais,  

políticos, etc.), veiculados em jornais ou revistas e que exercem uma influência  

psicológica sobre o público através de sua mensagem explorada no campo visual  

e/ou verbal.  

No LD de Português, a  presença  da  propaganda  teve  as  seguintes 

finalidades: uso de propaganda para exercício de análise lingüística e uso de 

propaganda para explicação de fatos lingüísticos.  

(i) uso de propaganda para exercício de conteúdo lingüístico:  

(19):  
Contexto: Capítulo 12: Termos acessórios da oração -exercício inicial do capítulo - 
p. 277  
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TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  

 O exercício faz uso da propaganda para trabalhar os termos acessórios da  

oração. Em nenhum momento do exercício foi suscitada uma reflexão sobre esse 

gênero, que, segundo Carvalho (1996) e Ferreira (1998), tenta influenciar o leitor 

através de uma ação psicológica para comprar ou aceitar algo, fazendo uso de 

recursos lingüísticos como a persuasão e a argumentação. Seria muito proveitoso se 

o livro didático trabalhasse com os gêneros visuais multimodais de forma 

integrada, ou seja, privilegiando não só o texto escrito, mas também os recursos 

pictoriais, extremamente importantes para a propaganda. Em (19), a imagem que  
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compõe o gênero é o desenho de uma boca, contornada com um pincel,  

representando o batom lápis hidratante que está sendo anunciado. Observa-se 

ainda que o contorno da boca não está bem definido, porém esse batom, que está 

sendo anunciado, define todo o contorno labial, mostrando assim a funcionalidade do 

produto.  É interessante  que  esses  recursos  sejam explorados  nos livros 

didáticos para que possam ser desenvolvidas várias posturas críticas por parte 

dos  alunos,  além  de  apresentar  os  diversos  recursos  lingüísticos  e  

extralingüísticos formadores do gênero.  

(ii) uso de propaganda para explicação de conteúdo lingüístico:  

(20):  
Contexto: Capítulo 15: Persuasão e Argumentação - inserido na apresentação do 
conteúdo “Argumentação” - p. 95  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRA, E.;NICOLA, J. Português- de olho no mundo do trabalho, 2004)  
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Retomando Unsworth (2001), quando afirma que há três princípios de  

composição  dos  elementos  Representacionais,  admitimos  que  o  valor  de 

informação do lado direito é, em conjunto com outros elementos, a chave da 

informação da mensagem. Em (20), o valor informacional não reside no aspecto 

pictorial,   mas   no   texto   escrito   que   contém  informações  conteudísticas 

(argumentação) sobre a propaganda. Assim, por se tratar de um manual didático, a 

informação central deve recai sobre a apresentação do conteúdo.  

A propaganda, inserida no tópico que explica a argumentação, está sendo  

utilizada para que se possa identificar elementos argumentativos como repetição  

de termos, uso de antíteses e outros. A utilização desse gênero parece ser  

coerente com o assunto abordado, uma vez que a propaganda faz uso desses e  

de outros recursos persuasivos, objetivando convencer o outro a adquirir o produto  

apresentado. Porém, mesmo sendo trabalhados esses recursos persuasivos a  

partir  da  propaganda, observamos que não era de interesse do livro didático  

realizar uma análise dos recursos pictoriais presentes nesse GVM, mas apenas do  

texto escrito.  

Verificamos  que  o  texto  é  iniciado  por  um  conjunto  de  repetições, 

acompanhado dos desenhos de cebolas, alho, pimenta, camarão e agrião. Estes, 

por sua vez, são os ingredientes que compõem o prato ilustrado na parte inferior da 

propaganda. Podemos observar ainda, que a transição de um prato tão comum 

como o “feijão e o arroz”, para um prato exótico como o “musse de agrião com 

camarões” é intermediada pela maionese “Maiongess”, produto que está sendo 

anunciado. É como se a aquisição desse produto proporcionasse ao consumidor a  
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possibilidade de realizar pratos tão diferentes. Essas constatações podem ser  

encontradas  partindo,  principalmente,  dos  recursos  pictoriais  presentes  na 

ilustração.  Porém,  o  livro  didático,  como  vemos,  não  discutiu  tais  aspectos, 

limitando-se apenas aos recursos escritos do gênero.  

Observando as duas propagandas constatamos que elas, mesmo sendo 

utilizadas em seções diferentes no livro didático  (apresentação do conteúdo e 

exercício), são abordadas de maneira semelhantes, sendo elencados elementos 

lingüísticos  formais,  não  havendo  nenhuma  preocupação  com  os  recursos 

pictóricos, ou com a função exercida pelo GVM no meio social.  

Observando, quantitativamente, a recorrência da propaganda no LD de 

Português, temos:  
 
 
 
 
 
LOCALIZAÇÃO DA PROPAGANDA NÚMEROS PERCENTUAIS 

ABSOLUTOS  
 

Seção  de  apresentação  de 3 75% 

conteúdo  
 
 
 

Seção de exercícios 1 25% 

Tabela 03: quantidade de propagandas presentes no LD de Português  
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7) Desenho anatômico  

 

Retirado  da  proposta  de  classificação  de  imagens  de  Vaz  (2001),  o 

desenho anatômico é formado por um desenho que ilustra a forma e a estrutura de 

seres; além disso, o uso da imagem e da escrita na construção desse gênero deve 

apresentar melhor os conteúdos e favorecer a transmissão do conteúdo.  

Com cerca de 90% de recorrência no manual, o desenho anatômico foi 

encontrado, exclusivamente, no livro didático de Biologia. Por isso, os desenhos 

anatômicos chamam atenção para a anatomia de humanos, animais e plantas.  

Sempre presente na seção de explicação do conteúdo, esse gênero se 

constitui  de  várias  maneiras,  como  por  exemplo:  desenho +  palavra  e 

representação microscópica + palavra.  

 
 

(i) desenho + palavra  
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(21):  
Contexto: Capítulo 1: Como tudo começou - inserido no tópico de apresentação do 
conteúdo “A célula eucariótica animal”  e “A célula eucariótica vegetal”- p. 11  
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No conjunto total da página, o GVM está localizado à direita, o que denota,  

segundo Unsworth (2001), um valor de informação, ou seja, a localização do 

GVM, em relação às outras composições da página, pode representar uma 

informação considerada nova para o leitor.  

Este tipo de desenho anatômico é recorrente no LDB, sempre seguido de um 

texto escrito  que  apresenta  o  conteúdo,  para  depois  inserir  o  desenho 

anatômico. Assim, funciona como um glossário visual, mostrando visualmente 

cada estrutura. Em (21) a palavra serve para nomear o que está sendo indicado 

pelo desenho, objetivando facilitar a compreensão do conteúdo. A utilização das 

cores também é importante para o processo de compreensão, no exemplo em 

análise, observamos que a cor predominante é a   azul, quando se trata da célula 

animal, e a verde, referente a vegetal.  

Dentre os princípios de composição, citado por Unsworth (2001), podemos  

citar o da Saliência, que pode estabelecer uma hierarquia de importância entre os  

elementos que são feitos para a trair a atenção do espectador: plano de fundo,  

tamanho, contrastes de tons e cores, diferenças de nitidez, etc. O exemplo (21)  

faz  uso  do “tamanho” e do  “contraste de cores”  para salientar  os  recursos  

pictoriais,  uma vez que o tamanho do desenho é maior em relação ao texto  

escrito, fazendo com que o espectador volte sua atenção para a imagem. Além  

disso, são estabelecidas diferenças entre a célula vegetal e a animal,   a partir do  

formato da célula: uma quadrada e outra circular, respectivamente; e das cores  

utilizadas:  verde (para  indicar  a  célula  vegetal)  e  azul (animal),  como  dito  

anteriormente.  
 
 

(ii) representação microscópica + palavra  
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(22):  

Contexto: Capítulo 1: Como tudo começou - inserido no tópico “tipos de células 

quanto ao núcleo” - p. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando o ângulo da imagem no GVM, em (22), verificamos que ela 

está   posicionada   frontalmente   para   o   espectador,   estabelecendo   uma 

envolvimento máximo entre o leitor e a imagem.  

A utilização dessa forma de desenho anatômico no livro (representação 

microscópica + palavra) serve para transmitir um caráter de veracidade maior do 

que utilizando apenas desenhos criados para demonstrar organismos. O desenho 

anatômico acima é constituído da imagem microscópica (que sozinha não pode 

ser considerada multimodal) associada a uma palavra indicando determinada 

parte da célula, no caso o núcleo.  

Reafirmando a idéia de que os desenhos anatômicos podem funcionar 

como verdadeiros glossários visuais, o exemplo 23, mostra nitidamente como isso  
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funciona, uma vez que o desenho anatômico acima reproduz visualmente o texto  

escrito, localizado acima do GVM.  

(23):  
Contexto: Capítulo  21: Revestimento, sustentação e locomoção  - inserido no 
início do tópico “Revestimento” - 215  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o sistema Dado-Novo, citado  por  Unswort  (2001),  a 

imagem, em (23), localizada  na  esquerda pode ser  interpretada  como  uma 

informação  conhecida  do espectador,  ao contrário  do  texto  verbal  que  está 

localizado na direita e acima da imagem e seria, então, uma informação nova, 

recebendo maior atenção do espectador.  

O desenho anatômico, em (23), mostra as partes constituintes da pele; o 

recurso pictorial é essencial para uma melhor visualização e compreensão do 

texto escrito que é apresentada antes do desenho anatômico. Assim, esse gênero 

funciona como um recurso facilitador da explicitação do conteúdo.  
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Observando que esse gênero tem por base o uso das imagens, estas  

apresentam variações dos seguintes tipos: desenhos de estruturação do corpo e 

desenho de órgão específico, destacando elementos que o constituem.  

 

(i) Desenho de estruturas do corpo (humano, animal e vegetal) com destaque 

para órgãos específicos; como podemos ver nos exemplos abaixo:  

 

(24):  
Contexto:  Capítulo 19:  Nutrição  e  respiração - início  do  tópico “O sistema 
respiratório” - p. 205 e 206 
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(25):  
Contexto: Capítulo 18: Filo Chordata: os cordados - exemplo inserido no tópico 
“controle nervoso e sentidos” - p. 177  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(26):  
Contexto: Capítulo 24: Biodiversidade vegetal - o exemplo inicia o tópico sobre 
“Angiospermas” - p. 261  
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Quanto à Representação e Interação, verificamos que os exemplos  

acima podem ser chamados de Demanda, pois são formados por humano (24) e 

animais humanizados (25 e 26).  

Os desenhos, apresentados nos  exemplos  24,  25 e  26,  objetivam 

mostrar o tipo de estrutura em que a parte em destaque está inserida; ou seja, o 

contorno desenhado identifica de onde os órgãos em destaque fazem parte. Em  

(24), por exemplo, o recurso pictorial mostra que o sistema respiratório, parte 

em relevância, é inserido no corpo humano; já em (25) e (26), as partes em 

destaque são integrantes de um animal e uma flor.  

Esses glossários visuais mostram claramente o tipo de estrutura de cada 

corpo, não exigindo muito esforço para seu entendimento, pois a imagem está 

servindo de apoio ao texto escrito. A imagem em si não “explica” nada, ela 

representa  uma  região  no  corpo,  indicada  pelos  termos,  mas  a  imagem 

desenvolve  o  papel  eficiente,  fazendo  com  que  o  aluno  tenha  uma 

representação visual dos temas citados. Não estamos descartando aqui o papel 

exercido pela palavra escrita, uma vez que é ela quem nomeia as partes do 

sistema  representado,  como:  cavidade  nasal,  boca,  faringe,  traquéia 

(representados no exemplo 24), estamos apenas constatando que os recursos 

pictoriais utilizados nos livros didáticos auxiliam no processo de compreensão de 

conteúdo, uma vez que eles apresentam de maneira clara para o aluno aquilo 

que está sendo explicitado.  

 

(ii) Desenho de órgão específico com destaque para elementos que o 

constituem: 
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(27):  
Contexto:  Capítulo 24:  Biodiversidade  vegetal -  inicia   o  tópico  sobre 
“Angiospermas” - p. 261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(28):  
Contexto: Capítulo 24: Biodiversidade vegetal - inicia o tópico sobre “Fecundação” - 
p. 262  
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Em (27) e (28), há um destaque para o órgão em específico, retirando-os do  

sistema que fazem parte, para destacá-lo e realizar algumas explicações. Isso 

ocorre,  porque,  provavelmente,  estão  contextualizados  dentro  de  um  tópico 

escrito, que define e explica os órgãos em destaque. É interessante a utilização 

desse  recurso  de  zoom,  pois  acaba  havendo  um maior  direcionamento  do 

conteúdo a ser apresentado, e conseqüentemente, um maior rendimento do 

processo de transmissão do conteúdo.  

Observando  o  conjunto,  o  destaque  do  órgão  se  localiza  à  direita 

denotando, segundo Unswort (2001), uma informação considerada nova para o 

leitor.  Admitindo que o valor da informação do lado direito é, em conjunto com 

outros  elementos,  a  chave  da  informação  da  mensagem,  então,  o  órgão 

destacado é a chave da informação do conteúdo que está sendo transmitido. Além 

disso é dado um zoom, representado na direita da imagem, a fim de proporcionar 

um maior  detalhamento  do  processo  de  fecundação,  destacando  o  órgão 

responsável por esse processo.  

Verificamos assim, que, com a utilização do desenho anatômico, é possível 

construir definições icônicas, na qual se apresenta a imagem de órgãos, tecidos, 

parte de órgãos, substituindo uma definição por meio de palavras.  
 

8) Desenho esquemático  

Com nomeação baseada em Vaz (2001), o desenho esquemático é definido 

como um gênero que é formado por desenhos que indicam processos. Fazem 

parte desse gênero: a imagem, a escrita, a as setas. Encontrado, exclusivamente,  
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no livro  didático  de  Biologia,  principalmente,  na  seção  de  apresentação  de  

conteúdo, objetivando apresentar processos que ocorrem com humanos, animais e 

plantas. Vejamos:  

(29):Contexto: Capítulo  1: Como tudo começou - inserido no início do tópico 
“Níveis de organização dos seres vivos” - p. 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

O desenho esquemático, em (29), vem precedido de um texto escrito 

informando o que esse gênero está representando: a organização de um ser vivo. 

Comparando a leitura do texto escrito e do GVM analisado, percebemos que o  
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nível de apreensão do conteúdo parece ser bem mais rápido de ser assimilado,  

em comparação com o texto escrito, ou seja, assim como o desenho anatômico, o 

esquemático, também é utilizado como um recurso facilitador da exposição do 

conteúdo.  

O exemplo (29) indica o processo evolutivo constituinte do homem: da  

célula ao organismo, apresentando, na leitura do gênero, um caráter progressivo.  

Esse gênero apresenta contrastes em relação ao desenho anatômico, devido à  

dinamicidade que o desenho esquemático possui, ou seja, ele parece representar  

processos, etapas, por isso sempre vem com desenhos anatômicos inseridos  

nele.  

(30):  
Contexto: Capítulo 8: Gametogênese e embriologia animal - o exemplo inicia o 
tópico de conteúdo “espermatogênese e ovogênese”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

A leitura  do  desenho  esquemático  é  sempre  guiada pelas  setas  que 

auxiliam no direcionamento da leitura, que, em (30), é iniciada da esquerda à  
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direita,  em seguida desce e é direcionada da direita para esquerda. Podemos  

observar ainda neste exemplo, a presença do desenho anatômico, no momento 

“formação de cada uma das etapas da neurulação”; e o desenho esquemático, 

quando lido integralmente, indicando o processo de formação.  

Assim, podemos ter como diferença básica entre o desenho anatômico e o 

esquemático o caráter de dinamicidade, ou seja, o desenho anatômico pode ser 

considerado um desenho estático, enquanto que o desenho esquemático pode ser 

caracterizado como um desenho dinâmico, que indica processo, tendo o desenho 

anatômico como um constituinte.  Vejamos o exemplo abaixo:  

(31):Contexto: Capítulo  32: Origem e evolução da vida - exemplo retirado da 
seção de apresentação de conteúdo sobre “As teorias” - p. 371 e 372.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  
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(CHEIDA, L. E. Biologia Integrada, 2003)  

 

Neste caso, temos um desenho esquemático, representando o processo de 

desenvolvimento de uma das teorias da biogênese, que está sendo guiado pelas 

setas para o processo de leitura, e pelo texto escrito que explica cada etapa 

apresentada. Este tipo de desenho esquemático faz referência ao infográfico que 

pode ser definido, de acordo com Rabaça e Barbosa (2001:321), como uma 

criação gráfica que utiliza recursos visuais  (desenho, fotografias, tabelas, etc.), 

conjugados a textos curtos, para apresentar informações jornalísticas de forma 

sucinta e atraente, em jornalismo impresso, telejornalismo ou webjornalismo.  
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9) Diagrama  

 

Rabaça e Barbosa (2001) definem diagrama como uma representação 

gráfica  esquemática de uma seqüência de operações ou da estrutura de um 

sistema. Vejamos:  

(32):  
Contexto: Capítulo  2: Conjuntos e conjuntos numéricos - exemplo iniciando o 
tópico “subconjunto e a relação de inclusão” - p. 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

O diagrama, apresentado no exemplo 32, é inserido logo após o texto 

escrito  e  está  sendo  utilizado  para  visualizar  a  construção  da  definição  de 

“subconjunto”. É como se a teoria apresentada acima só passasse a ter uma 

maior funcionalidade para o leitor a partir da visualização do diagrama, o qual 

resume de forma precisa todo o texto escrito acima.  

Unsworth  (2001)  explica  que,  dentro  da  representação  visual  dos 

participantes  na  imagem,  existem  os  mais  abstratos  exemplificados  pelos 

diagramas, que podem ser formados por caixa ou círculos. Em (32), a primeira 

linha forma um quadrado e as demais círculos. A formação do quadrado determina  
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a  direção  dos  movimentos  dos  participantes,  indicando  que  os  demais  

subconjuntos estão inseridos em um universo diferenciado e maior; isso pode 

ajudar na compreensão do conceito de “conjunto” e “subconjunto”. Observemos 

outro exemplo:  

(33):  
Contexto: Capítulo 2: Conjuntos e conjuntos numéricos -   o está inserido exemplo no 
tópico “Reunião ou união” - p. 16 e 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  
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Em (33), as linhas e as cores são determinantes para a composição do  

gênero e, conseqüentemente, para a construção do conceito que está sendo 

demonstrado através do gênero, uma vez que são as formas das linhas (indicadas 

na segunda imagem) que formam o conceito de  “união”. As cores também 

desempenham um papel importante. Em (33), a cor verde está presente em todos os  

diagramas,  mostrando  que  a  união  dos  conjuntos  apenas  acrescentou 

elementos a um e a outro; diferente do que ocorre no exemplo abaixo:  
 
 

(34):  
Contexto: Capítulo 2: Conjuntos e conjuntos numéricos -   o exemplo está inserido no 
tópico “Intersecção” - p. 16 e 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  
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(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

A partir das cores trazidas pelos diagramas é possível compreender a 

definição que está sendo apresentada: intersecção. Esta interpretação pode ser 

extraída apenas pelo diagrama, sem fazer uso do texto escrito que vem antes. 

Assim, percebemos que esse GVM tem uma função explicativa no livro didático de 

matemática, único manual em que foi encontrado o gênero. O diagrama sempre 

vem localizado após um texto escrito que apresenta o conteúdo. É como se o 

diagrama funcionasse, para os autores do livro, como um recurso facilitador da 

transmissão de alguns assuntos que fazem uso desse gênero. Observando a 

descrição dos letramentos visuais proposta por Unsworth (2001), percebe-se que, de 

acordo com os significados representacionais, o diagrama pode ser classificado como 

uma imagem taxonômica, pois está preocupada com relações conceituais que 

podem ser implícitas ou explícitas.  
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Dois tipos de diagrama são apresentados no livro de matemática:  

(i) Diagrama de Venn 

(35):Contexto: Capítulo 2: Conjuntos e conjuntos numéricos -   o exemplo está 
inserido em um exercício sobre conjuntos - p. 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

Esse tipo de diagrama é definido como sendo todo aquele que representa um 

conjunto. No exemplo acima são fornecidas algumas combinações com as 

palavras “amor”, “esperança”, “beleza”  e “desespero”,  a  culminância  dessas 

palavras se dá no diagrama de Venn, que objetivou formar as possibilidades de 

conjuntos com esses termos. Assim, o diagrama está funcionando como um 

recurso  explicativo  do  texto  escrito,  demonstrando  de  forma  pictorial  as 

informações escritas acima do gênero.  
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(ii) Diagrama de flechas 
 
 

(36):  
Contexto: Capítulo 3: Função - exemplo inserido no tópico “A noção de função via 
conjuntos” - p. 29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

Este tipo de diagrama, apresentado no exemplo 36, é caracterizado pelo 

uso da flecha que é direcionada de um diagrama para outro indicando os números 

correspondentes. São utilizados nos conteúdos de “Domínio, contradomínio e  
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conjunto imagem de uma função”, onde as flechas vão determinar cada um  

desses conteúdos dentro de uma “função matemática”.  

É importante destacar que a inserção dos diagramas e do gráfico da  

função,  no  livro  de  matemática,  está  intrinsecamente  ligada  ao  conteúdo  

apresentado no livro e aparece quando o conteúdo trabalhado é “Função”. Já as  

figuras geométricas, outro gênero que veremos a seguir, aparecem quando o  

conteúdo apresentado é “geometria plana”. Percebemos, assim, que os gêneros  

citados acima estão a serviço dos conteúdos apresentados, sendo utilizados como  

facilitadores da transmissão do conhecimento, uma vez que estes são de natureza  

abstrata e necessitam de alguns instrumentos que auxiliem no processo de sua  

apresentação.  

 
 

10) Figura geométrica  

 

A figura  geométrica,  como  o  próprio  nome  especifica,  foi  encontrada 

exclusivamente  no  livro  didático  de  matemática,  com  uma  recorrência 

consideravelmente maior na unidade de geometria plana.   A figura geométrica, 

assim como o diagrama, é utilizada pelos autores como um instrumento para 

concretizar as definições apresentadas. Vejamos:  
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(37):  
Contexto:  Capítulo 10:  Relações  métricas  no  triângulo  retângulo - exemplo 
inserido no tópico “Elementos do triângulo retângulo” p. 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DANTE, L. R. Matemática- contexto e aplicações, 2004)  

O texto escrito, contido em (37), apresenta a teoria para a definição de 

“triângulos semelhantes”; ao visualizarmos a figura geométrica, que está sendo 

utilizada para representar as noções citadas acima dela, verificamos o quanto 

esse gênero auxilia  a  compreensão da definição, mostrando a formação do 

triângulo semelhante a partir dos dados fornecidos pelo texto escrito. É como se o 

GVM servisse  para  concretizar  e,  conseqüentemente,  facilitar  o  conteúdo 

apresentado. Além disso, observamos que são necessárias as setas, linhas e 

palavras para que, associadas ao desenho, construam a definição pictorialmente, e 

daí seja formado o gênero visual multimodal.  

Retomando Baetens (2003), podemos justificar a presença de todos os 

GVMS apresentados nos livros didáticos, a partir da:  
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(i)  Legibilidade: a presença de imagens ajuda a fazer os blocos textuais 

mais curtos e então mais fácil de captar com o olhar;  

(ii)   Economia  de  informação:  a  forma  como  as  imagens  fornecem 

informações se supõe ser mais clara e mais eficaz que as informações verbais 

equivalentes.  

Como vemos, o uso dos diagramas e das figuras geométricas, como 

também de todos os outros Gêneros Visuais Multimodais apresentados neste 

capítulo, são justificadas pelos tópicos acima, uma vez que foram confirmadas a 

idéia de que esses GVMs auxiliam a sintetizar as definições trazidas pelo texto 

escrito, que muitas vezes não é tão compreendido pelo aluno, devido à natureza 

abstrata  dos  assuntos (principalmente  nos  livros  didáticos  de  Matemática  e 

Biologia). Além de serem utilizados para auxiliar o processo de exposição do 

conteúdo, servem de base para resolução de exercícios  (observado no Livro 

Didático de Português).  

Conforme Dionísio (2004), o letramento visual deve estar incorporado na 

escola, procurando estabelecer uma relação intrínseca entre o verbal e o pictórico. 

Constatamos, ao longo desta análise, que os livros didáticos estão utilizando, cada 

vez mais, essa diversidade de gêneros visuais multimodais, assim como recorrem 

tanto a textos publicados em revistas e jornais no processo de montagem dos 

manuais, como inserem gêneros específicos do conteúdo de cada disciplina, 

servindo de instrumento para a transmissão do conhecimento.  
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De acordo com a concepção de mundo plural em que vivemos e diante da 

velocidade do processamento de informações que circulam ao redor do homem, 

torna-se, mais do que nunca, indispensável que a escola prime por um processo de 

enisno/aprendizagem que  capacite  o  aluno  para  conviver  e  transformar, 

qualitativamente, a sociedade em que vive.  

No âmbito dessa explicação, não se pode perder de vista que em meio aos 

mais diversos recursos didáticos utilizados pelo professor e pelo aluno em prol de 

um ensino mais significativo, o Livro Didático- enquanto uma dessas ferramentas, 

deve estar em constante atualização com a sociedade midiática que estamos 

inseridos. Assim, sabendo que as imagens estão tendo uma relação cada vez 

mais intrínseca com a palavra, realizamos, de acordo com o objetivo da pesquisa, a 

descrição analítica dos Gêneros Visuais Multimodais nos Livros Didáticos de 

Português, Biologia e Matemática (Ensino Médio).  

Os dados apresentados na pesquisa comprovam a importância do trabalho 

com as imagens, especificamente, com os Gêneros Visuais Multimodais para o 

ensino.  Isso  é  demonstrado nos LDs analisados, que, a partir  da descrição 

analítica  dos  dados,  constatamos  que  todos  os  manuais  analisados  são 

compostos por Gêneros Visuais Multimodais (GVMs), o que indica que os manuais 

didáticos vêem incorporando cada vez mais   esses gêneros, de forma a tornar os 

LDs atualizados em relação a outras ferramentas utilizadas pela escola (televisão, 

Internet, datashow), para auxiliar a construção e transmissão do conteúdo do livro.  
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Observando  a  utilização  dos  GVMs  no  Livros  didáticos  analisados,  

constatamos que o LD de português faz uso, exaustivamente, dos gêneros: 

charge, cartum, tira  e  propaganda. Já o LD de biologia utiliza  os  seguintes 

gêneros:  desenho  anatômico,  desenho  esquemático  e  gráfico.  E  no  LD  de 

matemática  encontramos,  com  recorrência,  os  gêneros:  diagrama,  figura 

geométrica  e  gráfico.  Comparando  a  utilização  desses  GVMs  nos  livros, 

verificamos que o livro de português traz os gêneros utilizados em outras esferas 

sociais (jornais, revistas, ... .) e são incorporados ao LD. Já os gêneros nos livros de 

matemática e biologia são elaborados de acordo com o conteúdo dos manuais, ou 

seja, são GVMs com fins didáticos.  

Um outro ponto recorrente encontrado na discussão dos dados refere-se a  

localização dos GVMs nos livros didáticos analisados. Os gêneros encontrados no  

LD de Português são utilizados, exaustivamente, como base para a realização de  

atividades, ou seja, na seção de exercícios. Ao contrário do que acontece com os  

GVMs no manuais de Matemática e Biologia, que são utilizados, em maior  

recorrência, na seção de apresentação de conteúdo, auxiliando a construção do  

conhecimento.  

Sobre a apresentação dos GVMs, verificamos que nos LD de Matemática e 

Biologia há uma preocupação maior em mostrar os elementos visuais de forma 

mais eficiente, ou seja, os GVMs são sempre indicados à leitura pelos livros, 

podendo ser visto com um elemento fundamental para o processo de construção do 

conhecimento. Essa preocupação não ocorre no LD de Português, que parece  
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considerar os GVMs como uma possibilidade de leitura a mais, podendo ser  

descartada, em sua maioria.  

Esta pesquisa despertou-nos a atenção para algumas possibilidades de  

estudos a serem realizados sobre os Gêneros Visuais Multimodais. Dentre elas,  

destacamos:  1) A utilização dos GVMs como uma ferramenta facilitadora da  

construção do conhecimento, já que eles foram bastante utilizados na seção de  

apresentação do conteúdo nos LDs de matemática e biologia, disciplinas essas  

compostas por conteúdos de natureza abstrata, necessitando desses gêneros  

para  facilitar  o  processo  de  transmissão  do  conhecimento; 2)  Um  maior  

direcionamento para a leitura dos GVMs, ou seja, os livros didáticos devem  

enfatizar  a importância de se ler esses gêneros para o processo de ensino- 

aprendizagem; 3) Uma utilização maior dos GVMs no LD de português, uma vez  

que estes foram encontrados, quase que exclusivamente, na seção de exercícios,  

ficando a seção de apresentação de conteúdo apenas com o texto escrito, ou com  

as ilustrações que o adornam.  

No término desta reflexão, queremos reafirmar que o estudo da linguagem 

torna-se de suma importância para o desenvolvimento da competência lingüística do 

usuário de uma língua, por se tratar de uma das faces da própria linguagem, 

porque trabalhar  os  elementos  visuais  em  forma  de  mensagem promove  o 

desenvolvimento cognitivo da competência interpretativa do leitor, uma vez que, 

segundo Kress e van Leeuwen (1996), o entendimento de cada texto depende do 

entendimento dos meios semióticos que são usados para costurar os elementos 

heterogêneos, a fim de formar um todo coerente.  
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Outros questionamentos permanecem ainda em aberto, a merecer estudos  

que venham esclarecer o uso dos gêneros visuais multimodais em livros didáticos. 

Porém, nos limites desta pesquisa, esperamos ter contribuído com algum subsídio 

para o estudo da multimodalidade, em específico, dos gêneros visuais multimodais 

em contexto de ensino. Além do mais, esperamos abrir um leque maior de opções, 

não trabalhando apenas com a disciplina de Português, mas observando como 

essas teorias lingüísticas são aplicadas em outras áreas do conhecimento como, em 

específico, Matemática e Biologia.  

Sem a pretensão de oferecer resultados definitivos, esperamos que essa 

pesquisa possa suscitar mais investigações e indicar novos caminhos para o 

estudo da multimodalidade, e conseqüentemente, das novas formas de trabalhar 

com a linguagem, extrapolando o nível escrito, mas considerando e analisando 

todas as outras formas de manifestação e utilização da língua.  
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