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Introdução 

 

O presente artigo apresenta uma revisão da literatura sobre multimodalidade e 

leitura, que formam os eixos teóricos centrais da pesquisa intitulada: Questões de leitura 

multimodal no ensino de língua inglesa: paralelo entre o livro didático e o exame 

nacional de ensino médio – ENEM. Portanto, realizamos um recorte dessa pesquisa de 

mestrado, visando expor nossa fundamentação teórica e nossa análise de como os eixos 

mencionados podem contribuir para o ensino de línguas estrangeiras. 

Unir as duas teorias vem sendo uma prática constante, uma vez que cada vez 

mais somos expostos a textos complexos, nos quais coexistem vários modos. Esses 

textos, por sua vez, requerem uma leitura diferenciada, ou seja, uma leitura multimodal. 

Podemos dizer que as novas práticas de leitura encontram-se largamente difundidas, 

tanto na sala de aula quanto na produção de materiais didáticos, a partir da divulgação 

constante das pesquisas acadêmicas, tendo alcançado um papel relevante no processo de 

ensino-aprendizagem de línguas, materna e estrangeira. Porém, modo como se trabalha 

com a multimodalidade com a multimodalidade ainda está em processo de 

consolidação. 

Nessa área, a produção acadêmica está em plena expansão, mas ainda os 

conhecimentos alcançados não chegaram à sala de aula e aos materiais didáticos de 

modo sistemático e efetivo. Esse trabalho, portanto, é uma pesquisa que tem um caráter 

bibliográfico e exploratório. Para os estudos sobre multimodalidade, utilizamos as 

considerações teóricas levantadas por Kress (2000; 2010) e Dionísio (2005). Já para os 

estudos sobre leitura, fizemos uma resenha sobre o trabalho proposto por Luke e 

Freebody (1997) e Kress (2007).  Como resultados parciais, podemos apontar a 

importância de se tomar a leitura multimodal como uma competência que é 

desenvolvida ao longo dos estudos convencionais, quais sejam: a Educação Básica e 

Superior e, ainda, ao longo da vida (conhecimento de mundo). Além disso, a leitura 

recorrente e proficiente da junção de diversos modos, isto é, de textos multimodais, 

conduz à formação da competência de leitura multimodal.  
 

1. Conceitos e perspectivas 

 

O lançamento da obra Reading Images: The Grammar of Visual Design dos 

autores Kress e Van Leeuwen (1996) foi, sem dúvida, um marco para os estudos sobre 

multimodalidade. Nessa obra, houve uma sistematização da abordagem da linguagem 

visual, tomando como base vários exemplos de textos. No entanto, é importante frisar 

que esses autores adotaram como base a cultura ocidental. 

Eles, então, se colocam como sucessores da teoria da semiótica social de 

representação, que nasceu na Austrália, como afirmam: “Nós vemos nosso trabalho 

como parte da „semiótica social‟ (...) Nosso livro é sobre sinais, ou, como nós 



poderíamos melhor colocar, sobre fazer-sentido (nesse e nos demais casos, a tradução é 

nossa)
1
” (KRESS E VAN LEEUWEN, op. cit., p. 5). 

Nessa perspectiva, hoje podemos falar em Semiótica Social da 

Multimodalidade, um ramo que contempla o interesse sobre os diversos modos de 

sentido. São representantes dela, Normam Fairclough, Gunter Kress, Theo Van 

Leeuwen, entre outros.  Como dissecar cada modo de representação (com a 

categorização da estrutura e função) tem sido uma tarefa árdua, os estudos sobre 

multimodalidade ainda não estão completamente consolidados, uma vez que a 

compreensão de cada modo de representação tornou-se um trabalho com grandes 

dimensões nos estudos linguísticos. 

Para adotar a teoria multimodal, de acordo com Kress (2000), é preciso 

considerar a existência de três premissas. A primeira delas revela que “todos os textos 

são multimodais” (p.187). Essa premissa faz com que qualquer tipo de texto, verbal ou 

não, seja considerado multimodal. Sendo assim, qualquer texto pode ser analisado sob o 

enfoque multimodal, isto é, até uma produção puramente verbal, a exemplo de uma bula 

de remédio. Podemos afirmar que a forma como esse texto foi disposto, com 

diagramação própria, destaque de seções, com palavras em negrito, tudo isso torna esse 

gênero multimodal, ou seja, com a presença de vários modos de significação (KRESS, 

2000, p. 187-188). 

A segunda premissa determina que, apesar de todos os textos serem 

multimodais, alguns desses textos possuem um modo predominante. Dessa maneira, um 

modo pode ter sua função destacada em relação a outros num mesmo texto, porém isto 

não desfavorece os demais, sendo esses também passíveis de análise. A entrevista, por 

exemplo, é um gênero predominantemente verbal, mas podem aparecer imagens, 

gráficos, entre outros, que podem ter função de complementar alguma informação 

presente na entrevista ou que podem ter função própria. Ao se voltar para esse tipo de 

texto, o analista pode escolher privilegiar o modo que atenda aos objetivos pré-

determinados para a sua pesquisa. 

Considerar as duas primeiras premissas nos leva à terceira: todos os sistemas 

de comunicação e representação são multimodais. Se todos os textos são multimodais, 

significa que a forma como foram estruturados também é multimodal. Num texto 

verbal, podemos afirmar que a divisão de um texto em tópicos, a subordinação de itens, 

a cor da fonte e até mesmo o espaço presente tem funções próprias e significativas. No 

texto oral acontece o mesmo, a gesticulação e a expressão corporal são elementos com 

funções próprias dentro de um sistema de comunicação e representação. 

Da segunda premissa, depreendemos outro ponto importante da teoria 

multimodal, que são as limitações e potencialidades dos modos semióticos. De acordo 

com Kress (2000; 2007a), a potencialidade está relacionada com o papel que um 

determinado modo pode alcançar na comunicação. Já a limitação revela o quão 

deficiente é o modo para cumprir seu papel na significação. Ora, se consideramos que 

apesar de todos os textos serem multimodais, alguns deles se sobressaem em termos de 

compreensão e função, logo, torna-se imprescindível conceber que cada modo semiótico 

possui sua potencialidade e limitação, em termos de significação. A escolha entre um 

modo e outro, portanto, diz respeito aos objetivos determinados pelo produtor, 

considerando que tudo que é produzido, foi ou é pensado para que seja compreendido 

por outrem. 

Ao se pensar que cada modo de representação tem suas características, e, 

portanto, limitações e potencialidades inerentes, emerge a necessidade de esclarecermos 

                                                 
1
We see our work as part of „social semiotics‟ (…) Our book is about signs, or, as we would rather put it, 

about sigh-making. 



outro conceito explicitado por Kress (2010). Trata-se do conceito de tradução. Para esse 

autor, os sentidos se movem com frequência, às vezes de um gênero para outro gênero, 

de uma cultura para outra, de um modo para outro, ou até mesmo permanecendo o 

modo, e mudando o gênero, a esse movimento de sentidos o autor nomeou de tradução 

(op. cit., 2010, p. 124). 

A tradução divide-se em dois conceitos, quais sejam a transdução e a 

transformação. O primeiro diz respeito ao movimento de sentido de um objeto que vai 

de um modo a outro modo, ou seja, um livro (escrito) para um filme (visual), por 

exemplo. Já o último está relacionado ao movimento de sentido realizado sem se alterar 

o modo semiótico, isto é, numa tradução de um romance do português para o inglês, por 

exemplo, e vice-versa, o modo escrito permanece, mas os sentidos são construídos em 

diferentes linguagens. 

Todos esses conceitos são importantes para se realizar uma análise multimodal. 

Acreditamos que identificá-los nos textos, nos quais vários modos coexistem, irá 

promover uma leitura coerente, compreendendo os mecanismos utilizados pelo produtor 

do texto em questão. 

 

2. Leitura como competência multimodal 

 

Ler, escrever, falar e ouvir são as habilidades linguísticas requeridas na 

aprendizagem de um novo idioma. Com o intuito de adquiri-las, vários métodos de 

ensino foram criados, o Direto, o da Gramática e Tradução, o Áudio-Lingual, o 

Sugestopedia, o Resposta Física Total, entre outros. Anos depois do boom dos métodos 

de ensino, surgiu o conceito de abordagem comunicativa, que agregou a noção de 

competência. Dominar as quatro habilidades citadas anteriormente é sinal de 

desenvolvimento da competência linguística na língua-alvo. 

Assim, a escrita e a fala foram as modalidades mais exploradas desde o início 

dos estudos linguísticos para o ensino de línguas estrangeiras, considerando-se que o 

desenvolvimento dos diversos métodos de ensino de idiomas visavam, principalmente, 

o domínio da gramática tradicional e a reprodução acurada de palavras no idioma alvo. 

Era esse o objetivo primordial no método áudio-lingual, por exemplo. 

Dominar esses modos revelava (e ainda revela) o símbolo de status social 

diferenciado. Em relação à leitura, essa modalidade sempre esteve vinculada aos 

estudos sobre escrita. Na sociedade atual, com o advento das tecnologias em prol da 

comunicação, muitos linguistas pensaram que a escrita seria subjugada à leitura, tendo 

em vista que cada vez mais somos expostos a textos, que compreendemos a partir do 

nosso conhecimento de mundo, de conhecimentos enciclopédicos e de conhecimentos 

específicos. Assim, a leitura passou a ser uma ferramenta de uso diário e diversificada, 

podemos ler um bilhete, um e-mail, um billboard, uma notícia, uma propaganda, uma 

imagem, um gráfico etc. 

Por isso, muitos estudos têm sido realizados em relação à leitura. Para esta 

dissertação, a leitura aparece como aporte teórico que, juntamente com a 

multimodalidade, tem a função de analisar as especificidades de nosso objeto de estudo. 

Entendemos que o Livro Didático (LD) em si é um material genuinamente multimodal, 

logo, as atividades de leitura também se apresentam de maneira multimodal, assim 

como as questões do ENEM também podem apresentar essa configuração. Para o 

entendimento desses objetos, a leitura se torna essencial. A leitura que é requerida para 

esse entendimento em questão pode ser também multimodal, uma vez que a presença de 

diversos modos exige uma leitura diferenciada e criteriosa. 



De acordo com Luke e Freebody (1997), a leitura é sempre motivada e 

permeada com o posicionamento do leitor. Vejamos a seguir: 

 
“Alguém nunca apenas (genericamente) lê. Leitores sempre leem 

alguma coisa, uma representação textual, e os leitores sempre 

assumem um ponto de vista epistemológico, uma postura, e a relação 

dos valores e das ideologias, dos discursos e das visões de mundo no 

texto.” (LUKE e FREEBODY, 1997, p. 195)
2
. 

 

Assim, o ensino de leitura deve privilegiar o florescimento de senso crítico por 

parte do alunado, para que a leitura vá além da decodificação de signos linguísticos, 

pois o engajamento individual está sempre presente na leitura de textos. 

Desse modo, Luke e Freebody (op. cit.) estabelecem quatro proposições que 

explicam a leitura como uma epistemologia social (p. 193-194). Na primeira delas, há a 

afirmação de que “a leitura e a escrita são atividades sociais”
3
. A produção de um texto, 

oral ou escrito, sempre pressupõe um leitor e o escritor nunca está ausente do seu texto, 

pois ele deixa marcas da sua própria identidade naquilo que fala ou escreve. O leitor e o 

escritor, portanto, ocupam posições definidas social e historicamente, e essas posições 

sempre aparecem nas suas produções. 

A proposição seguinte revela que “todos os textos são motivados – não há 

posição neutra a partir da qual um texto pode ser lido ou escrito”
4
. Toda produção é 

carregada de sentidos e esses sentidos se constroem de diversas maneiras, através de 

discursos, por exemplo, que são produzidos e reproduzidos, ganhando novas 

significações, dependendo do contexto, dos leitores e da época de produção. 

A terceira proposição estabelece que a aprendizagem está relacionada ao que 

consideramos apropriado em relação à leitura e à escrita, isto é, há uma relativa 

disparidade entre o que aprendemos na escola, e o que encontramos fora dela. O ensino 

de língua está relacionado claramente a uma questão política, pois se estabeleceu que 

deveríamos aprender as formas e modelos oficiais. Por exemplo, as variedades da língua 

manifestadas livremente na sociedade, principalmente no modo oral, são dificilmente 

observadas em contexto de sala de aula, apesar de serem um exemplo claro da 

dinamicidade da língua. 

A quarta e última proposição afirma que: “institucionalmente repertórios 

construídos de propósito dos "eus" são representados para nós tanto explicitamente 

quanto não explicitamente em todos os textos que nós lemos e escrevemos”
5
. Dessa 

forma, os textos são produtos de interesses culturais e políticos, que são privilegiados no 

ensino regular. As individualidades são descartadas na tentativa de se homogeneizar a 

escrita e a fala. 

Direcionando essa discussão para o ensino de língua inglesa, podemos dizer 

que como orientação das OCEM/LE (2006), as habilidades de leitura, comunicação oral 

e prática escrita devem ser priorizadas nas três séries do EM. No entanto, tem se 

observado uma ênfase maior para essa primeira habilidade, que, principalmente na 

terceira série, ganha maior destaque devido ao apelo social que paira sobre o ENEM, 

uma vez que esse Exame visa aferir a proficiência em leitura do candidato, seja nas 

questões de língua inglesa, seja nas questões de língua espanhola.   

                                                 
2
One never just (generically) reads.  Readers always take up an epistemological standpoint, stance, and 

relationship to the values and ideologies, discourses and world views in the text. 
3
 Reading and writing are social activities. 

4
 All texts are motivated – there is no neutral position from which a text can be read or written. 

5
 Institutionally purpose-built repertoires of “selves” are represented to us either explicity or otherwise 

in all of the texts we read and write. 



Mas como bem destaca o referido documento, mesmo existindo esta ênfase 

“não deve desconsiderar o caráter da leitura como prática cultural e crítica de 

linguagem, um componente essencial para a construção da cidadania e para a formação 

dos educandos” (OCEM/LE, 2006, p. 111). Assim, verificamos uma ponte direta entre a 

multimodalidade e a leitura, pois esta é uma prática diária, que extrapola os códigos 

linguísticos convencionais, e aquela retrata uma junção de modos inseridos em um 

texto, que unidos visam uma forma de significação. O caminho dessa significação 

depende diretamente da maneira de se ler, tendo em vista que o texto multimodal 

permite uma gama de possiblidades de leituras. Nas palavras de Van Leeuwen (2005), a 

leitura do texto multimodal, então, não é linear e este apresenta duas características, a 

saber: 

 
(1) A visualidade em primeiro plano, não é apenas percebida pelo uso 

de imagens, mas também pela composição (layout), tipografia e cor; e 

(2) são deliberadamente designados para permitir múltiplas formas de 

leitura, múltiplos usos, sem considerar se isso é alcançado através de 

tecnologia eletrônica ou não
6
. (VAN LEEUWEN, 2005, p. 74). 

  

Entendemos, pois que a união dessas teorias, a saber: Multimodalidade e 

Leitura, constitui uma perspectiva teórico-metodológica para a análise de textos, nos 

quais coexistem vários modos de representação. As OCEM/LE (2006) já apontam para 

uma prática de leitura multimodal: 

 
Para práticas novas de linguagem, como as que ocorrem na 

comunicação mediada pelo computador, o educador idealmente tem 

de fazer uma análise própria das regras que estruturam a linguagem 

nesse contexto novo. Ele tem de levar em conta que as regras aqui não 

serão apenas de “gramática” no sentido tradicional, mas também dirão 

respeito à interação entre as várias modalidades de linguagem 

presentes nessa prática nova. (BRASIL, OCEM/LE 2006, 110, 

grifos nossos). 

 

Compreendemos, ainda, que essa interação não acontece apenas no uso das 

novas tecnologias em sala de aula, como tablets, computadores, entre outros, mas 

também no livro didático, pois, mesmo sendo um documento impresso, promove a 

conexão de modalidades. 

De modo amplo, entendemos que não só o texto empírico, como aponta Van 

Leeuwen (2005), mas também o gênero a que ele pertence pode ser construído com 

mais de um modo de expressão. Nesse sentido, é importante destacar a concepção 

apresentada por Dionísio (2005), que atenta para a contemplação do aspecto multimodal 

inerente a qualquer produção: 

 
ao conceber os gêneros textuais como multimodais não estou 

atrelando os aspectos visuais meramente a fotografias, telas de 

pinturas, desenhos, caricaturas, por exemplo, mas também, a própria 

disposição gráfica do texto no papel ou na tela do computador. 

(DIONÍSIO, 2005, p.136) 

 

                                                 
6
(1) foreground visuality, not just by using images, but also by using composition (layout), typography 

and color; and (2) are deliberately designed to allow multiple ways of reading, multiple uses, regardless 

of whether this is achieved through electronic technology or not. 



Nesse sentido, podemos tratar a multimodalidade como um traço constituinte 

dos textos ou gêneros, uma vez que sua presença independe do conhecimento do 

produtor acerca dessa teoria. 

 

3. A leitura multimodal 

 

Na cultura ocidental, o caminho da leitura passou por diversas mudanças. Um 

bom exemplo disso são os livros didáticos, que antigamente possuíam mais textos do 

que imagens. Hoje, o movimento acontece de maneira inversa, observamos cada vez 

mais imagens e menos textos verbais. O fazer-sentido de um texto funciona de maneira 

bem diferente da realidade do século passado, uma vez que os novos tipos de textos 

exigem uma leitura coerente, na qual todos os elementos presentes devem ser lidos em 

conjunto para se construir sentidos. 

Dada essa nova configuração dos textos, devemos repensar nossas noções do 

que é leitura. A multimodalidade, então, aparece como uma teoria capaz de combinar 

texto verbal e imagem para se formar uma unidade de sentido. Adotando-se essa 

perspectiva teórica, buscamos responder quais são os nossos objetivos ao escolher um 

modo, ou a junção de vários modos para produzir sentidos. Nas palavras de Kress 

(2007), “Novas formas de leitura, quando textos mostram o mundo mais que contam o 

mundo tem consequências para as relações entre produtores e reprodutores de sentido 

(escritores e leitores, produtores de imagens e aqueles que veem)
7
. 

É nesse ponto que emerge para nós uma ponte entre essa teoria e a educação, 

de forma geral, uma vez que, tanto quem produz textos quanto quem os lê está inserido 

em uma nova era, que não suporta mais a visão de uma leitura decodificadora de letras e 

sons, pois um texto, atualmente, comporta tanto o modo escrito, quanto o modo visual 

(imagens, gráficos, sons, textura, entre outros), dependendo do suporte em que se 

apresente. 

A escolha entre um modo e outro modo diz respeito com a melhor maneira do 

sentido ser representado e esse sentido é sempre uma representação parcial da realidade, 

de acordo com Kress (2007): 

 
O signo é então sempre tanto uma representação do que o produtor do 

signo desejou representar, e uma indicação do seu interesse no 

fenômeno representado naquele instante. Não é nada mais que isso, 

nunca será uma representação completa do objeto no mundo. 

(KRESS, 2007, p. 144).
8
 

  

Além disso, Kress (op. cit.) revela que os signos são construídos tanto em 

produções internas, quanto em produções externas, sendo que, numa abordagem 

semiótica, não existe essa diferenciação. É necessário, pois, considerar três pontos para 

análise dentro da teoria dos signos. O primeiro diz que o analista de signos vai se ocupar 

com a forma do signo, pois esta é a melhor indicação do sentido que se quis produzir. O 

segundo aponta que o signo produzido foi baseado em outro já existente, isto é, nasceu 

de uma leitura realizada anteriormente pelo produtor. Por fim, o terceiro ponto afirma 

que o signo produzido revela qual foi o interesse do produtor no momento da produção. 

                                                 
7
New forms of reading, when texts show the world rather than tell the world have consequences for the 

relations between makers and remakers of meaning (writers and readers, image-makers and viewers 
8
The sigh is therefore always both a representation of what it was that the sigh-maker wished to 

represent, and it is an indication of her or his interest in the phenomenon represented at that moment. It 

is never more than that, never a full representation of the object in the world. 



Quando nos referimos apenas a textos escritos, percebemos o mundo na forma 

de narrativas, isto é, o mundo é “contado”. Se fossemos perceber o mundo através de 

imagens, perceberíamos que o mundo foi “mostrado”. Essa escolha entre contar e 

mostrar traz uma mudança significativa no caminho de leitura. O que Kress (2007) 

propõe é uma leitura mais ampla, que seja capaz de perceber as interações entre os 

modos existentes em busca de um significado preciso, então ele recomenda ver a 

“leitura como um processo que relaciona textos constituídos multimodalmente” 

(p.148)
9
. 

Em relação ao mundo contado, o mesmo autor afirma que a maneira de se ler 

está associada às formas gráficas de comunicação de cada sociedade, e há uma forte 

relação entre letra e som nas sociedades alfabéticas do ocidente. No entanto, esta é uma 

visão equivocada, uma vez que não existe correspondência unívoca entre letra e som. 

Então, quando um texto é vocalizado, uma prática antiga das sociedades do ocidente, 

ocorre o processo de transdução, pois houve a mudança de modo, um modo escrito, 

passa a ser um modo falado. De acordo com Kress (2007), “A transdução da escrita em 

fala, no processo de leitura, leva o leitor de volta a lógica semiótica da fala, que por si 

só deriva da materialidade do som”
10

. (p. 151). 

Já o mundo mostrado segue a lógica da imagem, que está ligada ao espaço e a 

simultaneidade, ao contrário da lógica da escrita e da fala, que estão relacionadas ao 

tempo e a sequência de fatos narrados. Assim, o texto escrito e, consequentemente, a 

fala possuem um caminho de leitura claro, enquanto que a imagem não, pois o caminho 

de leitura vai depender de outros fatores, tais como: a bagagem cultural, social e a 

individualidade de cada leitor: 

 
Enquanto o léxico de uma língua, na fala ou na escrita, consiste em 

(relativamente falando) um número fixo de elementos disponíveis, 

cada elemento é relativamente aberto em significado. No léxico 

visual, no entanto, não existe um número fixo de elementos 

disponíveis, mas cada elemento, que é cada vez produzido novamente, 

é fixo, em termos de ser específico sobre o que ele representa. 

(KRESS, 2007, p. 154).
11

 

 

A escolha entre um modo ou outro de acordo com Kress (op. cit.), portanto, 

isto é, o uso dos diferentes modos, é motivado por dois caminhos. O primeiro diz 

respeito ao que melhor se encaixa aos propósitos do autor, ou seja, que modo é 

potencialmente ideal para os objetivos pré-determinados pelo produtor. O segundo está 

relacionado a fatores curriculares e pedagógicos. 

Fatores curriculares porque o objeto a ser representado na realidade tem 

dimensões espaciais. Já os pedagógicos porque o público a que o modo vai ser 

destinado pode definir o que se adequa mais a sua realidade, neste caso a aprendizagem 

pode fluir melhor com representações a partir de imagens ou com textos verbais. Um 

público mais jovem, por exemplo, pode estar mais familiarizado com o modo visual, 

supondo que tenha mais afinidade com imagens vistas a partir de uma tela (computador, 

data-show ou tablet). 

                                                 
9
Reading as a process that relates to multimodally constituted texts. 

10
Transducting writing back into speech, in the process of reading, takes the reader back to the semiotic 

logic of speech, which itself derives from the materiality of sound. 
11

While the lexis of a language, in speech or writing, consists of (relatively speaking) a fixed number of 

available elements, each element is relatively open in meaning. In visual lexis, however, there is no fixed 

number of available elements, but each element, which is each time newly produced, is fixed, in terms of 

being specific about it represents. 



A escolha dentre os modos existentes, então, está relacionada a fatores 

culturais e sociais apresentados pelos recursos de cada modo, o qual Kress (2007) 

chamou de especialização funcional. A pessoa que trabalha com a construção e a 

compreensão de sentidos, como um professor, deve estar ciente dessas escolhas para 

melhor alcançar seus objetivos didáticos. 

Dependendo de como o sentido foi representado, ele pode ter um caminho de 

leitura diferenciado. O texto escrito, por exemplo, já tem um caminho geralmente 

conhecido, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Desse modo, entendemos que 

a forma de se ler um texto diz respeito à escolha estabelecida culturalmente. Quando há 

uma junção de diversos modos, esse caminho já não é tão estável. Para se obter uma 

leitura coerente, portanto, é necessário atender todos os modos presentes. 

Pensando em uma maneira de realizar essa leitura coerente, Kress (2007) 

elencou quatro passos. Primeiramente, o leitor deve perceber quais modos estão 

presentes no texto formando uma unidade de sentido, para isso ele usará a estratégia de 

scanning – leitura pontual ou direcionada para aspectos específicos do texto. Em 

segundo lugar, ele deve identificar qual o modo predominante. Em seguida, é preciso 

tratar os modos identificados como um conjunto, em busca de uma compressão geral. 

Por fim, deve-se avaliar qual a função dos modos presentes. 

O autor faz uma ressalva que seguir esses passos não garante o caminho de 

leitura, já que cada membro de uma sociedade vai seguir o caminho que lhe foi ensinado 

culturalmente. A prova disso é que um jovem possui um caminho de leitura diferente do 

de seus pais, por exemplo. Essa diferenciação do caminho de leitura adotado pelos 

membros de uma mesma sociedade está diretamente ligada aos avanços tecnológicos. 

Uma criança que nasceu nos anos 1980 vai ter um perfil diferenciado de uma criança 

que nasceu nos anos 2000. Uma criança hoje, por exemplo, recebe mais instrução 

tecnológica, através do uso constante de celulares ou computadores sofisticados. Isso 

faz com que ela se familiarize com os diferentes modos, não apenas na leitura, mas 

também na produção textual. 

As telas dos computadores influenciaram os textos a adotarem diferentes 

modos em sua composição, tendo em vista a facilidade em unir texto escrito
12

, som e 

imagem. Essas novas formas de texto, então, proporcionaram uma leitura ligada à 

organização do espaço visual, no qual a linearidade, presente no modo escrito, tornou-se 

inviável para tais tipos de textos. 

Com esses, o leitor ganhou grande destaque para essa configuração de textos 

não lineares, pois é ele que vai estabelecer o caminho de leitura a ser tomado, revelando 

qual modo possui mais relevância para uma leitura coerente. Dessa maneira, Kress 

(2007) afirma que, baseado nesse princípio de relevância estabelecido pelo leitor, o 

caminho de leitura a ser traçado pode: 1) Dar ênfase a imagem e não as palavras; 2) Não 

ser regular no espaço ou em termos lineares e 3) Ser um dentre vários outros, tendo em 

vista que cada leitor pode estabelecer seu próprio caminho. 

É importante frisar que, apesar de esses novos arranjos nos textos terem 

surgido das telas, eles não se restringiram a elas, pois alcançaram outros suportes, 

chegando às revistas, aos livros didáticos, aos jornais etc., de modo que as novas 

gerações já nasceram sob essa nova configuração. Por isso, a forma como essa geração 

lê, até mesmo, o texto escrito já se tornou diferente da sua antecessora. 

 O que se percebe na atualidade é uma mudança de perspectivas, antigamente, 

em geral, a imagem possuía menos importância, e a ênfase recaía sobre o texto verbal. 

Atualmente, ao contrário, o texto escrito é que parece, na maior parte do tempo, ter 
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menos destaque que a imagem. Esse movimento é facilmente percebido na evolução do 

LD. A mudança de foco, portanto, estabelece uma transformação no acesso ao 

conhecimento. O foco na imagem imprime uma leitura dedutiva, ao passo que o foco no 

escrito requer uma leitura indutiva. 

A preferência entre um modo e outro está relacionada com a afinidade do leitor 

com o meio de propagação (livro, Personal Computer (PC), entre outros) e com os 

modos (imagem, escrita, som, gestos, entre outros). Além disso, existem outros fatores 

que influenciam essa preferência, como a idade e o gênero. Como foi mencionado 

anteriormente, o poder recai sobre o leitor e não sobre o texto ou o produtor deste. 

A complicação que nasce do foco na imagem é que a representação visual, 

apesar de ter uma gramática, mostra-se aberta para diferentes usos, pois existe uma 

grande abertura de caminhos de leitura que se aplica a cada imagem. Uma mesma 

imagem, posta em contextos diferentes pode apresentar significados opostos, por 

exemplo. 

Isso acontece porque a imagem tem que representar um sentido preciso, o que 

não ocorre na escrita, cujo léxico é imensurável. É tarefa do produtor fazer a escolha de 

vocábulos para indicar os sentidos pretendidos, com certa estabilidade. O caminho de 

leitura do texto escrito é dado pelo produtor do texto. 

Por sua vez, a imagem precisa ser semanticamente fechada, e quando unida a 

diversos modos, formando blocos de textos, isto é, textos multimodais, o foco incide no 

leitor, que, nesse caso, possui o papel de encontrar um caminho de leitura capaz de 

ordenar aquilo que se vê. Ainda, segundo Kress (2007): 

 
Será essencial olhar com um grande cuidado para os „recursos 

semióticos‟ da imagem, da escrita e da fala, e de textos multimodais, 

para ver como as capacidades relativas aos produtores e receptores de 

textos são reconfiguradas nesta nova dispensação. (KRESS, 2007, p. 

166).
13

 

 

Trazendo essa discussão para o ensino de língua inglesa, percebemos uma 

grande contribuição, pois, nessa área, lidamos diariamente com uma variedade de textos 

multimodais. O profissional que ensina esse idioma trabalha constantemente com a 

leitura de textos e é comum serem considerados os recursos semióticos de cada modo 

envolvido. Se, por um lado, houve um aumento significativo na produção de textos com 

vários modos representados; por outro, se aumentou a demanda da leitura sobre eles, 

não apenas no meio virtual, a partir de telas de computadores, como já demonstramos.  

No entanto, percebe-se uma tendência cada vez maior de se agregar ao ensino 

regular as novas tecnologias, tanto na rede particular de ensino quanto nas redes 

públicas, seguindo as escolas de idiomas que, nesse quesito, sempre foram 

vanguardistas. No ano de 2013, por exemplo, foram entregues tablets, a partir de 

recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a todos os 

alunos que iniciaram o primeiro ano do EM nas escolas que atendiam aos requisitos 

básicos, entre eles, possuir internet wi-fi e laboratório de informática vinculado ao 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)
14
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Portanto, a tendência é que as imagens estejam mais presentes no dia-a-dia dos 

alunos que iniciam o EM e, logo, a habilidade de leitura deve ser igualmente 

intensificada, o que revela que “a leitura da mensagem/texto multimodal está se 

tornando mais complexa”
15

 (KRESS, 2007, p. 167). Nesse caso, é papel dos educadores 

empreender os estudos nessa área e promover atividades de leitura que contemplem 

todos os modos possíveis, a fim de tornar a leitura de textos multimodais uma realidade 

também no ensino de língua inglesa. 

Percebendo a relevância da multimodalidade no ensino de leitura na realidade 

brasileira, principalmente com ideia de que a habilidade de leitura seja uma 

arquicompetência, chegamos à conclusão que devemos ampliar tal conceito. É possível 

que apenas a noção de habilidade não seja capaz de abarcar as especificidades dos 

textos de qualquer natureza, pois cada vez mais diversos modos são inseridos na 

constituição deles, com vistas à construção de sentidos complexos. Urge, então, a 

necessidade de ensinar a ler textos com tal complexidade. 

Logo, a competência de leitura multimodal é a capacidade que cada ser 

humano possui para interagir com os diversos modos, em diversas esferas. A 

competência de leitura multimodal precisa ser desenvolvida, uma vez que esta 

capacidade atua em qualquer área e em qualquer nível de ensino, e até mesmo fora da 

escola. De fato, a competência de leitura multimodal é um benefício para a vida em 

sociedade. A seguir, demonstramos graficamente como essa competência é 

desenvolvida:  

 
Gráfico 1 – Representação do desenvolvimento da Competência de Leitura 

Multimodal 
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Observamos com esse gráfico que a habilidade de leitura de textos multimodais 

é imprescindível no nosso dia a dia. A leitura recorrente e proficiente da junção de 

diversos modos conduz à formação da competência de leitura multimodal. Não é rara a 

presença de vários modos semióticos em uma produção oral ou escrita, cabe ao leitor 

atentar para tais representações e compreender os sentidos presentes. Um exemplo disso 

é a publicidade televisiva, que, frequentemente, envolve a linguagem escrita, visual e 

sonora. 

Apesar de acreditar que esta competência é formada nos três âmbitos 

demonstrados no gráfico, a tendência é que, na educação básica e superior, ela seja mais 

bem sistematizada, visto que ao passo que a multimodalidade é consolidada no meio 

acadêmico, é previsível a sua transposição didática para o ensino-aprendizagem. 

Embora a multimodalidade seja uma teoria nascida no berço linguístico, ela permeia 

todas as áreas do conhecimento. A sua consolidação, portanto, é algo almejado por 

muitos pesquisadores. 

 

Conclusão 

 

O objetivo deste artigo foi apresentar como duas teorias: a Multimodalidade e a 

Leitura, podem se unir em busca de uma forma viável de análise de dados, cuja natureza 

é essencialmente constituída de mais de um modo de representação. Pincelamos, pois 

alguns pontos centrais de cada um desses eixos teóricos, de modo a apresentar conceitos 

chaves que podem contribuir para uma abordagem eficaz de textos inerentemente 

multimodais. 

Com vistas a encontrar tal forma de união, chegamos ao conceito de 

Competência de Leitura multimodal, que se torna cada vez mais importante na era 

digital, a qual vivenciamos diariamente. Nesse sentido, é primordial atentar para a 

importância da leitura de textos multimodais no ensino de línguas, estrangeiras ou não, 

tendo em vista que a multimodalidade se faz presente em todas as áreas do 

conhecimento. 

A leitura multimodal, de fato, é uma abordagem possível. Os pesquisadores da 

área devem ficar atentos a este tipo de abordagem. A multimodalidade e a leitura, 

mesmo tendo origens diferentes, hoje podem ser relacionadas, possuindo um laço forte 

que as unem. 
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