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A evolução científica não se dá pelo simples aban-

dono dos pressupostos antigos porque dos velhos pa-

radigmas surgem os novos. Num movimento, temos 

uma revisão do passado, aproveitando um arsenal de 

idéias e propósitos armazenados; noutro impulso, 

temos abertura para prosseguir. Não se evolui, jo-

gando fora as experiências e os conhecimentos dos 

antepassados, mas transformando-os (ELIANE 

MARQUEZ DA FONSECA FERNANDES, 2007)  



Resumo  

 

O objetivo desta tese é compreender a multimodalidade como uma exigência retórica con-

temporânea, seja por ser facilitadora do processo de ensino/aprendizagem, seja pelo seu 

papel persuasivo no engajamento da Audiência Endereçada nesse processo. Contribuem 

para esse estudo, os princípios da Análise de Discurso de linha Francesa, quanto à interlo-

cução e às condições dos sujeitos, e os da Retórica Contemporânea (MILLER: 1994, 

2012), para melhor entendimento da multimodalidade como elemento persuasivo e a cons-

tituição do ethos do rhetor em um gênero que circula no ambiente escolar, como uma ação 

social. A metodologia da pesquisa procura descrever e interpretar a multimodalidade em 

um Livro didático (LD) da coleção Português: Contexto, interlocução e sentido (M. L. M. 

ABAURRE, M. B. M. ABAURRE, M. PONTANARA, 2008), o volume 2. Verificamos 

que, inserido em uma sociedade com processos de aculturação abundantes em recursos 

audiovisuais extremamente complexos, o LD é regulado por enunciados oficiais sobre o 

processo de produção e aquisição pela escola pública brasileira. A análise dos documentos 

oficiais sobre o LD evidencia a importância atribuída à presença da multimodalidade e a 

preconização de um letramento multimodal. A análise retórica verifica os caminhos que o 

livro percorre para persuadir sua audiência: o rhetor demonstra boa vontade em auxiliar e 

facilitar o processo de ensino, com sabedoria prática e bom caráter moral, ao selecionar e 

organizar os conteúdos e os textos a serem trabalhados e utilizar a multimodalidade em sua 

constituição. Apesar da preconização pelos documentos oficiais, e da constante presença 

da multimodalidade, não há enunciados que explicitem um letramento multimodal. Esse 

dá-se  apenas por exposição. Faz-se necessário, então, um novo olhar sobre o LD, procu-

rando uma abordagem discursiva e retórica da multimodalidade, afim de que os alunos 

tirem proveito desse recurso para a sua aprendizagem e aprendam utilizá-lo em suas pró-

prias produções textuais. 

Palavras-chave: Multimodalidade, Livro Didático, Análise do Discurso, Retórica Contem-

porânea, Ethos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The goal of this dissertation is to analyze the multimodality as a Contemporary rhetorical 

exigence for been a facilitator of the teaching/learning process and a persuasive element 

that encourages the engagement of the Addressed Audience (AA) in the process. The prin-

ciples of the French Discourse Analysis, as interlocution and the subject conditions, and 

the ones form the Contemporary Rhetoric (MILLER;1994, 2012) are appropriated to a 

better understanding of the multimodality as a persuasive element and an important ele-

ment for the construction of the Rhetor`s ethos in a genre that circulates in the school envi-

ronment as social action. The research methodology pursuits the description and interpreta-

tion of the multimodality in a Textbook (TB) of the collection coleção Português: Contex-

to, interlocução e sentido (M. L. M. ABAURRE, M. B. M. ABAURRE, M. PONTANA-

RA, 2008), volume 2. It`s been verified that, inserted in a society with plentiful extremely 

complex audial visual resources, the TB is regulated by official statements about the pro-

cess of production and acquisition by Brazilian public school. The analysis of the official 

documents about the TB evidences the importance attributed to the presence of multimo-

dality and the preconization of a Multimodal Literacy. The rhetorical analysis verifies the 

paths run by the TB to persuade the AA. The Rhetor shows good will in helping and facili-

tating the teaching/learning process with wisdom and good moral character while selecting 

and organizing the contents and the texts to be used and also applying multimodality in its 

constitution. Despite the constant presence of the multimodality and the preconization of a 

multimodal literacy by the official documents, it does not happen explicitly. It only hap-

pens for exposition. A new look to the TB is necessary looking for a discursive and rheto-

ric approach of the multimodality, so that students take advantage of this resource to their 

learning and also learn to use it in their own textual productions. 
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Resumen 

 

El objetivo  de esta tesis es comprender la multimodalidad como una exigencia retorica 

contemporánea por ser facilitadora del proceso de enseñanza/ aprendizaje y elemento per-

suasivo que estimula el compromiso de la Audiencia Dirigida en el proceso.Contribuyen  a 

este estudio , los principios del análisis del discurso francés, en relación con el diálogo y 

las condiciones de los sujetos , y la Retorica Contemporánea, representado por C. Miller 

(1994, 2012), para mejor comprender la importancia de la multimodalidad como elemento 

persuasivo y constitución de ethos do rhetor en un género que circula en un ambiente esco-

lar como una acción social. La metodología de investigación busca describir e interpretar la 

multimodalidad de la colección Português: Contexto, interlocução e sentido (M. L. M. 

ABAURRE, M. B. M. ABAURRE, M. PONTANARA, 2008), o volume 2. Hemos encon-

trado que, insertado en una sociedad con proceso de aculturación abundantes en recursos 

audiovisuales extremamente complejos, el LD es regulado por anunciados oficiales regula-

dos del proceso de producción y adquisición de los LDP por la escuela pública Brasileña. 

El análisis de los documentos evidencia la importancia que se atribuye a la presencia de la 

multimodalidad y la defendía de una enseñanza multimodal: El análisis retorico verifica los 

caminos retóricos que el libro recoge para persuadir su audiencia. El rhetor demuestra 

buena voluntad en auxiliar y facilitar el proceso de enseñanza/ aprendizaje, sabiduría prac-

tica y buen carácter moral al seleccionar y organizar los contenidos y los textos trabajados. 

No obstante, de la defensa de los documentos oficiales, y de la constante presencia de la 

mutimodalidad, no hay enunciados que expliciten una enseñanza multimodal. Esto ocurre 

apenas por exposición. Es necesario, entonces, una una nueva visión para el LD , en busca 

de un enfoque discursivo y retórico de la multimodalidad , por lo que los estudiantes tomen 

ventaja de esta característica para su aprendizaje y aprender a usarlo en sus propias pro-

ducciones textuales. 

 

 

Palabras-claves: Multimodalidad, Libro Didáctico, Análisis del Discursos, Retórica , Et-

hos. 
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         CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Mas a relação da língua com a pintura é uma relação infini-

ta. Não que a palavra seja imperfeita e esteja, em face do 

visível, num déficit que em vão se esforçaria por recuperar. 

São irredutíveis uma ao outro: por mais que se diga o que 

se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e por 

mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, me-

táforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não 

é aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as su-

cessões da sintaxe definem. (FOUCAULT, 1999, p12). 

 

O objeto de pesquisa desta tese é o Livro Didático (LD) em sua multimodalidade.  

De modo específico, é analisado o Livro Didático de Lingua Portuguesa (LDP), como uma 

amostra de presença de multimodalidade, que se estende aos livros didáticos das demais 

áreas e disciplinas. Proponho olhá-lo como um enunciado argumentativo intrinsecamente 

persuasivo, materializado multimodalmente, que está diretamente ligado ao processo de 

ensino/aprendizagem. Considerar o LDP um enunciado permite observar que ele tem suas 

margens povoadas de outros enunciados, um conjunto de elementos de situação e de lin-

guagem motiva sua formulação e lhe determinam o sentido. Sua forma tipificada, lingua-

gem e função próprias do ambiente escolar o consolidam como um gênero especificamente 

desenvolvido para circular no ambiente escolar, com a função de auxiliar e mediar o pro-

cesso de ensino/aprendizagem no qual a leitura assume papel central.  

 Analisar o LDP em sua multimodalidade considerando a comunidade escolar como 

sua audiência justifica-se pela função retórica por ele exercida. Daí analisar a construção 

de seu ethos por meio da multimodalidade, a ligação entre enunciados materializados pelas 

expressões verbais e não-verbais da linguagem e os caminhos retóricos que o livro percorre 

para persuadir sua audiência no processo de aprendizagem, uma vez que ela é ativa e dia-

lógica. Aquele que se propõe a ensinar precisa buscar e provocar a participação daqueles 

que estão no lugar de aprendizes para que a aprendizagem se dê de forma eficaz.  
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Além da função retórica exercida pelo LD, há de se considerar sua condição de obje-

to discursivo resultante de condições sócio-históricas que conduziram para seu surgimento 

e necessidade de regulamentação. O LD surge no Brasil em função das necessidades ori-

undas das condições sócio históricas e práticas educacionais. Inicialmente sob a estrutura 

de compêndios que serviriam de suporte ao professor em sala de aula, mais tarde, sob no-

vas condições sócio históricas que desencadeiam modificações nesses compêndios, surge 

do LD de hoje.  

O LD assume um alto valor na comunidade retórica escolar e passa a ser regulado 

por documentos específicos em função não só de seu valor social, mas também econômico. 

Os próprios documentos reguladores da produção e aquisição pela escola pública do LD 

enunciam a necessidade e a importância da multimodalidade em sua constituição. A pre-

sença de diversas manifestações da linguagem é explicitamente colocada como de grande 

importância na formação do aluno-leitor de Ensino Médio (EM). 

 É em função do valor atribuído ao LD, tanto pela comunidade escolar quanto pelas 

políticas governamentais que eu, pesquisadora  já com uma inserção no campo de pesquisa 

sobre leitura, por meio do do gênero Bula Papal
1
, observo diferentes práticas tanto no pro-

cesso de ensino/aprendizagem como na prática da cidadania e procuro refletir sobre recen-

tes modos de leitura em especial no LD do EM em sua multimodalidade.  

 Professora há 23 anos no EM, dentre os quais 10 anos também no Ensino Superior, 

reconheço o ato de leitura como capaz de possibilitar a leitura do universo das sensações, 

da emoção, dos sentimentos, do prazer, além de possibilitar ao leitor adquirir domínio da 

língua como uma das formas de acesso a todo conhecimento humano que pertença às di-

versas esferas da atividade humana a serem acessadas pela linguagem (SOUZA, 2003).  

Inserida em uma sociedade com processos de aculturação que envolvem recursos au-

diovisuais extremamente complexos, e não apenas o material verbal impresso, percebo o 

leitor envolvido na compreensão de discursos sociais que se materializam em textos mul-

timodais. Várias manifestações da linguagem diferente modalizadas são utilizadas para a 

formação dos textos na materialização dos discursos. Assim, não é possível pensar apenas 

                                                 
1
 ALVES, A. R. B. O discurso musical religioso: A bula Docta Santorum e o exercício do poder. Novas 

Edições Acadêmicas, Saarbrȕcken, Deutschland, 2013. (Dissertação – UFG) 
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na manifestação verbal da palavra em um texto. A leitura e o letramento multimodal tor-

nam-se essenciais para o desenvolvimento do aluno e do cidadão.  

É nessa situação sócio-histórica que é cobrado da escola um posicionamento sobre a 

formação do leitor estudante capaz de desenvolver uma leitura dialógica. Esse tipo de leitu-

ra exige uma atitude ativa e responsiva, como pensa Bakhtin (1999), em relação às in-

terações que podemos estabelecer com a linguagem.  Esta atitude deve figurar diante dos 

textos, independente da expressão de linguagem ou modalidade utilizada na sua constitui-

ção e elaboração. Cada vez mais observa-se a necessidade da escola não apenas alfabetizar, 

mas de conduzir um processo de letramento que torne o aluno capaz de fazer uso do ler e 

escrever, em todas as formas de expressão da linguagem materializadas no texto. 

Assim, observar o LD em sua multimodalidade em uma pesquisa filiada à Análise de 

Discurso de linha Francesa acionando a Retórica Contemporânea, como é a proposta desta 

tese, implica observar a possibilidade de se falar em leitura de imagem e das diversas mo-

dalizações das expressões da linguagem considerando sua importância persuasiva no pro-

cesso de ensino/aprendizagem. Consequentemente, uma discussão a respeito de um letra-

mento na escola das diversas modalidades das manifestações da linguagem acaba se pon-

do. Por se tratar de uma proposta diferenciada que engloba questões discursivas, retóricas, 

além da multimodalidade e do letramento nas diversas manifestações da linguagem, pes-

quisas realizadas e artigos já escritos por diversas áreas do conhecimento servem até mes-

mo como referencial para esta tese.  

 A área das artes muito contribuiu para o estudo da leitura de imagem. Há vários ar-

tigos a respeito da leitura de imagem como O olhar e o ver do aluno da 6ª série de Ribeiro 

e Nunes (2014). Esse é o resultado de uma investigação-ação num processo de intervenção 

pedagógica na escola que faz parte do PDE
2
 da Secretaria de Estado de Educação do Para-

ná. O artigo relata que, nesta investigação, os professores participantes inicialmente desco-

nheciam as propostas de leitura de imagem, mas conceitos foram pré-estabelecidos  permi-

tindo que no decorrer do processo, os professores sentissem-se mais seguros e autônomos 

ao ler imagens de obras de arte com os alunos. 

                                                 
2
 Programa de Desenvolvimento Educacional  
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Há também a contribuição de artigos da área da educação de professores pesquisado-

res como Sardelich (2006) que aponta para a necessidade da sociedade contemporânea 

promover uma alfabetização visual para uma compreensão crítica da cultura visual. Há a 

compreensão de que o conhecimento produzido nos chega pelos meios de informação e 

comunicação. Em um de seus artigos em especial, publicado nos cadernos de Pesquisa, v. 

36, n. 128, disponível no Scielo, ela sugere linhas de trabalho em ambientes de aprendiza-

gem e, em função da variedade de designações e mudanças de proposta para o currículo 

escolar, a autora convoca alguns referencias teóricos da antropologia, arte, educação, histó-

rica e sociologia e as contrasta.  

Outros professores pesquisadores brasileiros têm proposto e desenvolvido estudos a 

respeito do LD, da multimodalidade e de letramentos múltiplos e diversos no ambiente 

escolar ressaltando sua importância social e a presença das múltiplas manifestações da lin-

gagem no EM. Alguns deles merecem destaque neste trabalho em função da aproximação 

dos temas por eles trabalhados e abordagens por eles utilizadas com esta tese. O primeiro 

deles é Roxane Rojo que já em 2009 publica um livro discutindo os letramentos mútiplos 

na escola como forma de inclusão social. 

Em 2012, em colaboração com Eduardo Moura, Rojo organiza um livro com 12 arti-

gos resultados de cursos por ela ministrados na UNICAMP sobre Estudos do letramento e 

leitura. Esses artigos surgem de propostas de ensino que visam aos letramentos múltiplos, 

ou multiletramentos. A proposta era que eles abrangessem atividades de leitura crítica, 

análise e produção de textos multissemióticos em enfoque multicultural. Em 2013, ainda 

refletindo a respeito dos multiletramentos, a pesquisadora se volta para o letramento no 

ciberespaço. Ela advoga a necesssidade de a instituição escolar preparar a população para 

um funcionamento social digital e ressalta ainda a necessidade de tratar das relações entre 

as diversas manifestações da linguagem que compõem um texto.  

Bunzen e Mendonça (2013) organizam um livro com onze artigos abordando a utili-

zação das várias manifestações da linguagem no EM. Nesse livro, autores como Ângela 

Paiva Dionísio, Paulo Ramos, Augusto Gomes Batista e o próprio Clécio Bunzen, entre 

outros, antecipam a responsabilidade e o compromisso com o fazer pedagógico.  A multi-

modalidade é considerada tanto em termos de sua natureza constitutiva dos gêneros textu-

ais quanto nas implicações de seu uso em contextos de aprendizagem. Os artigos em geral 
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trazem para debate a noção, as características e os usos do projeto de letramento no ensino 

médio pela utilização de diferentes gêneros como: histórias em quadrinhos, grafite, revistas 

de divulgação científica, telejornais e outros. Há a compreensão de que a exposição a gêne-

ros compostos por várias manifestações da linguagem em seus diversos modos, com a de-

vida mediação dos professores, serve como pano de fundo para os multiletramentos.  

Além de publicações de artigos e livros, há também dissertações e teses que dialo-

gam e fomentam as reflexões a respeito da presença da multimodalidade no gênero LD 

como argumento persuasivo, retórico e discursivo. As três que mais contribuíram para este 

estudo, oriundos da área de letras, foram a dissertação de mestrado de Jardélia Moreira dos 

Santos (2006) a respeito do Letramento multimodal, a dissertação de mestrado de Márcia 

Castelo Branco Nogueira (2007) que lança o olhar para o LD de língua estrangeira sob a 

perspectiva da análise visual e a tese de doutorado de Jocenilson Ribeiro dos Santos (2015) 

que investiga as condições de emergência e o aumento do emprego da imagem de natureza 

didática em livros de LP considerando as mudanças que ocorreram na produção dos textos 

didáticos após a década de 1960.   

Apesar de alguns desses artigos, dissertações e teses dialogarem diretamente com as 

reflexões que norteiam essa tese, eles não analisam o LD e outras vozes do discurso escolar 

a respeito da multimodalidade e seu respectivo letramento, discursivamente sob a perspec-

tiva da Retórica Contemporânea como faço neste trabalho. Atribuo grande importância de 

fazê-lo por perceber o processo de ensino/aprendizagem como uma atividade dialógica que 

envolve persuasão e é atravessada por discursos diversos materializados pelas manifesta-

ções da linguagem em suas modalidades. 

A questão problema (Tese) que serve de disparador desta pesquisa é: 

Como a multimodalidade no gênero Livro Didático do século XXI torna-se uma exi-

gência retórica contemporânea, na construção de um ethos, que propicia um letramento 

multimodal e um engajamento da audiência no processo de ensino/aprendizagem? 

Refletir a respeito de tal questionamento faz surgir a hipótese de que o Livro 

Didático de século XXI é constitutivamente multimodal, regulado por órgãos 

governamentais, para a escolarização de um letramento multimodal e como auxiliar no 

processo de  ensino/aprendizagem, persuadindo seu leitor a engajar-se no processo. 
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Para a verificação da hipótese (questão) levantada, inicio as reflexões com o objetivo 

geral:  

*Descrever e avaliar a presença da multimodalidade no LD considerando seu valor 

discursivo e retórico, sob a normatização das vozes regulamentadoras de sua produção e 

aquisição. 

Para atingir tal objetivo, outros objetivos mais específicos se põem: 

* Analisar discursivamente os enunciados oficiais a fim de observar a 

preconização da escolarização da multimodalidade e da necessidade de 

conscientização da importância da multimodalidade na constituição de 

sentido do texto. 

*Descrever e Analisar a multimodalidade no LD  como facilitador do 

processo de ensino/aprendizagem e, consequentemente, elemento 

persuasivo que estimula o engajamento da Audiência Endereçada no 

processo. 

Sendo assim, percebo a necessidade de exclarecer que aqui os termos leitura, vai 

muito além da decodificação,  assim como texto, vai além da materialização da linguagem 

verbal. Como já exposto por Saussure no Curso de Linguística Geral, “a matéria da Lin-

guística é consisuida inicialmente por todas as manifestações da linguagem huma-

na”(SAUSSURE, 1995,p. 13). Não delimitar o termo leitura apenas à mera decodificação 

dos signos verbais exige também a ampliação da significação do termo texto.  A leitura 

considerada é a discursiva e o texto é considerado como materialização não só da lingua-

gem, mas do discurso, seja este na expressão da linguagem verbal, ou a não verbal, ou nas 

duas formas realizadas juntamente.  

Os textos consituídos e materializados por diversas expressões da linguagem exigem 

uma compreensão mais complexa de língua do que apenas um instrumento estático utiliza-

do para a comunicação humana. Filiada a ADF, reconheço a língua como uma estrutura 

com regras próprias na qual o discurso se materializa, mas que não é apenas instrumentali-

zada a fim de ser posta a serviço, nem tampouco um código transparente a ser conhecido e 

manuseado.  
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Nas palavras de Geraldi “Língua é o produto de um trabalho social e histórico de 

uma comunidade. É uma sistematização sempre em aberto” (GERALDI, 2003, p.78). Daí 

perceber a língua como uma prática muito além de um código estático a ser decifrado e 

aprendido para  simples comunicação em uma sociedade. Como enunciado por Possenti,  

a língua é o lugar em que o discurso tanto demostra quanto se dissimula, exigin-

do, por isso, instrumento e protocolos específicos de leitura. Até porque a AD 

suspeita da estação das propriedades da língua como estrutura a outros “domí-

nios”, como o texto, ou melhor, o de um conjunto de textos (POSSENTI, 2009, 

p.68). 

Logo, apesar do analista do discurso não poder se contentar com a análise da lín-

gua enquanto estrutura sincrônica, ele precisa necessariamente passar pela ordem da língua 

em sua diacronia. 

Considerando Saussure, aproprio-me de conceitos de língua, linguagem e signo 

que se encontram discutidos também por outros estudiosos. Apesar de meu objeto ser o LD 

em sua multimodalidade, e não a estrutua da língua em si, a multimodalidade da língua 

escrita também é observada por mim. Durante todo o trabalho, a teoria de Saussure para 

língua, “como sendo ela uma estrutura representativa da sociedade”  (MILANI, 2015, p.55) 

atravessa todas as reflexões sobre a multimodalidade no gênero LDP. 

Colocando-me “primeiramente no terreno da língua” e tomando-a “como norma 

de todas as outras manifestações da linguagem”  (SAUSSURRE, 1995, p. 17), considero a 

multimodalidade um elemento retórico aplicável nas várias manifestações da linguagem 

que, assim como as línguas, apresenta uma lógica e é encontrada e caracterizada num espa-

ço tipológico determinado e específico. Por compreender que a modalização das expres-

sões da linguagem pode se comportar como uma língua, tomo as reflexões de Milani que 

apontam que para Saussure,  

indivíduo faz a modificação da sociedade e da língua, mas é obrigado a seguir os 

rumos da sociedade e a se valer da imposições culturais da língua. Apesar de po-

der se rebelar, para não ser excluído deve seguir as regras do convívio social. No 

tocante à língua, ele não tem saída: pode usá-la de um modo estilizado, mas, se 

não seguir suas regras, não será compreendido (MILANI, 2015, p.69).  

 Sob essa ótica, considerando que, ao se comportar como uma língua, a multimoda-

lidade pode ser utilizada para estilizar de forma individual um texto verbal. Existem algu-

mas regras, porém, que estão postas pela sociedade. Alguns exemplos facilmente observá-
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veis são: a utilização de letras maiúsculas em qualquer texto escrito formal, negrito e itáli-

co em textos acadêmicos  cuja formatação é regulamentada pela ABNT.  

Seguindo a linha de que a multimodalidade de um texto comporta-se como língua, 

esta pesquisa investiga a linguagem com o auxílio da ADF e da Retórica Contemporânea 

no intuito de pensar a leitura em sua multimodalidade e sua escolarização. 

Em termos metodológicos, sem deixar de apresentar um levantamento quantitativo 

da presença da multimodalidade durante o processo de análise, esta é uma pesquisa predo-

minantemente qualitativa, cujo método utilizado é a Análise Documental orientada pelo 

modelo metodológico da Análise do Discurso de linha Francesa sob a perspectiva da Retó-

rica Contemporânea.  Considerando que o conhecimento é um produto da atividade huma-

na que circula nos discursos sociais por meio dos enunciados,  olhar qualquer objeto sob a 

lente da Análise do Discurso, inicia-se por situá-lo sócio-historicamente.   

Além de não considerar a possibilidade de olhar um objeto de pesquisa sem obser-

var suas condições de produção e os enunciados que o possibilitam e o povoam, a filiação 

à AD exige ainda uma inserção no campo da linguagem. Essa é feita por meio de um pro-

cesso de investigação epistemológica que se aproprie adequadamente dos instrumentos 

metodológicos e aparatos teóricos sócio-historicamente construídos a fim de dar-lhe uma 

forma científica. A proposta é analisar os enunciados como documentos que são descober-

tos como monumentos discursivos  que possibilitam analisar opiniões, erros e mentalidades 

dos diferentes momentos históricos . 

Tendo como base epistemológica a metodologia da Análise do Discurso de linha 

francesa (ADF), que se apoia no tripé: Linguística, Materialismo Histórico e Psicanálise, 

parto da materialidade linguística, por meio da descrição e da análise, observando as con-

dições sócio-históricas de produção deste discurso e teço relações com o dito por outros 

textos que materializam o discurso escolar. O LD é olhado como a materialização do dis-

curso escolar que precisa persuadir o aluno a dedicar-se com afinco ao processo de ensi-

no/aprendizagem. Para tal o rhetor, reponsável pela produção da materiazaliação do dis-

curso, precisa mostrar boa vontade em viabilizar e facilitar o processo de ensi-

no/aprendizagem, sabedoria ao selecionar e apresentar os conteúdos a serem apreendidos e 

confiabilidade em sua capacidade e seu caráter. 
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Na tentativa de responder aos questionamentos, a tese é composta por três capítu-

los.  O primeiro traz conceitos básicos que servem como base para a análise, o segundo 

apresenta o objeto dessa tese o Livro Didático e os discursos que o atravessam; o terceiro 

analisa o livro propriamente dito.  

A fim de orientar epistemologicamente a pesquisa, a revisão bibliográfica 

necessária é efetuada no primeiro capítulo, pois, “[Q]ualquer pesquisa, seja em que escala 

for, vai envolver a leitura do que outras pessoas escreverem sobre a sua área de interesse, 

coletar informações para apoiar ou refutar esses argumentos e escrever as suas conclu-

sões”(BELL, 2008. p.57). Assim, ela permite buscar na literatura o reconhecimento de 

variadas vozes representantes de vários lugares do conhecimento que atravessam as teorias 

necessárias para a análise.  

No capítulo 1, é feita a apresentação da conceituação da multimodalidade apropria-

da nessa tese: a de Kress e Van Leeuwen (2006). Além de sua conceituação e observação 

da necessidade de sua escolarização, a multimodalidade é olhada com suas contribuições 

para o processo de ensino/aprendizagem como recurso metodológico na atividade da leitu-

ra, como uma exigência retórica e ainda como elemento constitutivo do ethos do LD do 

século XXI.  

No segundo capítulo, o LDP é situado socio-históricamente e os enunciados que re-

gulamentam a produção dos LDs são descritos e discursivamente analisados. A análise dos 

enunciados organiza-os, descreve e os interpreta enquanto dados, segundo os objetivos da 

investigação proposta. Como num processo de garimpagem, os documentos, enunciados, 

“precisam ser encontrados, extraídos das prateleiras, receber um tratamento que, orientado 

pelo problema proposto pela pesquisa, estabeleça a montagem das peças, como num que-

bra-cabeça” (PIMENTEL, 2001).  

O percurso deste trabalho se encaminha para a análise de dois documentos oficiais 

que compõem o PNLD-2012: o edital e o Guia do Livro didático 2012. Eles atravessam e 

constituem o gênero LDP em sua multimodalidade. Para situar sócio-historicamente o ob-

jeto desta pesquisa, o LD, uma rápida retomada de sua historicidade é feita ressaltando seu 

valor social, econômico e discursivo. Ele é considerado como um objeto, um signo e um 

gênero que circula no ambiente escolar tendo uma audiência que o utiliza como suporte 
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para um ensino de qualidade, mas também é utilizado como dispositivo de controle por 

várias instâncias do poder.   

No terceiro capítulo, um LDP propriamente dito é analisado como texto. Pelo fato 

de ter sido o livro aprovado duas vezes consecutivas, selecionado e utilizado no EM brasi-

leiro, de modo particular no Instituto Federal de Goiás (IFG) nos dois Campi que atuei e 

atuo, escolho a coleção Português: Contexto, interlocução e sentido (M. L. M. ABAUR-

RE, M. B. M. ABAURRE, M. PONTANARA, 2008). Por estar utilizando o volume 2 no 

momento da escolha, a opção por tal volume para funcionar como amostragem pareceu 

bastante propícia e eficaz.   

A análise é feita utilizando as três teorias básicas: ADF, como método de análise; 

Retórica contemporânea que muito contribui com os conceitos de ethos e audiência; a 

gramática do design visual  que direciona a leitura descritiva e analítica das páginas do 

livro na qualidade de imagem. Além de um levantamento quantitativo da presença da mul-

timodalidade, ainda é feita a análise qualitativa da multimodalidade e também da imagem 

em específico. Durante toda a análise muita atenção é dada ao efeito de sentido da presença 

da multimodalidade no processo persuasivo, objetivando o empenho da AE no ensi-

no/aprendizagem.  

É importante ressaltar que, devido à natureza desta pesquisa, há necessidade de a-

bordar diferentes concepções teóricas. Diferentes autores que se ocupam do sentido, dos 

discursos e da persuasão dos textos além das manifestações da linguagem no ambiente de 

ensino/aprendizagem são acionados. Entre outros, Pêcheux (2006, 1997) e Foucault (1995, 

2003, 2008 e 2012)  destacam-se nas reflexões sobre o sentido dos discursos materializa-

dos pela manifestação verbal da linguagem como representantes da ADF. 

Kress (2000, 2001, 2003, 2010), Kress e Van Leeuwen (2006) contribuem para 

compreensão da multimodalidade e dos discursos materializados pela modalização de mul-

tiplas manifestações da linguagem por meio da gramática do design visual. No âmbito da 

construção persuasiva do discurso escolar, Miller (1984, 2012) alicerça a contribuição da 

Retórica Contemporânea para as reflexões e análises do papel persuasivo do gênero LD em 

sua multimodalidade.  
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CAPÍTULO 1 

A MULTIMODALIDADE DA LINGUAGEM EM UMA PERS-

PECTIVA RETÓRICO DISCURSIVA. 

 

Ao longo da história social, cultural e política têm sido produ-

zidos recursos semióticos por meio dos quais atribuímos senti-

do às realidades interior e circundante, interagimos e criamos 

os nossos textos. As necessidades sociais, culturais e políticas 

têm levado o homem a procurar novas formas e tecnologias de 

comunicação, bem como novas teorias de linguagem (VIEIRA; 

SILVESTRE, 2005, p.7). 

 

Uma vez que este trabalho faz parte de uma reflexão maior sobre a leitura, é vista 

dialogicamente, discursivamente e em sua multimodalidade, como um processo de trans-

formação pessoal, que demanda acesso ao conhecimento e às sensações, é de extrema im-

portância considerar que o texto a ser lido apresenta aspectos multimodais, próprios de 

cada gênero. A linguagem é investigada com o auxílio de diversas áreas, no intuito de pen-

sar a multimodalidade e ainda sua leitura e sua escolarização. Partindo de minha própria 

prática de leitura, busco na literatura o aparato teórico para pensar cientificamente as práti-

cas de leitura, a multimodalidade com suas contribuições para a comunicação e principal-

mente para o processo de ensino e aprendizagem.  

 Essa perspectiva considera o atravessamento discursivo e espera do leitor uma 

produção de sentido que lhe possibilite compreender o mundo social, a si mesmo e ao 

outro. Deve-se ainda considerar a necessidade de que o leitor desenvolva habilidades que 

possibilitem melhor atualização de sentido dos diferentes modos em que o texto se 

apresenta como exigência. As teorias e os objetos se articulam na dialética do processo 

investigativo, tomando a linguagem como campo discursivo.  

 No percurso, busco encontrar os pontos de relação que constituem o discurso sobre 

a leitura multimodal e sua escolarização no processo de formação do leitor. A exposição 
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constante do aluno-leitor do século XXI a processos de leitura de recursos áudio-visuais 

influencia diretamente na relação que esse leitor estabelece com os textos. Habituado a 

uma variedade de estímulos visuais, o aluno leitor apresenta um letramento diferenciado de 

outras épocas. Nesse contexto, a multimodalidade assume papéis diversos, além da 

atratividade.  

A compreensão da constituição sócio-histórica da multimodalidade na escrita, na 

leitura, no livro didático e na legislação regem a confecção desta pesquisa funcionando 

como disparador do processo investigativo. No decorrer da pesquisa, vai sendo posto que, 

em textos escolares, como o LD, a multimodalidade é utilizada como fator facilitador e 

persuasivo no processo de ensino/aprendizagem por meio da leitura. Além disso, ela exerce 

grande influência na capacidade de aprendizagem estimunado maior engajamento do 

estudante e maior número de canais sensoriais do estudante.   

Neste capítulo, é feita a delimitação de alguns termos utilizados no decurso deste 

trabalho como Multimodalidade, Letramento e Gênero, em função de multiplicidades de 

sentidos. Uma vez que um dos objetivos deste trabalho é analisar o papel da 

multimodalidade como elemento constitutivo do ethos persuasivo do Livro Didático, antes 

de situar o Livro Didático historicamente, a teoria da Retórica Contemporânea é 

apresentada. Para melhor compreensão das reflexões contemporâneas, é feita uma breve 

retomada de alguns conceitos da Retórica Clássica, completando o arcabouço teórico  que 

fundamenta a análise.  

 

1.1 Multimodalidade 

  A multimodalidade traz consigo algumas exigências conceituais que estão intrin-

secamente ligadas à linguística. Por exemplo, a noção de texto não pode mais ser apenas 

relativa ao texto verbal, composto por palavras, frases e parágrafos. Entendemos do texto 

como materialização de discurso, independentemente de expressões de linguagem utiliza-

da. O conceito de multimodalidade aqui apropriado é o exposto por Kress e van Leewen 

(2006), autores que enunciam que os gêneros escritos combinam a língua, a imagem e as 

características gráficas para significar o texto como um todo.  



27 

 

 

Para os autores, multimodalidade não significa presença de múltiplas linguagens. A 

mesma linguagem com marcadores de modalidades como características gráficas na 

expressão impressa, os timbres, ritmos e sequência melódicas na expressão sonora , cores, 

formas, sombras, e luz nas imagens e movimentos do corpo ou expressões faciais na 

expressão gestual é que recebe a denominação de multimodalidade.  A descrição desses 

modos e como eles se integram na construção de eventos e textos multimodais têm sido 

chamados de recursos semióticos. 

 Há a possibilidade de se utilizarem os recursos semióticos de formas variadas a fim 

de levar à construção de sentidos distintos. A teoria da multimodalidade, trabalhada por 

Kress e van Leewen (2006), surge dos estudos da imagem pela aproximação das 

manifestações da linguagem, pensando a imagem em comparação com a língua. Para eles, 

assim como a língua possui uma gramática que descreve a combinação das palavras em 

orações, sentença e textos, as imagens possuem um modo, que eles chamam de gramática 

do visual, de combinar pessoas, lugares e coisas, em frases de maior ou menor 

complexidade com extensões diversas.  

A analogia entre as manifestações das linguagens não busca encontrar uma 

correlação de igualdade, a relação é muito mais ampla. Há o reconhecimento de que 

algumas coisas podem ser ditas de modo mais eficiente apenas visualmente, enquanto 

outras, verbalmente, apontando para diferentes formas de interação social. O que na 

linguagem verbal é expresso pelas escolhas de diferentes classes de palavras e estruturas 

semânticas, na comunicação visual é expresso por meio da escolha entre diferentes usos de 

cor e formas gráficas composicionais. Há correlação na percepção de que essa gramática é 

susceptível de sofrer mudanças, é um meio de representar padrões de experiência e 

possibilita a disseminação de um determinado modo semiótico.  

No contexto em que os seres humanos constroem imagens mentais da realidade 

daquilo que se passa ao seu redor e dentro deles e que a utilização da imagem tem 

apresentado um papel crescente na comunicação pública, Kress e van Leeuwen (2006, p.2) 

reconhecem a necessidade da limitação das imagens por regras, ao afirmarem que  

Quando um modo semiótico desempenha um papel dominante na comunicação 

pública será inevitavelmente limitado por regras, reforçado por meio da 

educação [...] . Acreditamos que a comunicação visual está vindo a ser cada vez 

menos do domínio de especialistas, e mais importante nos domínios da 
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comunicação pública. Inevitavelmente, isso levará a novas e mais regras, e para 

o ensino mais formal, ensino normativo. Não ser "visualmente alfabetizados" 

começará a atrair as sanções sociais. “Letramento visual” começará a ser uma 

questão de sobrevivência, especialmente nos locais de trabalho  (Tradução 

minha)
1
. 

Observa-se, portanto, que os autores reconhecem a importância dos vários modos 

semióticos, que vão muito além da linguagem verbal, e possibilidade deles assumirem 

papel dominante na comunicação pública. Quando um modo semiótico desempenha um 

papel dominante na comunicação pública, necessita de padronização para que se torne um 

sistema de signos socialmente reconhecido e acessível a todos os membros daquela 

sociedade. Os autores reconhecem a importância dos vários modos semióticos, que vão 

muito além da linguagem verbal, e possibilidade de eles assumirem papel dominante na 

comunicação pública.  

No entanto, sem que haja uma combinação, ou contrato social, entre os membros 

da comunidade, firmado pela prática social, não há o reconhecimento dos sinais como 

signos a fim de que eles constituam sentido, para aqueles que convivem em um mesmo 

grupo social. As combinações realizadas socialmente e reforçadas pela educação abrem a 

possibilidade de se letrarem usuários em diversas linguagens, a fim de que passem a ter 

domínio de um novo código e acesso às informações e comunicações que só seriam 

acessíveis aos conhecedores e detentores desses modos semióticos constituidores de 

sentido.   

Reconhecer os diferentes modos de expressões permite apontar que a visualização 

da linguagem verbal acrescida de cores, espaçamentos e formas diversas oferece maior 

número de recursos ao leitor para localizar informações específicas, apropriar-se do 

sentido do texto e apreender o seu conteúdo. A multimodalidade pode ser utilizada na 

qualidade de facilitador da leitura, principalmente a escolar, e aprendizagem. Nessa 

perspectiva, o aluno está habituado a perceber a realidade sob vários modos de linguagem 

e sistematizar essa percepção permite-lhe tecer relações entre as manifestações da 

                                                 
1
 “When a semiotic mod plays a dominant role in public communication its use will inevitable be 

constrained by rules, reinforced through education (…) We believe that visual communication is 

coming to be less the domain of specialists, and more crucial in the domains of public communica-

tion. Invevitably this will lead to new, and more rules, and to more formal, normative teaching. Not 

being “visually literate” will begin to attract social sanctions. “Visual literacy” will begin a matter 

of survival, especially in the work places.” (Kress e van Leewen, 2006, p.2) 
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linguagem, texto, contexto e realidade.  

Além de mediadora e facilitadora da leitura, a multimodalidade desempenha 

relevante papel na contrução do sentido potencial do texto. No texto impresso, por 

exemplo, a seleção do desenho, do tamanho e da cor das letras pode infuenciar no efeito de 

sentido. Em função do modo que a letra é escrita uma informação pode ganhar maior ou 

menor relevância. A dimensão da letra pode significar muitas coisas sobre a ótica da 

função interpessoal, até mesmo a “audácia de convencer o leitor sobre a verdade, sobre as 

injustiças”. (VIEIRA, 2015, p.51) 

Realizar a leitura e interpretação de textos que se apresentam sob vários modos, 

multimodais, de modo sistemático estabelecendo relações entre texto e contexto, significa 

ser capaz de observar e compreender a materialização dos discursos que o rodeiam por 

diversas manifestações da linguagem. A observação do não verbal na construção do texto, 

materialização do discurso, permite a percepção de que há mais fios na tessitura de um 

texto do que meramente as palavras. No texto impresso, por exemplo, a formatação da fon-

te, a disposição na página e até mesmo a inserção de elementos não verbais completam a 

mensagem tornando seu sentido mais claro e acessível.  

Utilizar o sumário do LD analisado como exemplificação dos ditos anteriores per-

mite observar como a multimodalidade facilita a localização de informação e simplifica a 

enunciação. Observando a multimodalidade nas figuras de 01 a 03, observa-se a divisão  

do ensino da Língua Portuguesa em três áreas. O LD adotado separa as três áreas pela uti-

lização das cores. Na barra colorida mais grossa é inserida uma outra barra preta para dar 

destaque ao título em branco. Há espaçamento maior anterior e posterior à barra colorida 

do que das outras linhas que enunciam as páginas e conteúdo no interior do capítulo.  

Há então a presença de duas modalizações visuais para introdução de uma área: a 

cor da barra e o espaçamento que funciona como ausência de cor. Na barra vermelha  inse-

re-se o termo literatura, figura 01, na barra verde o termo gramática, figura 02, e na azul, 

figura 03, o termo Produção de Texto. A partir desse instante, fica combinado e contratado 

com o leitor do LDP que qualquer página do LDP marcada por essas cores correspondem 

às subáreas listadas: Literatura, Gramática e Produção de Texto como se fossem três livros 

distintos, como pode ser visto nas figuras a seguir.  
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ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008.Sumário 

Figura 01 
ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008.Sumário  

Figura 02 

 

 

 

ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008.Sumário 
Figura 03  

ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p. 26,27 
Figura 04 

 No entanto, há um número reduzido de páginas que não é marcado por essas três 

cores: as páginas reservadas à  seção Conexão, que pode ser visualizada na figura 04. Ela  
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possui a borda superior bastante rica em cores e formas. Mais do que qualquer outra seção 

do livro, a conexão prima pela multimodalidade. Além de ser uma seção extremamente 

rica em cores, ela também apresenta imagens, formas, quadros e subdivisões. Na seção 

conexão, a intertextualidade entre textos de diversos gêneros e manifestações da linguagem 

é abordada e estimulada. Nessa seção, é feita a sugestão para leitura e utilização de textos 

materializados em suportes variados, típicos de outras mídias, por meio de sugestões para 

ler, para navegar, para ouvir e para assistir. 

Não é necessário que o leitor leia as informações verbais para situar qual compo-

nente curricular da LP o conteúdo que está sendo visto integra. O próprio texto padroniza e 

torna as cores, vermelho, verde e azul, signos reconhecidos e acessíveis pela sociedade 

escolar leitora do LD analisado. A cor, ou ausência dela, enuncia em que parte do conteúdo 

uma determinada página do livro está inserida. Cada subdivisão do componente curricular 

em capítulos também será assinalada pela utilização da cor correspondente ao componente 

curricular. Os capítulos de 01 ao 11 compõem o livro de literatura, estão todos escritos em 

vermelho. Os capítulos 12 ao 23 escritos em verde compõem o livro de gramática enquanto 

do 24 em diante estão em azul compondo o livro de Produção de Texto. 

 

1.1.1 As significações da multimodalidade e a necessidade de escolarização 

Sendo os seres humanos seres que produzem e comunicam significações em vários 

modos, ler todas elas resulta numa problemática. Pelo fato de a leitura estar sujeita a restri-

ções, como reconhecer os signos e conhecer seu significado socialmente construído, a pro-

dução e a recepção dos diferentes modos de linguagens diferem em possibilidades na cons-

tituição de sentido, como também nas consequências cognitivas, sociais e culturais. Daí 

acreditar que a escolarização das linguagens pode ser um fator de mediação entre os produ-

tores e receptores das linguagens, mesmo em sua opacidade (SANTOS, 2011).  

Aderindo a um grupo que advoga a necessidade de o sistema educacional dar mais 

ênfase à comunicação e à recepção de mensagens visuais em função da constante presença 

de ilustrações e outros tipos de apresentações visuais, tais como: gráficos digitais, telas de 

computadores, programas de televisão e outros; defendo um letramento multimodal basea-

do na Semiótica Social juntamente com a Análise do Discurso e na gramática do design 
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visual. Isso porque, a multimodalidade é ligada aos significados sociais construídos de 

muitas formas e meios e modos semióticos, existentes. 

Aponto para a Semiótica Social por ser uma teoria que estuda a troca de mensa-

gens, considerando tanto as verbais quanto as não verbais, dentro de um contexto social. 

Não vejo incoerência em utilizar alguns de seus conceitos conjuntamente à Análise do Dis-

curso Francesa e a Retórica Contemporânea uma vez que esta também se ocupa dos dis-

cursos considerando-os socialmente. É fato que o fator histórico é de grande relevância 

para Análise do Discurso Francesa, mas a Semiótica Social também não o nega apesar de 

dar mais ênfase ao contexto de interação. 

No contexto da Semiótica Social, uma ciência que estuda e analisa as diversas inte-

rações da linguagem na sociedade, os signos são considerados muito simples, apesar de 

serem compostos por participantes políticos e sociais e fazerem parte do plano sintagmáti-

co socialmente motivado pela interação. Assim, carregam as ideologias e interesses de seus 

produtores, trazendo consigo as questões de poder. A maior contribuição dessa teoria é o 

fato de dar ênfase à estruturação sistemática do visual, o que viabiliza a criação de uma 

gramática visual, amplamente falando. 

O principal propósito da gramática do design visual é focalizar o processo de pro-

dução sígnica. Tal processo é compreendido como uma ação social realizada em determi-

nado uso e contexto. O interesse leva o produtor do signo a buscar um modo de representar 

uma ideia ou significado escolhido. Por meio de uma análise lógica, determina a forma de 

representação que expresse o significado pretendido por meio do modo semiótico que dis-

ponibiliza a forma mais apropriada. Daí categorizar os signos criados como motivados. Os 

significados carregam uma natureza social nos variados modos semióticos como são cons-

truídos. 

Nessa perspectiva, a gramática visual ocupa-se da relação física dos participantes 

em um determinado espaço e tempo. Assim, o termo gramática, na expressão gramática 

do design visual, ganha novo direcionamento sinalizando o enfoque na forma como se dá a 

combinação de pessoas, lugares e coisas, em um todo significativo. A referida teoria enfa-

tiza a análise da “sintaxe visual”, com o objetivo de compilar as principais estruturas com- 
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posicionais que têm se tornado convenções ao longo da história da semiótica visual, rele-

gando a semântica ao segundo plano. 

É importante salientar que Kress e van Leeuwen, com a gramática visual, propõem 

uma unificação dos modos de análise. Definem que a comunicação está diretamente ligada 

não somente a uma comunidade discursiva, mas também a uma comunidade interpretativa 

(interpretative community), o que me é muito caro por eu já ter me apropriado da teoria de  

Fisher (1980). A combinação dialógica entre as comunidades discursiva e interpretativa 

amplia assim o conceito proposto por Swales de comunidade discursiva e de Foucault do 

enunciado. 

 Para Swales (1990), a comunidade discursiva é um conjunto de indivíduos com ob-

jetivos em comum, formalmente expressos ou não com mecanismos de intercomunicação 

variáveis e um léxico específico que dificulta seu acesso por não-membros. Para Foucault 

(2008), enunciado é aquilo que foi efetivamente dito em determinadas condições sócio-

históricas. No contexto da comunidade interpretativa, o “leitor” é que decide que aspectos 

serão articulados e interpretados. Dessa forma, o sujeito representa o discurso e interpreta o 

mundo sob o prisma dos valores discursivos. 

Sendo esta pesquisa filiada à Análise do Discurso de linha francesa, faz-se necessá-

rio apontar que Kress e van Leeuwen partem da teoria de Halliday & Hassan, que afirmam 

que há de se considerar a prática discursiva em sua totalidade, desde a produção, passando 

pela distribuição até o consumo do texto produzido e tecer relações entre as práticas a fim 

de ob- servar a importância do estilo na ordem do discurso, isto é, o teor e o modo retórico 

influenciam diretamente as práticas discursivas.  

Kress e van Leeuwen (2006) consideram o discurso como instrumento de uma nova 

construção social da realidade. Entretanto, afirmam que o sujeito do discurso respeitará os 

parâmetros de uma determinada comunidade discursiva por meio dos gêneros discursivos, 

que asseguram que aquele que ocupa a função de sujeito do discurso não o faça fora das 

formas e significados de um determinado discurso e de um determinado gênero textual. 

Nessa perspectiva, todos os aspectos da atividade linguística são vistos como práticas soci-

ais. Os aspectos das formas e dos processos linguísticos são tratados como formas e pro-

cessos sociais. 
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Pensar no sujeito do discurso como aquele que atua e ao mesmo tempo interpreta é 

conceber que ele vai “atualizando” suas experiências e realizações. Desse modo, quando o 

sujeito recebe a informação, ele é intérprete, e atua como um reprodutor social que recebeu 

experimentações diversas. Dentro dessa proposta, a comunicação somente ocorre onde 

existirem tanto a articulação quanto a interpretação. O leitor, ao acionar os seus conheci-

mentos prévios, ao mesmo tempo em que reconstrói o texto, atualiza seu o sentido. Sua 

esfera social interfere diretamente nos seus conhecimentos, que, por sua vez, interferem na 

interpretação de um texto (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). 

Logo, considero que a capacidade de observar a potencialidade do modo semiótico 

escolhido para representar e comunicar significações é poder ocupar um lugar social de 

cidadania. Assim, proponho que sejam apresentadas categorias para análise do modo visual 

para o aluno do EM enquanto atividade de letramento. Reconheço a importância da teoria 

da gramática visual na formação do leitor uma vez que a teoria percebe o leitor como aque-

le que  

lê e produz, (re)produzindo um ou mais textos (intertexto); quando mais gêneros 

um autor lê, mais ele altera esses tipos já pré-determinados na língua. É impor-

tante ressaltar que o leitor ideal do texto, o público-alvo de determinado texto é 

diferente do leitor crítico. Para que o leitor seja crítico, é necessário que o indiví-

duo seja socialmente constituído para que se posicione a partir das leituras que 

faz. O leitor/receptor faz uso de todos os sentidos para ler o texto – reconstrução 

semiótica do texto; ele não é passivo, por isso, contribui para a construção do 

significado (PIMENTA; SANTANA, 2007, p.159). 

Considerando que nos comunicamos por meio de diferentes formas ou gêneros, 

aquele que tem domínio de maior número de gêneros tem também melhor capacidade de se 

comunicar, compreender e expressar. Dessa forma, o leitor passa a ocupar não apenas uma 

posição interpretativa crítica, mas também passa a ser capaz de utilizar a linguagem como 

forma de poder, tendo a possibilidade de dominar, criar ou reforçar seus valores do cotidi-

ano, sua ideologia (BAKHTIN, 2011). 

Portanto, proponho o letramento do aluno pela escola na leitura da imagem dentro 

da teoria da multimodalidade, por causa da multiplicidade de conhecimentos constituídos 

de estruturas sociais diversas. Utilizar-se da teoria da gramática visual proposta por Kress e 

van Leewen é utilizar-se de uma larga gama de possibilidades de análise que consideram 

as categorias design, produção e distribuição, uma vez que essa gramática apresenta dife-



35 

 

 

rentes estruturas de representação visual e possibilidades de análise, como exemplo as re-

presentações conceituais e as narrativas (Kress e van Leeuwen, 2006, p.79)
2
. 

O design designa os recursos semióticos ou seus usos. Ele é a combinação de todos 

os modos semióticos tais como: iluminação, cores, participante(s), posicionamento, distan-

ciamento, perspectiva, formatos, roupa, olhar e até o gesto entre outros. Kress e van 

Leewuen, em seu livro Multimodal discourse, afirmam que o hábito, a convenção, a tradi-

ção e a inovação também são incluídos no design. Este é criado por meio de convenções e 

conhecimentos socialmente construídos. Entretanto, é também o próprio design, a partir da 

exposição de convenções pré-estabelecidas, que apresenta ou propõe uma nova tendência 

ou visão por meio de uma interação social. 

A segunda categoria, a produção, é a articulação do texto fisicamente. É um “arte-

fato semiótico” que organiza expressão a fim de atingir o público alvo, ou leitor, de uma 

maneira geral. A forma de produção também interfere na interpretação, na leitura para pro-

dução de significado. Daí também ser considerada “um trabalho físico que se materializa 

através de todos os órgãos sensoriais” (PIMENTA; SANTANA, 2007, p.165). A distribui-

ção, a terceira categoria, é a forma como será veiculado o produto no mercado, o suporte 

(revistas, jornais, televisão, sites na internet, celular, tablet, etc.) ou mesmo a linguagem 

responsável pela transmissão da mensagem. 

Pimenta e Santana (2007) afirmam que há um engendramento do design, da produ-

ção e da distribuição dos modos semióticos a serem vinculados. Ressaltam ainda que é 

importante considerar o veículo de comunicação, pois esse forma sua comunidade interpre-

tativa e ao mesmo tempo é por ela determinado. Quando se trata do design em relação à 

representação e interações há os Participantes Representados na imagem, mas também há 

os interativos ou interactantes, pessoas reais que produzem e interpretam imagens e que 

tentam regular o que pode ser “dito” das imagens em um contexto de instituições sociais. 

Dessa forma 

                                                 
2
 Tradução minha:  (...) visual structures of representation can either be narrative, presenting un-

folding actions and events, process of change, transitory spatial arrangements, or conceptual, repre-

senting participants in terms of their more generalized and more or less stable and timeless essence, 

in terms of class, or structure, or meaning(Kress e van Leeuwen,2006, p.79) 
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os produtores trabalharão com as convenções da sociedade em que os textos irão 

circular, e os leitores poderão reconhecer a intenção comunicativa mesmo não 

participando dos valores, crenças e atitudes demarcadas pelos produtores. Assim, 

os conhecimentos das formas, das interações e relações sociais podem ser trans-

mitidos pelas imagens, mas o leitor só será o ideal caso compartilhe desses valo-

res ou, então, opte por mudar ou “atualizar” seus valores a partir daquela ima-

gem ou situação comunicativa (PIMENTA, SANTANA, 2007, p.166). 

Para analisar imagens, o modo visual proposto por Kress e van Leeuwen (2006), 

deve-se levar em conta também as três dimensões dentro da metafunção interpessoal: o 

olhar, o distanciamento e a perspectiva. A dimensão do olhar marca a interação com o lei-

tor. A segunda dimensão refere-se tanto ao distanciamento do Participante Representado 

em relação ao leitor quanto ao enquadramento da imagem. A terceira dimensão é a da 

perspectiva. Esta trabalha a imagem a partir de um ângulo específico.  

É na dimensão do olhar que se classifica a imagem em relação aos atos de imagem 

enquanto demanda ou oferecimento a partir da expressão ou modo semiótico. O ato de 

imagem é uma unidade de significado, é o posicionamento em relação à espacialidade e 

temporalidade. Na imagem de demanda, o Participante Representado olha diretamente para 

o leitor enquanto na imagem de oferecimento ele se dirige ao leitor de maneira indireta. 

Segundo Kress e van Leeuwen, em relação à segunda e terceira dimensões, quanto 

menor o distanciamento entre o Participante Representado e o Interactante, maior proximi-

dade com o leitor. Quando um Participante Representado pode ser visto sob apenas um 

ângulo específico, a imagem se torna mais subjetiva. Para que se tenha uma imagem mais 

objetiva, o produtor da imagem precisa revelar tudo o que ele acredita que há para ser vis-

to.  

Ainda pensando na questão da composição da imagem deve-se considerar o valor 

da informação, o destaque e o enquadramento na própria imagem como categorias para 

análise. O valor da informação é dado pela localização dos elementos; saliência/projeção, 

pelo grau que um elemento propicia atenção a si mesmo, e o chamado framing, que é refe-

rente ao enquadramento. A localização dos elementos em uma imagem é vinculada às suas 

várias zonas que, inicialmente, se subdividem em eixo horizontal e eixo vertical, podendo 

ser assim visualizadas: 
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Fonte: PIMENTA; SANTANA, 2007, p.169 

Quadro 1 – Zonas da imagem para colocação dos elementos 
 

O eixo horizontal se subdivide entre o Dado e o Novo enquanto o vertical se subdi-

vide entre o Real e o Ideal. O que aparece no eixo horizontal no lado esquerdo é o que é 

chamado de Dado. É aí que a informação chave é apresentada, isto é, aquilo que se presu-

me que o leitor já saiba até mesmo como parte de sua cultura. O que aparece no eixo hori-

zontal do lado direito é o chamado Novo. É algo que ainda não é conhecido pelo leitor, 

sendo a mensagem em questão. No eixo vertical, a seção inferior, também chamada de 

bottom, é mais informativa e prática trazendo o que é tido como Real. Na seção superior, 

top, é mostrado o que pode ser, isto é, o Ideal, aquilo que pode ser. Veja o próximo esque-

ma: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIMENTA; SANTANA, 2007, p.169 
Quadro 2 – Zonas da imagem em relação ao valor da informação 

 

A maior ou menor projeção de um objeto em uma imagem pode ser dada a partir de 

quatro elementos básicos: a localização em que o objeto se encontra; em que plano ele é 

apresentado, primeiro ou segundo plano; o tamanho relativo; o contraste entre cores e ain-
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da as diferenças de nitidez. Assim, de acordo com o produtor de uma imagem como signo, 

um objeto específico pode apresentar-se mais ou menos saliente em uma imagem. 

O último aspecto é o framing, isto é, enquadramento. Este é percebido por elemen-

tos que criam linhas divisórias podendo conectar ou desconectar seus elementos, espaços, 

sentidos, informações (linhas, fios, cores, espaços em branco, etc.). Assim, sendo clara-

mente um princípio multimodal, pode haver framing não apenas entre elementos de uma 

composição visual, mas também entre as unidades escritas do layout de um texto (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006). 

Percebo a categorias para análise visual como um código básico, que já figura nos 

meios de comunicação de massa, e que pode servir como regularização da leitura das mo-

dalidades pela escola. Por ser um código com poucas categorias a serem trabalhadas, é de 

fácil escolarização. Por meio de sua escolarização, objetivo oportunizar o acesso à leitura 

plena dos textos multimodais, por corroborar o pensamento de que “se as possibilidades de 

comunicação são limitadas para uma pessoa em relação àqueles que a rodeiam, suas opor-

tunidades de participar plenamente da vida política, social e cultural são também limita-

das” (SANTOS, 2011, p.94) 

Na tentativa de apreender a aplicabilidade da teoria exposta anteriormente, propo-

nho analisar uma imagem utilizada no LDP aplicando as categorias para análise do modo 

visual. A imagem escolhida para aplicação da teoria de leitura da imagem é uma propa-

ganda cujo objetivo é homenagear a mulher pelo dia internacional da mulher. A escolha de 

uma “anúncio/propaganda” justifica-se pela maior utilização da teoria a ser aplicada pelos 

profissionais da área de propaganda e marketing do que pelos profissionais da área de edu-

cação ou das artes.  
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ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p. 323 
Figura 05 

Iniciando a análise pelo aspecto framing, percebe-se que a imagem está dividia em 

quatro planos interligados. A divisão e a interligação são feitas pelas diferentes expressões 

da linguagem como cores, formas e imagem. As extremidades, tanto o plano inferior quan-

to o plano superior, são reservadas prioritariamente aos textos verbais enquanto a parte 

central é reservada à imagem subdividida em dois patamares. A mulher, aspecto real e ob-

jeto da homenagem encontra-se no plano inferior da imagem com os braços e face voltados 

para cima, busca alcançar e conectar-se ao que é considerado ideal situado no plano supe-

rior. 

As cores tanto separam como ligam cada aspecto da imagem. As letras são grafadas 

nas cores preta, azul e vermelha. No entanto o vermelho, cor quente e que dá mais desta-

que à informação é reservado apenas ao nome da empresa responsável pela homenagem e 

a palavra família como se elas fossem uma extensão da outra. As letras nas cores azul e 

preta aparecem como neutras uma vez que o azul predomina na imagem e o preto é a cor 

mais frequente, consequentemente neutra, para a expressão verbal da linguagem impressa. 

Todas as palavras são inscritas em um fundo branco. 
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 Até mesmo no céu azul há a presença de nuvens brancas que possibilitam inscre-

ver as palavras das coisas importantes na vida: felicidade, família, amizade, sexualidade 

esperança e paz, esta última seguida pela reticência, tem continuidade na roupa da mulher 

saudável, que representa a palavra saúde. Não basta a coesão textual pelas cores, há ainda a 

tradução da imagem para a linguagem verbal quando a palavra saúde é escrita e ressaltada 

pelo negrito. A escolha dos vocábulos, gestos e cores que representam “as coisas mais im-

portantes da vida” e as relações constituídas entre as expressões da linguagem na propa-

ganda é ideológica. 

Pela escolha de palavras que apresentam uma carga semântica comum às relações 

sociais que envolvem a mulher na comunidade retórica para qual o rhetor, produtores deste 

texto, direciona o anúncio, o rhetor ainda faz um jogo com as palavras tecendo ligação 

semântica entre palavras pertencentes ao gênero feminino para relacionar os valores sociais 

considerados femininos. Assim, a unidade de sentidos do texto é produzida tanto pelas 

palavras quanto pelas cores permitindo que a leitura seja efetuada tanto de cima para baixo 

quanto de baixo para cima.  

Tendo sido abordadas as categorias para análise visual exposta por Kress e van 

Leeuwen como código básico para leitura multimodal, em função das características do 

meu objeto, O LDP em sua multimodalidade, percebo a necessidade de apropriar-me de 

alguns conceitos e, principalmente, categorias propostas por Fairclough (2003) pertencente 

à linha da Análise do Discurso Crítica, doravante ADC, mesmo sendo a Análise do Discur-

so Francesa a base teórica e metodológica desta pesquisa. Isso porque, percebo que a cate-

gorização apresentada pelo autor é muito útil na decodificação das imagens no processo de 

leitura. 

Acredito que a aplicação da teoria de Fairclough, como decodificador da imagem, 

pode ser utilizada como transformadora da expressão imagética da linguagem em língua. 

As categorias são assim representadas: os processos pelos verbos, os participantes, em 

forma de sujeitos e objetos e as circunstâncias que normalmente se realizam sob a forma de 

advérbios (FAIRCLOUGH, 2003). Por meio da transcodificação de linguagem imagética 

para linguagem verbal, a imagem passa a ser um texto passível de apropriação e análise da 

Linguística pelo método da Análise do Discurso de linha francesa. 
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Não vejo a aproximação entre as duas linhas da Análise do Discurso como algo in-

coerente principalmente porque, mesmo propondo uma análise dentro da teoria social, com 

base nos significados representacionais, Fairclough reconhece a contribuição de Foucault 

para uma teoria que trabalha o discurso em funcionamento na qualidade de dispositivo de 

mudança social. Este reconhecimento é justificado pela constituição de relação entre dis-

curso e poder e a construção discursiva dos sujeitos sociais e do conhecimento. 

O que realmente difere as duas linhas de Análise do Discurso é a ênfase dada à prá-

tica social pela ADC. Enquanto a Análise do Discurso de linha francesa lança um olhar 

sócio-histórico para os valores do discurso, a ADC “confere à linguagem um papel central 

e dependente dos determinantes culturais e das estruturas de poder que a configuram no 

contexto social” (SANTOS, 2011, p. 84). Enquanto a primeira fala em observar as condi-

ções de produção do texto como materialização do discurso, a ADC fala em observá-lo 

como elemento do processo social mudança nas instituições e nas relações com o poder. 

 

1.1.2 Multimodalidade no LD: uma exigência retórica do século XXI 

Analisar a produção e a adoção do LDP em sua multimodalidade, sob a abordagem 

retórico-interpretativa, exige apontar a exigência retórica de haver um material de apoio 

que tenha sua forma tipificada de maneira a suprir as necessidades e a exigência da AE. 

Para que o processo de ensino/aprendizagem ocorra de forma dialógica, é necessário que a 

audiência participe ativamente no processo. Como exigência, considero o “conjunto de 

padrões e expectativas sociais particulares que fornece um motivo socialmente objetificado 

para lidar” como uma necessidade social objetivada pela qual se pode ter a intenção de 

participar (MILLER, 2012, p. 31).  

Nessa perspectiva, percebo que a exigência, motivo retórico, que fez a multimoda-

lidade ser ainda mais valorizada no LDP foi que a maior parte da população juvenil está 

constantemente exposta a processos de aculturação multissemióticos. O alto desenvolvi-

mento tecnológico facilitou o acesso às ferramentas que mais facilmente materializam o 

texto multimodalmente. Como exemplo, no século XXI, grande parte da população juvenil 

possui um celular capaz de tirar fotos, inseri-las em textos e enviá-los por mensagem, sem 

nem mesmo mencionar as outras possibilidades quando há o acesso à internet.  
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Com o passar dos anos,  as modificações em resposta às novas necessidades retóri-

cas fizeram com que, diferentemente da forma inicial do gênero, o LD do século XXI seja 

marcado pela presença da multimodalidade como característica constitutiva e obrigatória. 

Estar inserido em uma sociedade que está constantemente em modificação,  observar a 

presença e a função da multimodalidade no LDP permite perceber que os diferentes modos 

das manifestações da linguagem, a multimodalidade, é utilizada no LDP, analisado para 

dividir o livro em subáreas do conhecimento, caracterizar subdivisão de assuntos em tópi-

cos e de tópicos em subtópicos.  

No LDP analisado, a multimodalidade também é utilizada para ressaltar modifica-

ção de objetivo, atividade ou assunto e ressaltar novos termos a serem apresentados e con-

ceituados. Dessa forma a multimodalidade funciona como mediador do conteúdo direcio-

nando a leitura de LDP. Lê-lo, considerando a presença constitutiva da multimodalidade, 

permite perceber que é um gênero constituído por vários outros. Cada um dos vários textos 

contidos em uma única página tem seu começo e fim marcados por modalizações visuais 

como enquadramento, espaçamento e cor das barras.  

A multimodalidade permite prontamente observar que os textos se apresentam em 

formas distintas mesmo que todos possuam estilos didáticos. Os autores buscam direcionar 

a atenção do leitor para a tipificação de diferentes gêneros recorrentes que circulam na so-

ciedade, dando grande destaque à esfera acadêmica. Nos textos predominantemente ver-

bais, a multimodalidade faz-se presente, nem que seja para ressaltar características linguís-

ticas específicas que devem ser apreendidas pelos alunos. Há a presença de vários textos 

curtos, a utilização de diferentes cores e formas e diferentes gêneros em uma mesma pági-

na. 

A presença de vários textos e até mesmo gêneros é típica das páginas da internet 

que, além de estar presente no cotidiano do aluno do EM, é resultado das novas mídias. A 

presença de novas mídias vem fomentando mudanças no LD que têm ocorrido desde a 

década de 1960. Tal fato provocou maior utilização de multimodalidade, resultando em um 

enriquecimento visual. Anteriormente, tal possibilidade só era realizada em livros de altís-

simo custo. A análise cuidadosa das modificações sofridas pelo LD impresso permite ob-

servar que ele tem adquirido algumas características das novas mídias como pode ser ob-

servando nas figuras 6,7 e 8 a seguir. 
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OLIVEIRA, 1961. CAPA, p. 333 

Figura 06 

O livro Flor do Lácio, um livro de volume único que apresenta explicação de textos 

e guia de composição literária, foi produzido para ser utilizado nos cursos Normal e Se-

cundário no início da década de 1960. Publicado em 1961, o livro agrupa os textos em 11 

tipos de descrição, conversação, cartas, dez tipos de narrativas, fábulas, anedotas, impres-

sões pessoais, discursos, ideias morais, dissertações e narrações. Cada um desses grupos 

compreende estudo de textos e composições literárias. Nessa obra também se encontram 

exercícios de “composição rápida”.  

Apesar de trabalhar tanto a descrição, não há uma imagem sequer que pudesse ser 

utilizada para uma atividade que propusesse a produção de um texto descritivo. Ao folhear 

o livro, observa-se que a multimodalidade é bastante restrita. Sua materialização é limitada 

à utilização de tipografia das letras e ao espaçamento. Como exemplo, é observável a utili-

zação de letras em: caixa alta, fonte maior ou menor, itálico e negrito. A alteração de fonte 

é utilizada para fazer distinção de modificação de assunto como: exercício, estudo do plano 

de composição. O texto a ser estudado apresenta a fonte em tamanho maior do que as ques-

tões dos exercícios que também são destacados pela enumeração e paragrafação.  
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WEY, 1969 CAPA, p. 127 
Figura 07 

A figura 07 apresenta imagens do segundo volume do Curso Colegial de Língua 

Portuguesa publicado em 1969. Ele é dividido em quatro partes: Teoria da Lietratura, No-

ções de históra da literatura portuguesa, Antologia e Bibliografia da literatura Portuguesa. 

A teoria da literatura traz as influências a que a literatura está sujeita e sua posição entre as 

demais artes, aborda as escolas literárias em geral apresentando antologias e apontanto que 

os diferentes estilos podem apresentar virtudes e defeitos. As noções de história da literatu-

ra portuguesa são divididas em períodos e apresentam as características de cada período da 

linteratura portuguesa.  

A antologia é composta por textos materializados na manifestação verbal da lin-

guagem a serem lidos. Eles servem como exemplo da teoria apresentada com a organiza-

ção dos textos por séculos.  Na parte da bibliografia são apresentados alguns exercícios, 

menos de dez páginas, e autores, com suas características predominantes, representando 

cada século são citados como exemplo. Ao folhear o livro, observa-se que a multimodali-

dade ainda é bastante limitada ao espaçamento, letras maiúsculas, negrito e itálico. No en-

tanto, em algumas páginas, a organização dos textos é efetuada em colunas.  
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MOREIRA, DANTAS, 1975.  CAPA, p. 150 

Figura 08 

  

MOREIRA, DANTAS, 1975.  p. 151, 157 

Figura 09 
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 As figuras 08 e 09 trazem páginas do livro Lingua(gem), literatura, comunicação 

de Almir Moreira e José Maria Souza Dantas (1975). A observação das páginas desse livro 

permitem constatar que em uma década houve grande modificação na aplicação da multi-

modalidade no LDP. Influenciada pelos estudos desenvolvidos na Europa, a formatação do 

LDP passa a apresentar frequentemente formas e até mesmo imagens, além das outras mo-

dalizações já utilizadas nas publicações da década anterior. Na figura 08, p. 150 do livro, o 

título do movimento literário a ser estudado é inscrito dentro de uma esfera cortada ao 

meio. 

Apesar de ainda não apresentar cores, há a presença de quadros, histórias em qua-

drinhos, fotografias, poemas visuais do concretismo e até ilustração de poemas feitos por 

alunos entre outros. O quadro apresentado na figura 09 é de Adolfo Amoedo.  Intitulado A 

partida de Jacó, é utilizado para representar a manifestação romântica. O referido quadro 

expressa o sentimentalismo, o penumbrismo, o subjetivismo a religiosidade além da valo-

rização da natureza que tanto caracterizam o movimento romântico. 

Ainda na figura 09, mas p. 157 do livro, são introduzidos espaços livres de textos 

para que os alunos os preencham. Linhas pontilhadas são deixadas como espaço para que 

os exercícios sejam resolvidos no próprio livro consumível. Anteriormente não havia espa-

ços em branco se não fosse para ressaltar o texto. A sequência de linhas pontilhadas era 

inexistente até porque o livro não era consumível, como será visto no capítulo 2, logo não 

havia necessidade de se deixarem linhas para que o aluno escrevesse no livro.  

O desenvolvimento da tecnologia permitiu que a multimodalidade se tornasse cada 

vez mais presente no cotidiano dos leitores de texto impresso. Como exemplo, podem-se 

observar os jornais que inicialmente eram produzidos pela utilização de caixas tipográficas 

e pela impressão manual. Sua produção desenvolveu da impressão em linotipo, na década 

de 1940 até chegar à impressão em offset. A informatização permitiu não só a utilização de 

máquinas digitais, mas também softwares de editoração. Essa tecnologia aplicada à produ-

ção dos LDs permitiu trazer as práticas sociais de leitura e produção de texto para o ambi-

ente escolar. 

Refletir a respeito da exigência da presença da multimodalidade do gênero retórico 

LD em sua constituição é observar sua ação social direcionada à comunidade retórica esco-

lar. Sob a perspectiva dos estudos pedagógicos, a observação do papel da multimodalidade 
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no LD encoraja uma compreensão mais consciente e social das formas de expressão e de 

leitura dos jovens do EM. A multimodalidade possibilita trazer as práticas sociais do alu-

no/leitor para o contexto instrucional com atenção especial às regras e convenções da lin-

guagem escrita enriquecida por forte presença do aspecto visual.  

Tendo como sua base cultural a ocidental, na qual diversas práticas pedagógicas e 

formas o  livro em geral já assumiu, o LDP, em sua multimodalidade, acrescenta mais a-

ções para sua produção. Ele é mais que uma estrutura susceptível de ser descrita. É um 

instrumento, mediador, explicativo e transmissor de conhecimento que ultrapassa os limi-

tes de um determinado tempo histórico específico e de uma manifestação da linguagem.  

Em função da dificuldade de se esclarecer a relação entre a retórica e os seus con-

textos situacionais, é imperativo compreender o LDP como uma ação retórica. Ele funde 

elementos situacionais à forma multimodal e à substância, organizadas em torno de textos 

e ações, objetivando atender às exigências do ensino/aprendizagem escolar. Como nível 

recorrente de multimodalidade da linguagem ajuda a incorporar conhecimento da cultura 

humana, torna-se um artefato cultural. Nessa perspectiva, a multimodalidade no LD tem 

implicações na educação retórica explicitando um ethos que busca persuadir os estudantes 

a dedicarem-se com afinco ao processo de ensino/aprendizagem.  

 

1.1.3 A multimodalidade na construção do Ethos no LD do século  

XXI. 

 Apesar de Ethos ser um conceito clássico de Aristóteles, que o considera como o 

caráter ou personalidade  do orador apresentado no e pelo discurso, eu acredito ser neces-

sário adaptar o conceito à realidade e visão contemporâneas para olhar o LD do século 

XXI. Como Alcon afirma: “Aristoteles formulou suas ideias a respeito da retórica em um 

momento social e psicológico específicos” (ALCORN,1994, p.17) 
3
 e este é um novo mo-

mento. Nós vivemos um consumismo cultural que se apropria de outras vozes e culturas. 

Potencializados pela televisão em um primeiro momento e agora pela internet, nós estamos 

                                                 
3
“Aristotle formulated his ideas about rhetoric within a particular social and psychological moment 

(ALCORN, 1994, p.17) 
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constantemente em contato com um vasto número de discursos e valores. Nós nos apropri-

amos de alguns deles e negamos outros ao apresentar diferentes tipos de resistências. 

 Refletindo a respeito de como escolhemos valores e discursos e depois nos apropri-

amos deles, eu concordo com aqueles que dizem que nós apenas temos escolhas dentro do 

que já nos é conhecido. Não há como optar por algo que não conhecemos. No entanto, 

dentro das possibilidades que temos, nós escolhemos aquilo que apresenta argumentos que 

vão ao encontro de nossos interesses, cultura e valores. Nós somos seres sociais a quem foi 

ensinado o “correto e o errado” pela família, pela religião e pela sociedade em que vive-

mos. Esta é a razão pela qual eu afirmo que analisar o ethos LD é observar se ele é produ-

zido com o objetivo de persuadir os alunos a engajar-se no processo de aprendizagem e 

como isso é feito. 

 Uma vez que um dos objetivos desta tese observar o ethos do LD, talvez a ferra-

menta considerada por Aristóteles como o argumento mais persuasivo, preciso olhar para a 

audiência. É importante lembrar que, situando a audiência sócio historicamente, o LD ana-

lisado é produzido para alunos do EM brasileiro do século XXI. Assim, além de considerar 

o ethos sob a perspectiva retórica, também preciso apontar que o LD analisado apresenta a 

característica de ser produzido para ser utilizado por uma geração constantemente exposta 

à multimídia por meio da televisão, telefone celular e até mesmo pela propaganda impres-

sa.  

 Isso quer dizer que os alunos estão habituados a encarar vários tipos e modos de 

linguagem integrados no mesmo texto constituindo seu sentido. Em outras palavras, essa é 

uma geração que compreende que a multimodalidade é uma característica básica de um 

texto bem elaborado. Eles assumem que a multimodalidade está intrinsecamente relacio-

nada a qualquer tipo de texto. Desta forma, o uso de vários tipos de linguagem em um 

mesmo texto algumas vezes é tomado como óbvio e não considerado como uma poderosa 

ferramenta de produção e leitura de textos. Essa é uma audiência que desconhece limita-

ções tecnológicas para a produção de textos multimodais.  

 Dado que os conceitos da retórica clássica foram previamente apresentados, e fo-

ram destacadas algumas percepções contemporâneas da retórica, optei por trazer a concep-

ção de Alcorn a esse respeito. Apesar de ele afirmar “nossa compreensão de ethos ter mo-

dificado com o passar dos anos”(ALCORN, 1994, p.3), ele afirma que muitas das reflexões 
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de Aristóteles a respeito da retórica permanecem atuais. Ele aponta que a mais corrente é a 

ideia de que “não é a ideia de uma pessoa que modifica a outra, mas o caráter da pessoa”
4
.  

 Algumas outras reflexões mais detalhadas permanecem muito valorizadas atual-

mente tais como: os três modos de suporte argumentativos formulados por Aristóteles e 

sua discussão a respeito do ethos como uma ferramenta retórica extremamente eficaz e a 

necessidade de expressar no discurso com boa vontade, sabedoria e virtude. Ainda extre-

mamente contemporânea é a afirmação de que os referido três elementos considerados 

básicos por Aristóteles não se materializam apenas pelo uso de uma linguagem específica 

ou argumentos verbais. A escolha de gestos, imagens atitudes, tom de voz, cores e outros 

viabilizam, ou não, a identificação da audiência com o rhetor.  

 A referida identificação da audiência com o rhetor facilita a aceitação das ideias e 

valores deste por parte daquela. Ao incluir a identificação no processo persuasivo esssa 

deixa de ser apenas sobre argumentos lógicos e factuais ou racionalização e passa ser tam-

bém sobre envolvimento emocional e confiança num gesto de identificação. Assim, produ-

zir um LD para jovens, adolescentes, que pertencem à era multimídia é extremamente 

compatível com o uso de diferentes manifestações da linguagem. Estes adolescentes estão 

familiarizados com textos formados por palavras, imagens, cores e até mesmo sons e mo-

vimentos.  

Eles consideram que esses aspectos fazem com que os textos se tornem mais inte-

ressantes, tornando-os mais suscetíveis a serem escolhidos, por identificá-los com sua pró-

pria “cultura” e “linguagem”. Tais características levam as pessoas da era multimídia a 

escolherem textos multimodais em função de achá-los mais fáceis de serem lidos. Tal a-

firmação não é feita baseada apenas em uma percepção pessoal, mas em uma pesquisa 

conduzida por Fogg et al. (2002, apud WARNIC 2004), que examinou 2.440 comentários 

de 2.684 pessoas que avaliaram dois websites ao vivo selecionados por 10 categorias (100 

sites no total).  

 Em função desta pesquisa, Warnic (2004) descobriu que a multimodalidade era ex-

tremamente importante na escolha dos sites pelos visitantes. Em outras palavras, as pesso-

as na cultura multimídia identificam-se com textos elaborados,                                                                                         

                                                 
4 “it is not a person’s idea but a person’s character that changes people” 
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considerando diferentes tipos de modalidades e linguagem. Assim, utilizar a multimodali-

dade na elaboração de LD que são usados / lidos por audiências contemporâneas é certa-

mente elaborar um LD, objetivando construir identificação da audiência com ele.  Ser ca-

paz de ler e apreciar textos que materializam discursos com riqueza de modos das diferen-

tes manifestações da linguagem é parte constitutiva da cultura da audiência do LD do EM 

brasileiro do século XXI. 

 Retóricos contemporâneos enfatizam que a retórica requer estratégia, organização e 

planejamento. Isso porque esses aspectos são importantes não apenas por causa da necessi-

dade de produzir um “discurso
5”, texto, bem preparado em termos de linguagem e estética, 

mas também porque os “selves
6
”, além de admirar e aceitar o discurso, também resistem e 

rejeitam o que está sendo dito de acordo com seu caráter singular. A possibilidade de rejei-

tar o discurso, ou seus argumentos, faz da identificação um ponto crucial na persuasão. Em 

tal cena, o ethos continua sendo uma significativa ferramenta retórica.  

 Com a finalidade de evitar, ou pelo menos minimizar, a resistência ao LDs e seus 

conteúdos, é extremamente importante fazer uma classificação do tipo de cada informação 

no processo de produção de seu layout a fim de garantir uma organização objetiva, coeren-

te e funcional das informações. Para garantir a inserção de elementos visuais em um texto, 

é necessário que eles tenham uma função. A tecnologia, por meio de recursos gráficos, 

deve garantir a intitulação e a divisão de seções de maneira hierárquica. Nos LD, a multi-

modalidade é usada como recurso que permite a legibilidade gráfica como uma ferramenta 

retórica, uma vez que “os tipos de fonte, os tamanhos das colunas, o alinhamento, os esti-

los dos caracteres e o espaçamentos devem ser ideais para a audiência” (HOMMA, 2015, 

p.1). 

 Além de considerar a concepção de retórica e de ethos do século XXI, também é 

preciso considerar que o sistema escolar precisa ser organizado. A ele é atribuído a função 

de fazer o processo intercultural de formar caráter e a re(construção) do conhecimento so-

cialmente relevante na prática da cidadania, assim como desenvolver habilidades para tor-

nar-se parte do mundo do trabalho e continuar os estudos.  Nesse contexto, reafirma-se a 

                                                 
5
 Aqui a palavra discurso se refere a um texto produzido para ser proferido em uma situação específica com 

objetivo de persuadir o self. Em outras palavras é a tradução de speech em inglês.   
6
 Selves: são os sujeitos do discurso, parte da audiência endereçada, socialmente atravessados por 

vozes que apropriam ou resistem quando em uma relação de poder ou divergência de valores. 
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necessidade de o estudante aprender a produzir e ler discursos que se relacionem aos inte-

resses da comunidade. Como afirmado pela retórica sofista, ao falar aos interesses da co-

munidade, aprende-se o que é interesse da comunidade e quão importante é compartilhar 

esses interesses a fim de tornar-se parte da comunidade. 

 A aliança entre o sistema educacional e a retórica (sofista) é historicamente conce-

bível. A preocupação específica dos sofistas era a educação dos jovens, a fim de torná-los 

cidadãos participativos e empoderados pelo conhecimento. Na cena em que o rhetor é cri-

ado em uma situação histórica específica e em determinadas contingências sociológicas, 

ele sempre tem um lugar do qual ele fala, um lugar específico na estrutura social. As esco-

lhas discursivas e de valores são sempre relacionadas, à vezes influenciadas e outras de-

terminadas por esses lugares. Se o rhetor não é consciente de seu lugar e desconhece as 

características de sua audiência, então ele não será capaz de convencer a audiência. Tal 

fato pode ter como consequência a perda do lugar social que lhe possibilita participar de 

importantes decisões e ações (VICKERS, 2001). 

 

1.2 Letramento  

 

Na busca de desenvolver a capacidade de leitura eficaz do aluno é necessário com-

preender o letramento em multimodalidade como processo que envolve um ato complexo 

que exige postura crítica do leitor e não se esgota na decodificação da palavra, linguagem 

escrita, ou qualquer outro signo socialmente reconhecido. As práticas de letramentos são 

consideradas tanto como comportamentos exercidos pelos participantes quanto pelas con-

cepções sociais e culturais que o configuram. Nessa dimensão social, os eventos e as práti-

cas de Letramento são plurais (STREET, 1995). 

Essa afirmação abre possibilidade para ampliação de práticas efetivas de Letramen-

to ligadas a modos culturais mais amplos, em que as imagens e são constantes, enquanto 

materialização dos discursos que circulam nas mais variadas esferas sociais. Embora a va-

lorização da escrita verbal tenha tido maior prestígio nas relações de poder, a comunicação 

sempre foi multimodal. A mudança significativa que tem ocorrido é a união do verbal e da 
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imagem para transmitir a informação diferentemente pelos dois modos (KRESS; van 

LEEWUWEN, 2001). 

Assim, o termo Letramento aqui se refere à capacidade de ler, interpretar e compre-

ender a mensagem escrita em sua multimodalidade, o que inclui a leitura da imagem e até 

mesmo considerar o próprio layout do texto verbal como constituinte de sentido do texto. 

Na atualidade, é impossível ler prestando atenção apenas nas palavras da mensagem escri-

ta, por ser esta apenas um elemento representacional em um vasto universo de representa-

tividade. Nesse tópico, é abordado o Letramento, desde sua historicidade passando pelas 

definições e usos, a fim de relacioná-lo à multimodalidade.  

 

1.2.1 Significação e importância do termo Letramento 

O termo letramento é relativamente novo e palavras novas aparecem quando novos 

fenômenos, ideia ou fatos novos surgem. Registros mostram que o termo começa a ser 

utilizado nos anos de 1960 em decorrência da existência de novas e diferentes situações e 

práticas sociais. As pessoas aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorpo-

ram a prática da leitura nem adquirem competência para usá-la para envolver-se com as 

práticas sociais. Elas estão expostas aos usos sociais da escrita sem, no entanto, terem do-

mínio ou mesmo conhecimento dos processos de leitura e escrita. De acordo com Tfouni 

(2000)  foi dessa constatação que surgiu o neologismo letramento. 

Apesar de não haver uma unicidade de sentido do termo letramento é unânime a 

percepção que o termo letramento vai muito além da questão de alfabetização. Mesmo 

sendo essa uma sociedade grafocêntrica, não basta apenas aprender a ler e a escrever. A-

lém de conhecer o alfabeto é necessário utilizar a leitura e a escrita em suas práticas soci-

ais, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Neste trabalho, é aproprioda a perspectiva 

teórica que considera os graus ou níveis de alfabetização como processo de letramento.  O 

termo letramento abrange a possibilidade de prazer, lazer, informação, interação, instrução, 

comunicação, conhecimento, orientação e até mesmo conhecimento de si levando à per-

cepção da existência de mais de um Letramento.  
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O letramento traz inclusive consequências linguísticas. Estudos têm mostrado que 

até mesmo a língua oral de adultos sofre alterações após processos de letramento. A pessoa 

que se torna letrada passa a ter outra condição social e cultural. Isto é, ela acaba por mudar 

o seu lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultural (TFOUNI, 

2000). Os letramentos são baseados em sistemas simbólicos usados para comunicação. 

Refletir sobre o valor simbólico e constitutivo do letramento nas expressões da linguagem 

é considerar que a leitura e a escrita só constituem sentido, imersas nas práticas sociais do 

contexto social, em geral, e da cultura, em particular. 

A utilização do termo letramento nesta tese, por uma questão e recorte de pesquisa, 

se limita às práticas sociais que se dão por meio da leitura e pela escrita, preferencialmente 

de textos multimodais. A escrita é um comportamento, regulamentado por concepções so-

ciais e culturais, exercido pelos participantes de um evento de letramento. Percebo que as 

práticas de Letramento, além de serem aspectos da cultura, são também aspectos das estru-

turas de poder em uma sociedade (STREET, 1995).  Minha proposta é de escolarização do 

letramento multimodal a fim de que o estudante possa se alicerçar em um conhecimento 

institucionalizado. 

Uma vez que cenário da comunicação a partir dos anos 1990 é irrefutavelmente 

multimodal, o ensino de Língua Portuguesa não pode prescindir do letramento multimodal 

e consequentemente da análise imagética. Nesse cenário, o termo letramento aponta para o 

enriquecimento da multiplicidade de letramentos e leva à busca da prática de Letramento 

multimodal uma vez que eventos apresentam diferentes sistemas semióticos. Não ser letra-

do em comunicação visual pode acarretar sanções sociais, fazendo com que o letramento 

visual, ou mesmo multimodal, torne-se uma questão de sobrevivência no mercado de tra-

balho e cidadania. 

Em condições sócio-históricas que se têm diferentes mídias - filmes, computadores, 

livros, lousas eletrônicas, projetores de slides, fotos e outros materiais anteriormente im-

pressos– que possibilitam uma multiplicidade de modos de materialização dos textos, sur-

ge um novo conceito de letramento múltiplo. No início do século XXI, as discussões não 

mais se atêm ao letramento, mas são lançadas em direção aos multiletramentos. A comuni-

dade escolar clama para que o processo de escolarização em que a mera alfabetização para 

decodificação dos textos verbais não é suficiente para satisfazer os anseios da comunidade.  
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Apesar da dimensão individual do letramento não poder ser desprezada, uma vez 

que para o processo de leitura propriamente dita ocorrer, um conjunto de habilidades lin-

guísticas e psicológicas precisa ser acionado, é considerado que “letramento não é pura e 

simplesmente um conjunto de habilidades individuais; mas o conjunto de práticas sociais 

ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social” 

(SOARES, 1998, p.72). O letramento multimodal por exposição de grupos sociais relacio-

nando-se fundamentalmente com as condições sociais, culturais e econômicas e práticas 

sociais é considerado.  

No entanto, a exposição social é extremamente heterogênea, cabendo à escola a 

busca pela oportunização de multiletramentos aos diversos grupos sociais minimizando as 

desigualdades nas práticas sociais. A simples exposição à multimodalidade também não 

supre as exigências e necessidade sociais. Ao se falar em Letramento no século XXI, faz-

se necessário considerar o estado ou condição adquirido pela pessoa quando se torna capaz 

de usar a leitura e a escrita. 

 É preciso que a pessoa se torne capaz de envolver-se em práticas que a modifi-

quem por meio de sua relação com os outros e com os bens culturais. Ainda mais, é impe-

rativo que seu nível de letramento seja suficiente para alterar seu modo de viver na socie-

dade, sua inserção cultural (TFOUNI, 2000). Como consequência da constante exposição 

do aluno à multimodalidade, ele tem seu fator cognitivo influenciado diretamente pela 

multimodalidade em seu desenvolvimento da habilidade individual.  

O papel do mediador ganha grande relevância no início do processo de escolariza-

ção do letramento. A mediação por um leitor mais experiente, principalmente nos casos em 

que o aluno ainda não consegue apropriar-se de um texto multimodal de maneira esperada 

pelo ambiente escolar, é determinante para o sucesso da aprendizagem do processo de lei-

tura.  A institucionalização do letramento em multimodalidade aponta para a possibilidade 

de minimizar a inexequibilidade de tarefas ingentes que são impostas pelo ambiente aca-

dêmico em relação à compreensão dos textos em sua multimodalidade e consequentemente 

melhorar a condição do aluno como leitor cidadão.  

 Mais do que nunca, os escritores têm fácil acesso à possibilidade de introduzir mo-

dalidades diferentes expressões da linguagem nos seus textos por meio da tecnologia que é 
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facilmente acessível. A introdução de outros recursos, que não somente o alfabeto na cons-

tituição de sentido de qualquer texto é uma constante por meio de recursos técnicos e cog-

nitivos. Ignorar o papel e a frequência da multimodalidade dos textos é não observar nem 

ler o texto por inteiro, comprometendo a constituição de seu sentido. Daí a necessidade de 

que a multimodalidade dos textos seja considerada pela escola no processo de letramento. 

 Negar a mediação e exposição aos diversos gêneros constituídos pela multimodali-

dade ao aluno que vive em um ambiente de menor exposição a textos diversos constituídos 

por multimodalidade é manter as diferenças postas pela organização social. É negar a opor-

tunidade de apropriar-se do poder de constituir o sentido completo de um texto em sua 

multimodalidade. É alimentar a utilização dos letramentos como fator de exclusão e não 

inclusão social. 

 

1.2.2 Escrita, Poder e Letramento Multimodal 

 

Historicamente o processo de difusão e adoção dos sistemas escritos pelas socieda-

des antigas foi lento e sujeito a fatores políticos e econômicos, o que implica a sua não 

neutralidade. Criados pelo homem, eles resultam das relações de poder e dominação exis-

tentes nas sociedades. A escrita precisa ser pensada como um processo que é tanto meio 

como produto de experiência de cada um com suas dimensões críticas e normativas e um 

objeto sujeito a relações de poder. 

Mesmo quando elementar, como na escrita sintética, é, ou se torna, produto de uma 

convenção de um grupo social detentor do conhecimento e capacidade de escrever.  A es-

crita não é apenas um procedimento de fixação da palavra. Além de ser uma técnica que 

possibilita registros históricos e de atos e fatos sociais, tem como função social, a  mais 

reconhecida, difundir as ideias, isto é, dar acesso direto ao mundo das ideias. Além dessa 

função, ela “reproduz bem a linguagem articulada, permite apreender o pensamento e fazê-

lo atravessar o tempo e o espaço” (HIGOUNET, 2003, p.10). 
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Em muitos casos, entretanto, ela funciona como forma de ocultar informações, des-

cobertas e conhecimento garantindo o poder àqueles que a ela têm acesso, e ainda controlar 

aquilo que pode ser sabido e dito. Tal fato pode ser observado claramente em vários mo-

mentos históricos e relações sociais. Um exemplo é o controle que as religiões exercem 

sobre os fieis por meio do conhecimento das escrituras sagradas que guardam seus segre-

dos. Em muitos casos, somente os sacerdotes que estivessem preparados para manter o que 

está escrito em segredo poderiam ter acesso aos documentos.  

O controle de informações também pode ser percebido em outras áreas de socieda-

de. Na indústria, novos desenvolvimentos tecnológicos são patenteados evitando a utiliza-

ção e comercialização de ideias e conhecimento desenvolvido por um grupo. Na informáti-

ca, criam-se documentos criptografados a fim de manter determinadas informações guar-

dadas podendo ser acessadas apenas pelos autorizados e conhecedores dos códigos de tra-

dução.  Em muitos casos, a história do desenvolvimento humano se identifica com a histó-

ria do desenvolvimento da escrita. É por isso que considero que a escrita, assim como a 

leitura, está associada ao jogo de dominação e poder, participação e exclusão que caracte-

riza ideologicamente as relações sociais.  

As relações de poder propriamente ditas se exercem por meio da produção e da tro-

ca de signos. O sistema de diferenciação permite agir sobre a ação dos outros, por meio de 

diversas possibilidades de condutas, reações e comportamentos. No centro das relações de 

poder há uma insubmissão denominada resistência, isto é, não havendo relação de poder 

sem resistência, esta é uma de suas condições fundamentais de operação. O poder se espa-

lha pelo campo social pela articulação de pontos de resistência (FOUCAULT, 2003).  

A escrita é percebida como uma das principais causas do desenvolvimento 

científico, tecnológico e psicossocial da sociedade nas civilizações em que foi amplamente 

adotada. Além de possibilitar o exercício do poder na construção de um texto escrito, a 

influência da escrita sobre as civilizações é exercitada e evidenciada desde a organização 

cognitiva individual até a organização social, ressaltam-se as relações de poder e domi-

nação que estão associadas à utilização de um código escrito, seja ela restrita ou generali-

zada.  

Atualmente há a possibilidade de escrever de vários modos, isto é, 
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multimodalmente. Entretanto, fazer tal afirmação não significa dizer de qualquer modo. A 

multimodalidade também está sujeita à regularização, também está submetida a relações de 

poder em sua constituição social.  Há um controle pela cultura tecnológica global e 

impérios tecnológicos ou de mídia de massa, que dissemina exemplos pré-estabelecidos 

por determinados grupos, importantes designers e produtores de tecnologia de imagem 

computacional, que exercem uma normalização, mais do que normatização. É nesse 

contexto que defendo a sistematização do letramento multimodal pela escola. 

Tfouni (2000) aponta o lado negativo do desenvolvimento individual (a alienação 

do próprio desejo, da individualidade, da cultura e da historicidade) que ocorre 

paralelamente ao científico e tecnológico, em decorrência da falta do letramento. 

Entretanto, apesar de não ignorar nem descartar esse lado negativo, ainda percebo o 

letramento como predominantemente positivo. Considero-o propiciador de liberdade 

individual e mobilidade social. Ainda mais, suportado pela escolarização, eu o tenho como 

propiciador de desenvolvimento econômico e de habilidades cognitivas que levam à 

flexibilidade para mudar de perspectiva. 

Aponto para a necessidade de escolarização do letramento multimodal pelo fato de 

que agora, no século XXI, um novo fenômeno pode ser observado: a transição da socieda-

de grafocêntrica para uma sociedade midiática. Novas práticas sociais de leitura e escrita 

tomam forma. A sociedade apresenta-se constantemente em multimodalidade. Adultos 

analfabetos têm se mostrado letrados ao apresentarem conhecimento das funções da escrita 

e usar as convenções e estruturas linguísticas próprias da língua escrita. Enquanto adultos 

letrados apresentam-se analfabetos nas novas tecnologias e modalidades das variadas lin-

guagens. Esta cena faz com que eu me aproprie do termo multiletramento para aplicá-lo à 

capacitação do estudante/leitor na leitura multimodal.  

Falar em escolarização do letramento multimodal significa certificar-se de que são 

dadas ao aluno ferramentas para que ele realize a leitura, considerada apropriada pelo 

mundo acadêmico e do trabalho, de textos multimodais que possibilite o aluno atuar como 

cidadão ativo e responsivo. Significa ainda apresentar teorias que deem suporte à significa-

ção das cores, símbolos, formas, tamanhos, imagens ou qualquer outra modalidade das 

linguagens que poderiam ser “ensinadas” pela escola, como códigos que possibilitem a 
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leitura de textos multimodais, minimizando as diferenças no letramento por exposição so-

cial. 

Logo, a capacidade de observar, compreender e interpretar a potencialidade dos 

modos semióticos escolhidos para representar e comunicar significações é poder ocupar 

um lugar social de cidadania. Aquele que tem domínio de maior número de gêneros e mo-

dos tem também melhor capacidade de se comunicar e expressar. Dessa forma, passa a 

ocupar não apenas uma posição interpretativa crítica, mas também passa a ser capaz de 

utilizar a linguagem como forma de poder  tendo a possibilidade de dominar, criar ou re-

forçar seus valores do cotidiano, sua ideologia (BAKHTIN, 2011). 

Em função da grande importância de se desenvolver a capacidade de observar, 

compreender e interpretar a potencialidade não só dos modos semióticos escolhidos para 

representar e comunicar significações, mas também de ser capaz de reconhecer e produzir 

gêneros apropriados para a materialização dos textos de acordo com cada situação de co-

municação e exercício de cidadania, uma retomada teórica a respeito dos gêneros é reali-

zada a seguir considerando o LD um gênero tanto discursivo como retórico. 

 

1.3 Gênero 

 

Trazer a conceituação de gênero para essa tese se justifica pelo fato de que olhar  

e perceber o LD como um gênero constituído pela multimodalidade conduz a análise por 

caminhos que muito contribuem para o processo de ensino aprendizagem. Isso porque falar 

por enunciados que se apresentam sob diferentes formas tipificadas às quais Bakhtin 

(2011) chama de gêneros discursivos. As formas das línguas e as formas típicas dos enun-

ciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à experiência e à consciência em conjunto e 

estreitamente vinculadas. Conduzir a análise da presença da multimodalidade no LD man-

tendo em mente que ele é um gênero discursivo e retórico demonstra que as conclusões 

podem ser estendidas a outros enunciados de mesma tipificação, função e ação social, isto 

é, outros LDs.  
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Todo enunciado é uma réplica aos enunciados anteriores e está nitidamente deli-

mitado pela alternância dos sujeitos do discurso. É necessário considerar que um ser indi-

vidual está inserido socialmente e depende da responsividade do outro para completar, 

respondendo, e significar o seu próprio enunciado. Apesar de haver espaço para a indivi-

dualidade e subjetividade do sujeito, os gêneros apresentam formas tipificadas. O gênero é 

um enunciado que implica uma relação de dependência entre as situações sociais, seu en-

trelaçamento e sua estrutura. Como afirma Bakhtin (1999), cada época e cada grupo social 

têm seu repertório de formas de discurso na comunicação socioideológica. (ALVES, 2013) 

No processo comunicacional, aprende-se a moldar o discurso em formas de gênero 

e, quando o discurso alheio é ouvido, já adivinha-se o seu gênero instantaneamente. Desde 

o início temos a sensação do conjunto do discurso. Cada gênero apresenta-se individual-

mente com complexidade diversa, tipificando os enunciados. Mesmo imprimindo sua mar-

ca estilística no enunciado, a individualidade, ainda precisa ter o gênero que utiliza para 

enunciar reconhecido, permitindo, assim, a atualização do sentido pelo sujeito do discurso 

que responderá ao seu enunciado continuando a corrente da comunicação. 

A relação valorativa do falante com o objeto do seu discurso determina não só a 

construção do enunciado dentro de um gênero apropriado, com alterações possíveis sem 

descaracterizá-los, mas também a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicio-

nais do enunciado.  A escolha de um dado gênero não é feita ao acaso, como nada na co-

municação.  Ela é determinada pelo tema, pela situação concreta da comunicação e pela 

composição pessoal de seus participantes. De acordo com Bakhtin (2011, p.282), ela “é 

determinada pela especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por consi-

derações semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, 

pela composição pessoal dos seus participantes, etc”.  

De maneira dialógica, o enunciado é adaptado ao gênero do discurso e meios lin-

guísticos escolhidos. A possibilidade de mistura deliberada de gêneros das diferentes esfe-

ras e situações sociais no século XXI, como é o caso do livro didático, jornais, e-mails e 

outros tem feito com que novos gêneros surjam. Um aspecto textual que tem funcionado 

como gerador de estruturas específicas e modificadas é a forte presença da multimodalida-

de. O grande desenvolvimento tecnológico e a facilidade de acesso às tecnologias como 
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dos computadores e dos celulares, com máquinas fotográficas, filmadoras e softwares de 

fácil manuseio, facilitam a inserção da multimodalidade nos textos.  

Considerando tais questões, nesta tese, utilizo a palavra gênero para o LD, sem dei-

xar de compreender que o LD é como um compêndio de vários gêneros. É como se nele 

houvesse vários gêneros embutidos (CROWSTON E M. WILLIAMS, 2000). A composi-

ção de um gênero por meio da sobreposição, combinação ou inserção entre gêneros recebe 

diferentes classificações por autores e linhas de pesquisas diversas. Maingueneau chama de  

hipergênero por dar fomato e enquadrar “uma larga faixa de textos” (MAINGUENEAU, 

2010, p. 113) incluídos, apropriados pelo LD, para uma cenografia específica: o ensi-

no/aprendizagem.  

Bazerman (2011) atribui a nomenclatura sistema de gênero, se referindo a múltiplas 

comunicações realizadas num padrão que pode ser reconhecido. Marcuschi (2008) o trata 

como um suporte textual com características muito especiais pelo fato de considerar que 

não há mudanças na identidade nos gêneros, mas na funcionalidade. Para contribuir à 

compreensão do que se passa com os discursos em situadas cenogarias, recorro à teoria da 

Retórica Contemporânea, que pode muito contribuir para analisar a linguagem do LDP, 

objeto desta pesquisa mesmo que ele seja a combinação, a superposição ou mesmo a site-

matização de gêneros que ganham uma nova funcionabilidade
 
como uma prática de lin-

guagem, com enunciados relativamente estáveis realizada na cenogrrafia da sala de aula. 

 

1.3.1 O Gênero e a Retórica  

Uma teoria que se mostra bastante enriquecedora para o estudo dos gêneros e análi-

se do LD é a Retórica Contemporânea. Ela é uma releitura da Retórica Clássica, comple-

mentada pelas reflexões de Bakhtin que pensa o gênero como uma ação social. Conforme 

esta teoria, as tipificações  e recorrências e as adaptações, ou modificações, se dão em fun-

ção das exigências retóricas. Em outras palavras, os textos se mantêm estáveis ou se modi-

ficam de acordo com as necessidades das ações sociais. 

Miller (2012) propõe apresentar o gênero sob a perspectiva dos estudos pedagógi-

cos que encorajam uma “compreensão mais consciente e social” (MILLER, 2012, p.13). 
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Como consequência cria-se a possibilidade de trazer as práticas sociais para o contexto 

instrucional com atenção especial às regras e às convenções. Uma definição de gênero re-

toricamente validada necessita ser centrada nas ações utilizadas para sua realização. Os 

gêneros pertencem a comunidades retóricas e, ao mesmo tempo, às suas bases culturais. 

Além de ser considerado uma estrutura e um instrumento explicativo, o gênero se torna um 

ponto de ligação entre intenção e efeito (MILLER, 2012, p. 24).  

Os gêneros  fundem elementos situacionais com a forma e a substância. A proposta 

de Miller, responsável por introduzir a teoria da Retórica Contemporânea nas reflexões 

sobre gênero, é que o termo “gênero” seja limitado à classificação baseada em práticas 

retóricas. Sua classificação deve ser aberta e organizada em torno de ações situadas. Essa 

perspectiva aproxima-se à proposta de Bakhtin (2011) que relaciona a tipificação dos tex-

tos em função das situações sociais em que a interação ocorre. Contudo, não ignora o con-

ceito aristotélico de que a retórica tem a função central de convencer um interlocutor espe-

cífico. A interação social submetida ao gênero retórico é sempre uma mediação entre o 

interesse e o poder de persuasão.  

Neste contexto, o gênero é um meio retórico de mediar as intenções privadas e as 

exigências sociais ligando o privado ao público, o singular ao recorrente. Dessa forma, o 

gênero assume o papel intermediador e eleva a linguagem aos mais altos níveis.  Os gêne-

ros ajudam a construir a substância da vida cultural incorporando o que chamamos de cul-

tura humana, o conhecimento estético, econômico, político e a crença religiosa. Os gêneros 

se tornam um artefato cultural e racional tendo implicações na educação retórica. Aprender 

um gênero, é aprender padrões de formas ou ethos para alcançar seus próprios propósitos e 

ainda aprender quais propósitos pode-se ter.  

 Discutir a respeito de gêneros na era digital torna-se um verdadeiro paradoxo. As 

novas mídias disponíveis possibilitam e direcionam mudanças constantes, enquanto o con-

ceito de gênero traz recorrências e tipificações como fatores constitutivos. Em resposta à 

exigência recorrente, gêneros já existentes modificam e, algumas vezes, novos gêneros 

também surgem em função da relação entre, o que Miller e Shepherd (2009) chamam de, 

forças dicotômicas orientadas em duas direções.  
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Uma força direciona para a manutenção dos gêneros, tipificação e recorrência. Em 

outra direção, há forças direcionando para mudanças, tais como novas situações sociais e 

novas percepções e necessidades da comunidade. Quando uma forma de ação de comuni-

cação é tipificada, familiar e aceita por um grupo social ou comunidade retórica, o proces-

so de comunicação é mais suscetível a ser bem sucedido. Por esta razão, os membros da 

comunidade tendem a se comunicar em um gênero reconhecido. O gênero é percebido  

como o aspecto da comunicação situada capaz de reprodução. 

 As regras e os recursos de um gênero fornecem papéis reproduzíveis de falante e 

de ouvinte, tipificações sociais de necessidades sociais e exigências recorrentes, estruturas 

típicas e modos de relacionar um evento a condições materiais, transformando-as em res-

trições ou recursos. Na perspectiva da Retórica Contemporânea, o gênero é observado co-

mo especificamente retórico por sua inserção nas práticas comunicativas cotidianas das 

comunidades discursivas, focando no poder (capacidade) interpretativo e motivacional. A 

retórica foca nos aspectos performativos e éticos da comunicação considerando os interlo-

cutores na situação de enunciação - aspectos situados e endereçados e suas implicações 

(MILLER, 2012, p.12). 

 

1.4 A Retórica 

Uma vez que as reflexões de Miller são baseadas na retórica, é necessário abordar 

alguns conceitos básicos como são entendidos pela retórica. A palavra, apropriada de Aris-

tóteles, que a define como sendo “a capacidade de encontrar meios de persuasão disponí-

veis em cada situação a fim de persuadir” (ARISTÓTELES, 2005, p.96), é tida como uma 

arte que difere das outras formas, ao mesmo tempo que a medicina, geometria e aritmética, 

porque cada uma das outras são institucionais e persuasivas em sua própria área de compe-

tência. Mas a retórica parece ter a faculdade de persuadir em qualquer tópico dado. Daí 

Aristóteles afirmar que, como uma arte, suas regras não se aplicam a nenhum tipo de coisa 

específica.  

 Em função da compreensão de uma arte que busca meios de persuasão, surge uma 

linguagem complexa composta por vários modos com a finalidade de persuadir. É a prova 

de que a persuasão dever ser artística, em outras palavras, deve ser produzida por nós por 
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meio de métodos já existentes ou inventados por nós. Esses métodos podem ser, ao mesmo 

tempo, a lógica formal, que tem sido mais privilegiada como núcleo da arte retórica por 

séculos, ou o método dialógico. Mas, de acordo com Aristóteles, esta arte deve ir além dos 

dois métodos uma vez que a retórica é útil para a persuasão, mas também é importante para 

discernir o meio de persuasão mais pertinente em cada caso. 

Neste trabalho, o conceito de Retórica que realmente me interessa é o que a consi-

dera enquanto prática persuasiva do discurso. No meu entender, baseado em Baumlin 

(1994), alicerçar a persuasão no conhecimento do produtor do discurso  a respeito das vari-

edades e complexidades do caráter humano, como na retórica clássica, possibilita ao falan-

te projetar uma autoimagem e formar argumentos em várias formas que acessem diferentes 

audiências e situações.  

Dentro dessa perspectiva considero que ambos, professor e alunos, são profunda-

mente influenciados e moldados pela história e pelas constantes modificações das forma-

ções sociais. Eles apresentam estruturas relativamente estáveis com ideias e habilidades 

diferentes para agir retoricamente na sociedade. Alunos respondem à sala de aula de várias 

maneiras: algumas vezes eles se engajam no discurso de sala de aula, que pode ser lembra-

do, outras vezes não. Alguns dos discursos lembrados podem ser internalizados e torna-

rem-se parte da auto-estrutura do aluno, outras vezes não.  

  Mas, quais discursos serão lembrados? Ainda mais, quais discursos serão internali-

zados? Tais afirmações e questionamentos levam a acreditar que o processo de ensi-

no/aprendizagem é diretamente ligado à persuasão dos alunos a aprenderem o que a socie-

dade, ou o sistema escolar como porta voz da sociedade, considera importante. É sabido 

que o processo de ensino/aprendizagem não se efetiva apenas sobre obrigação, comprome-

timento e racionalização. É também relacionando engajamento, confiança e emoção, o que 

salienta a importância de utilizar a retórica como uma teoria de análise do LD.  
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1.4.1 Por que abordar Ethos e Retórica Clássica?  

 Uma vez que o engajamento do aluno no processo de ensino-aprendizagem é impe-

rativo, a Retórica Clássica torna-se uma valiosa ferramenta, útil não apenas para análise do 

LD, mas também para uso dos professores e do próprio LD. Isso porque o objeto LD é um 

signo social que assume diversas representações as quais têm seu significado e valor dife-

renciados em função da situação de enunciação e do envolvimento de seus interlocutores. 

De ferramenta produzida para ser um apoio e suporte para professores de todos os níveis, o 

LD pode passar à construção ativa de uma imagem ou voz.  

 Inicialmente, podemos pensar que o argumento de o LD ter grande valor social por 

ser um inquestionável portador de conhecimento, cultura e valores que devem ser apresen-

tados e adquiridos na escola é suficiente para convencer o aluno a valorizá-lo. No entanto, 

o sistema de valores do aluno nem sempre coincide como o do sistema escolar e, neste 

caso, o referido argumento não é suficiente para convencer o aluno a participar do processo 

de ensino/aprendizagem. Como é sabido, as ações do sujeito social não se pautam apenas 

em um único sistema de valores sociais.  

 Atravessados por valores e interesses advindos de diversos lugares e papéis que e-

les representam, os alunos trazem consigo conhecimento prévio e a capacidade de resistir 

aos novos conhecimentos. Sua participação ativa no processo é determinante e está sob 

forte influência de seus interesses e valores. Assim o conceito Aristotélico de ethos, de que 

o caráter do produtor do discurso é evidenciando no discurso/texto, é de grande aplicabili-

dade no processo de ensino/aprendizagem e na busca do engajamento dos alunos na valori-

zação do LD.  

 A escolha de conteúdos, sintáticos e semânticos, assim como a estrutura, organiza-

ção, layout representa por si o caráter desse objeto. Apesar de ter seu significado e valor 

socialmente constituído, suas características retóricas materializadas por diferentes tipos de 

linguagem em forma de enunciado são um forte argumento para convencer o aluno a parti-

cipar ativamente do processo. 

 De acordo com o prefácio de Jasinski para o Sourcebook on Rhetoric, a retórica es-

tuda os múltiplos recursos: vozes, expressões idiomáticas e perspectivas. Mesmo reconhe-

cendo a importância de todos esses aspectos, e até mesmo valorizando-os e observando no 
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decorrer desse trabalho,  neste capítulo eu me concentro em dois pontos significantes, que 

justificam analisar o LD sob a teoria retórica: audiência e persuasão. A escolha desses dois 

aspectos foi feita em paralelo com os princípios da Retórica Contemporânea de que o pro-

dutor do discurso retórico deve considerar tanto audiência quanto a situação e que seu ob-

jetivo é a persuasão (JASINSKI, 2001).   

 

1.4.1.1 Uma visão da Retórica Clássica 

Uma vez que este trabalho se filia à Análise do Discurso de linha francesa, analiso 

como a multimodalidade constrói o ethos no livro didático como um gênero retórico e a-

credito ser essencial fazer um compêndio teórico a respeito da teoria clássica com ênfase 

no ethos. Os conceitos apresentados conduzem a análise e são basicamente apresentados 

por Alcorn (1994), Baumlin (1994, 2006), Jasinski (2001), Vickers (2001) entre outros que 

escrevem a respeito dos autores clássicos. Só então, na seção seguinte, parto para a Retóri-

ca Contemporânea, a retórica do século XX, a fim de ser capaz de analisar como a multi-

modalidade é utilizada para construir o  ethos em um livro didático do século XXI.  

 De acordo com  Jasinski (2001), a retórica tem múltiplos significados. As variações 

nos significados refletem diferentes atitudes em relação à língua e representação linguística 

e o uso da língua com objetivo persuasivo. Os conceitos da retórica são enredados em uma 

ambivalência persistente em direção à língua, o que pode ser reafirmado quando compara-

mos os pressupostos de Platão com os de Isocrates , de Aristóteles, dos sofistas e também 

dos romanos (Cícero e Quintiliano). 

 Para Platão, a retórica era uma pseudo arte que, assim como a poesia, era uma prá-

tica pública ignóbil, ou seja, indigna (Jasinski, 2001). Uma compreensão mais positiva da 

retórica surge nos escritos daqueles indivíduos que enfatizaram a capacidade benéfica da 

linguagem, fala e discurso, como Isócrates que acreditava que a linguagem, em especial, a 

oratória persuasiva ou retórica, foi um ganho para a civilização que proporcionou profun-

das modificações e grandes desenvolvimentos sociais nos distanciando das “bestas” selva-

gens. Ele ainda acrescenta que  
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a arte do discurso é a fonte da maior parte de nossas bênçãos … porque foi im-

plantado em nós o poder de persuadir uns aos outros e deixar claros os nossos 

desejos, não apenas para fugirmos da vida das bestas selvagens, mas conviver 

socialmente, fundar cidades, criar leis e inventar as artes e em geral, não há insti-

tuição idealizada pelo homem que o poder do discurso não nos tenha ajudado a 

estabelecer (ISOCRATES, apud. JASINSKI, 2001, xiv)
7
 . tradução minha. 

 A exaltação da linguagem e retórica de Isócrates desenvolveu-se em uma tradição 

de pensamento que se estendia dos gregos (Aristóteles e sofistas), aos Romanos (Cícero e 

Quintiliano) , alcançou  o movimento humanista do Renascimento europeu, e continua até 

hoje nas obras de vários teóricos e críticos .  

 É muito importante situar as afirmações de Aristóteles sócio-historicamente a fim 

de compreender suas reflexões e conceitos de Retórica e persuasão. Talvez fiquemos ten-

tados a afirmar, assim como Alcorn (1994, p. 17), que a ideia de Aristóteles a respeito de 

ethos, e consequentemente a respeito de retórica, é restrita. No entanto, o próprio Alcorn 

lembra que as  ideias de Aristóteles a respeito da retórica foram formuladas em uma socie-

dade, situação social, histórica e psicológica específicas. O momento histórico em questão 

é apontado por Graver, a sociedade grega sendo uma  

sociedade tradicional, na qual  todos os indivíduos sabiam seu lugar e suas obri-

gações, em que era claro quem era bom e não havia dúvida de o que ser bom re-

queria em situações particulares. Nessa sociedade, o desempenho direto de ativi-

dades cívicas centrais era uma questão de nascimento, hábito e de educação pela 

imitação dos mais velhos ou superiores (GARVER, 1994, p.7)
8
. tradução minha. 

 Garver (1994) também afirma que a relação que Aristóteles desenvolve entre inte-

ligência e caráter é plenamente compreensível apenas no contexto político específico de 

pólis. A retórica mostra como o discurso persuasivo e a boa prática de racionalização inte-

gram a inteligência e o caráter, e isso não busca os pressupostos anteriores que fazem essa 

integração possível. Neste cenário, “Aristóteles não precisa refletir a respeito do que para 

                                                 
7
The art of discourse…is the source of most of our blessings…Because there has been implanted in 

us the power to persuade each other and to make clear to each other  whatever we desire, not only 

have we escaped the life of wild beasts, but we have come  together and founded cities and made 

laws and invented arts; and,  generally speaking,  there is no institution devised by man which the 

power of speech has not helped us to establish( (Isocrates, apud. Jasinski, 2001, xiv).  
8
 traditional society, in which all individuals know their station and its duties, in which it is clear 

without argument who is good and what goodness requires in particular situations. The right per-

formance of central civic activities is a matter of birth, of habit, and of education through imitating 

one’s elders or betters (GARVER, 1994, p.7)  
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nós são questões filosóficas críticas”(GARVER, 1994, p.9) 
9
. Para Garver, a relação entre 

atividades civis e métodos artísticos podem tomar muitas formas, mas a relação entre inte-

ligência e caráter é o centro de todas elas.  

 Situando a retórica sócio-historicamente na Grécia antiga no meio do século V a.c., 

a retórica era ensinada juntamente com a filosofia pelos Sofistas que também ensinavam 

literatura, história, ética e muitas outras. Apesar de apenas fragmentos do trabalho dos so-

fistas terem sobrevivido, “parece que eles ensinavam rudimentos de organização de discur-

sos, claramente dividindo-os em seções marcadas, usando tropos e figuras retóricas apro-

priadas apelando para a emoção dos ouvintes como parte integrante do processo persuasi-

vo”(GAGARIN AND WOODRUFF, 1995, 584)
10

.   

 Entretanto, combinar Filosofia e retórica não era universalmente aceito, e Platão a-

niquilava a harmonia entre eles. Vickers (2001) narra que Platão era irremediavelmente 

hostil em relação à retórica e materializou essa postura em uma caricatura grotesca da ver-

dade nos diálogos de Gorgias e Phaedrus. Nesses diálogos, Platão direciona sua crítica 

contra a retórica política ensinada pelos  Sofistas
11

  e praticada em Atenas e em outros diá-

logos ele critica os escritores de discursos chamados de Lysias
12

. Na concepção de Platão, 

a retórica é  moralmente vergonhosa e oportunista para o gosto das massas . É uma ativi-

dade espúria, ilegítima e o rhetor
13

 é dito convencer sua audiência com o falso conheci-

mento , não tendo acesso à " verdade sobre a justiça ou às coisas boas”  (PLATÃO, 259e - 

260a , 272D - 273a apud VICKERS,2001 , p. 587 ) 

                                                 
9
 “Aristotle does not need to reflect on things that are critical philosophic questions to us” 

10
 “it seems that they taught the rudiments of organizing a speech, dividing it into clearly marked 

sections, using the appropriate rhetorical figures and tropes, and appealing to the listeners’ emo-

tions as an integral part of the persuasive process”  (Gagarin and Woodruff, 1995, 584 apud  Vick-

ers, 2001).   
11

 Isocrates, a well known Sophist, “opened his own school in 393 BCE, in direct competition with 

Plato’s Academy” (VICKERS, 2001, P.584). 
12

Lysias was a logographer, a professional rhetorician who writes speeches for others to deliver 

before the Athenian courts of law (a ghostwriter) (BAUMLIM, 1994, xi). 
13

 Rétor é a grafia em português para designar ,conforme a retórica,  o responsável por produzir e 

proferir o discursos persuasivos.
 
No entanto, aqui será grafado Rhetor para designar aquele repre-

sentado no texto enquanto enunciador da linguagem e responsável pelas escolhas dos modo de 

materialização do texto: dos argumentos. Este agente pode ser composto por mais de um  ser real 

enquanto organizador das ideias e produtor da forma, às vezes é uma equipe de produção. 
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 A hostilidade de Platão em relação à retórica levou vários escritores gregos a de-

fendê-la. O mais importante deles foi seu pupilo Aristóteles cuja retórica apresenta respos-

ta fundamentada  a Platão em vários aspectos. Um dos aspectos que pode ser apontado é 

que Platão coloca a retórica no mais baixo nível da hierarquia dominada pela dialética en-

quanto o texto de Aristóteles afirma que a retórica é a contrapartida da dialética. “Contra-

pondo Platão, Aristóteles afirma o status da retórica como técnica… sendo que pessoas 

comuns utilizam tanto a dialética quanto a retórica para discutir afirmações e se defender 

tanto  aleatoriamente quanto pela prática” (VICKERS, 2001, p.588)
14

.  

 Outro aspecto em que Aristóteles se contrapõe a Platão é quando considera que a 

retórica é útil em várias situações da vida do ser humano. Na verdade, Aristóteles define o 

homem como um animal político fortalecido pela habilidade de falar. Ele afirma ainda que 

a retórica é importante nos tribunais, mas também para endereçar audiências compostas 

por interlocutores menos especializados. Em defesa da retórica diz que, se juízes chegam a 

decisões errôneas, não se pode culpar a retórica, mas aqueles que delas se utilizaram de 

maneira imprópria. Ainda, para ele, quando alguém se utiliza do “discurso racional” para 

se defender, se atacado, não é imoral. 

  Para Aristóteles, a utilização do discurso racional apenas nos ajuda a ver claramen-

te como os fatos são. Em sua percepção, a retórica é a única parte da arte que tem a função 

persuasiva em todos os casos, diferentemente das outras artes que só se posicionam a res-

peito de um assunto específico. “Diferentemente de Platão, ele se recusa a opor a retórica à 

filosofia, na verdade, ele a insere no círculo das ciências humanas”. (VICKERS, 2001, 

589).  

 Aristóteles afirma que a retórica é ligada a três modos de persuasão: logos, pathos e 

ethos. Cada um dos três modos de persuasão mereceria um trabalho inteiro a seu respeito. 

No entanto, em função das limitações e objetivos deste trabalho, aponto de forma breve 

que o Logos tem sua fonte na lógica. Ele é a “prova” fornecida pelas palavras do próprio 

discurso e está relacionado ao princípio da argumentação. Pathos envolve provocar uma 

resposta emocional e adequada na audiência. Isso exige um conhecimento das emoções 

                                                 
14

 “Against Plato, Aristotle affirms the status of rhetoric as a techne…, since ordinary people use 

both dialectic and rhetoric, to discuss statements and to defend themselves, either at random or 

through practice” (VICKERS, 2001, p.588). 
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humanas, por isso Aristóteles fornece um breve tratado sobre psicologia. O Ethos está rela-

cionado com o caráter do orador como retratado no próprio discurso e depende do conhe-

cimento  do orador do caráter humano e da bondade (ARISTÓTELES, 1941). 

 Uma vez que este trabalho busca apreender e analisar os discursos a respeito da 

multimodalidade no livro didático, dos três modos de persuasão postos por Aristóteles é o 

conceito de ethos que realmente é desenvolvido neste capítulo. A Retórica Clássica fun-

damentou a persuasão no conhecimento do orador das variedades e complexidades do cará-

ter humano. Este conhecimento capacita o orador a projetar uma autoimagem favorável e 

formar argumentos que atinjam diferentes audiências em ocasiões diversas. (BAUMLIN, 

1996). É fato que a maioria das teorias baseadas no conhecimento clássico reconhece a 

influência da classe e cultura da audiência, além de uma série de motivos típicos, valores, 

preconceitos e recursos a que a audiência está sujeita. 

 Baumlin (2006) aponta ainda que Aristóteles e outros, como Isócrates, admitem 

não apenas a amoralidade da retórica na busca de um discurso persuasivo, mas também o 

papel do parecer ser bom na persuasão. Além de afirmar que “parecer bom” é suficiente, 

não precisando realmente “ser bom”, ele também diz que a retórica serve "na descoberta de 

argumentos prováveis situados dentro do reino da mudança humana, assuntos sociais” 

(BAUMLIN, 2006).
15

  

 Outra percepção que questiona a verdade do discurso é a de Isócrates. Em Antido-

sis, Isócrates (apud BAUMLIN, 2006), busca garantir que o caráter moral do orador por 

toda uma vida de treinamento na cultura retórica grega e diz que " a ambição de falar bem 

pode fazer uma pessoa melhor e mais digna" (BAUMLIN, 2006, p. 337). Contudo, mesmo 

que ele mencione a possibilidade do discurso do rhetor influenciar na dignidade e caráter 

do ser humano que produz o discurso, a presença da palavra “pode” demonstra que não há 

uma relação direta entre a produção do discurso com a vontade de verdade e a verdade 

propriamente dita. Reiterando que há apenas a possibilidade, ele admite que não há “arte 

                                                 
15

 “in the discovery of probable arguments situated within the realm of changing human, social 

affairs”  (BAUMLIN, 2006) tradução minha. 
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que possa implantar honestidade e justiça em naturezas depravadas” (BAUMLIN, 2006, p. 

265)
16

 . 

 

1.4.1.2  O Ethos clássico de acordo com Aristóteles.  

 Olhar o LD sob a lente da teoria retórica pode levantar interesse em refletir a res-

peito dos três aspectos a ela ligados: Logos, Pathos e Ethos. Contudo, a presença do LD no 

ambiente escolar revela o logos como já pressuposto. Em nossa sociedade o LD é um obje-

to cultural reconhecido por muitos como um compêndio de conteúdos e conhecimentos que 

deveriam ser adquiridos pelos alunos. Em outras palavras, a presença do próprio LD na 

escola é um argumento lógico para que professores e alunos o utilizem e o aceitem como o 

portador da verdade. 

 No entanto, como dito anteriormente, o processo de ensino/ aprendizagem não é 

apenas sobre obrigação, comprometimento e razão. Considerando que o processo de ensi-

no/aprendizagem é também sobre engajamento, confiança e emoção, pode-se assumir que 

o pathos e o ethos também deveriam ser observados. No entanto, esta é uma pesquisa de 

Análise Documental do LD. Por não haver a proposta de incluir a resposta dos sujeitos 

envolvidos no processo, especialmente aqueles ligados à emoção, o pathos não figura na 

análise proposta sob a teoria retórica. 

 Assim, mesmo sendo utilizada a teoria da retórica, o objetivo geral deste capítulo se 

limita a analisar como o LD constrói seu ethos por meio da multimodalidade. Tal objetivo 

exige conhecimento do conceito de ethos e, consequentemente, de audiência, uma vez que 

a construção do ethos é feita em função da audiência. O primeiro conceito a ser apresenta-

do é o de ēthos, que pode ser definido amplamente e timidamente, como o “caráter que 

emerge por meio da linguagem
17

” (BAULIM, 1996, p.263). O segundo conceito, o de au-

diência, como um construto da imaginação retórica em processo de formação, é desenvol-

vido no tópico a seguir.   

                                                 
16

  “art which can implant honesty and justice in depraved natures” (Isocratis, apud BAUMLIN, 

2006, p. 265)  
17

 character as it emerges in language 
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 Desenvolvendo a ampla ideia de o ethos emergir por meio da linguagem, demons-

trando o caráter do rhetor, observo que historicamente já houve diversas conceituações do 

termo. Contudo,  dedico maior atenção à visão da retórica clássica e dos autores do século 

XXI. Isso porque, apesar de haver diversos conceitos relacionados ao ethos tais como o 

Helênico, o Romano, o ēthos dos primeiros cristãos de Santo Agostinho, o ēthos da Renas-

cença de Machiavel, o ēthos iluminista de Campbell, o ēthos moderno de Burke, o ēthos 

pós-moderno de Barthes e assim sucessivamente, há maior identificação deste trabalho 

com discussão a respeito do ēthos sob a perspectiva da retórica clássica e a percepção dos 

autores do século XXI (JASINSKI, 2001). 

 Mesmo dentro da própria retórica clássica, não há unanimidade de sentido e uso do 

termo ethos, talvez em decorrência até mesmo da percepção do valor e papel da retórica. O 

exemplo mais claro é a diferença entre a percepção de Platão e a de Aristóteles. Retoman-

do  algumas percepções de ēthos, Baumlin afirma que  

Platão não utiliza o termo  ēthos no sentido retórico mais tarde estabelecido por 

seu pupilo Aristoteles; no entanto por inferência, pode-se  considerar uma defini-

ção platônica. Se a retórica correta, como Platão a descreve, busca descobrir e ex-

pressar a alma da verdade, então o ēthos descreve a harmonia interna entre lingua-

gem, caráter e verdade: na perspectiva platônica, ēthos define o espaço onde lin-

guagem e verdade se encontram e  tomam corpo dentro do indivíduo” 
(BAUMLIN, 2001, p. 264)

18
. tradução minha.  

  Ethos é traduzido como “caráter” e era usado por Aristóteles para se referir às for-

mas como os atributos persuasivos do falante, aqui rhetor, eram percebidos e manifestados 

no discurso. Aristóteles (2005) apontou, em uma passagem amplamente citada da Retórica 

que o caráter ou ethos talvez possa ser considerado o meio mais eficaz de persuasão, mas 

ele limita esse caráter à suficiência do “parecer ser” sem haver um compromisso como o 

realmente “ser”. 

 A análise sistemática do ethos foca na persuasão ao representar o rhetor, ou expli-

citar o ethos no discurso como experiente, inteligente, competente e preocupado com o 

bem-estar da audiência. Ele se refere à tentativa dos rhetor (retóricos) de se retratarem em 

                                                 
18 Plato does not use the term ēthos in the rhetorical nesse later established by his pupil, Aristotle; 

by inference, though, one can work toward a Platonic definition. If “right rhetoric,” as Plato de-

scribes it, seeks to discover and express the truth of the soul, then ēthos describes the inner harmo-

ny among language, character, and truth: in Platonic fashion, ēthos defines the space where lan-

guage and truth meet and are made incarnate within the individual” (BAUMLIN, 2001, p. 264).  
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seus discursos como tendo um bom caráter moral - good moral character -  (arete) , sabe-

doria prática - practical wisdom - (phronesis)  , e boa vontade - good will - ou seja, uma 

preocupação para com a audiência (eunoia) a fim de conseguir sua confiança e seguramen-

te persuadi-la. Assim, a construção do ethos é diretamente relacionada à persuasão de uma 

audiência específica (CHERRY, 1998).  

 Aristóteles também sugere que “persuasão é alcançada pelo caráter pessoal do fa-

lante”, aqui rhetor, “quando o discurso é pronunciado”, aqui quando é enunciado, “e nos 

convence ser crível” (1366b, apud BAUMLIN, 2001, p.15). Ao escolher a sentença “nos 

convence ser crível”, mais uma vez é afirmado que basta o rhetor “fazer-se crível” não 

havendo necessidade de sê-lo. Similarmente, isso ajuda o rethor a nos convencer  de que 

cremos que ele possui mesmo certas qualidades. Ao tratar o ethos como caráter moral, o 

sentido de caráter não é nem singular nem inato; ele é a combinação de bom caráter moral, 

sabedoria prática e boa vontade em relação à audiência demonstrados no discurso Aristóte-

les, Retórica). Mas, ele é ainda “refletido nas escolhas deliberadas das ações e é desenvol-

vido como um hábito mental” (REYNOLDS, 1993, p. 327)
19

.  

 Refletir a respeito do pensamento de Aristóteles em relação ao ethos, consequen-

temente, à audiência, e aplicá-los ao LD conduz à necessidade de o LD se apresentar como 

confiável e interessante. Sendo o objetivo fundamental do ethos a persuasão da audiência 

de que o que está sendo enunciado é uma verdade, os alunos, enquanto audiência, devem 

reconhecer a autoridade do LD com uma confiável fonte do conhecimento. Isso porque, 

uma audiência “deve frequentemente invocar sua impressão na confiabilidade do orador” 

(J. WISSE, 1989, p. 247 apud BAUMLIN, 2001). Assim, o próprio LD deve convencer a 

audiência de que o que está sendo ali apresentado é verdade e importante. 

 No entanto, a visão de que o caráter do indivíduo e o rhetor nem sempre coincidem 

não é unânime entre os retóricos clássicos. Uma percepção que se contrapõe a essa é a de 

Isócrates. Ele traz as características dos indivíduos para dentro do discurso. Sob a perspec-

tiva Isocrática, o enunciador do discurso possui e demonstra o ethos em todas ações da 

vida até mesmo antes de falar e escrever. Em outras palavras, o ethos é pré-existente ao 

                                                 
19

  It is “reflected in deliberate choices of actions and [is] developed into a habit of mind” (Reyn-

olds, 1993: 327).  
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texto de uma pessoa enquanto, na perspectiva de Aristóteles, o enunciado talvez possa tra-

zer sua boa reputação para a situação retórica, mas ele deve manifestar seu bom caráter, 

conhecimento prático e a preocupação com a audiência ao fazer as escolhas no seu discur-

so.  

 Aristóteles até mesmo admite a amoralidade da retórica e o papel do parecer na 

persuasão, mas o caráter deve ser mostrado no próprio texto. Herdado da metafísica platô-

nica, a representação do “self” no discurso distante do real “self” com acesso à Verdade e 

o Justo, cria a diferença entre a ética e o ethos. A tradição aristotélica afirma que parecer 

bom é suficiente uma vez que é apresentado pelo discurso. De fato, Baumlin (1994), base-

ado nas reflexões de Aristóteles afirma que   

O ethos diz respeito à relação problemática entre o caráter humano e o discurso; 

mais especificamente, deve-se levantar questões relativas à inclusão do caráter do 

orador como um aspecto do discurso, assim como sua representação e seu papel, 

do caráter do orador no discurso, na persuasão (BAUMLIN, 1994, xvii) . 

 Para Aristóteles, o discurso se torna uma construção ativa e representação do cará-

ter. O discurso é, entre outras coisas, a dramatização do caráter do orador. Halloran (1982) 

afirma que na teoria retórica, ethos é um termo para auto-representação. Simplificando, ele 

afirma que, o ethos é o que pode ser chamado de argumento de autoridade. Um argumento 

que na verdade diz: “Acredite em mim porque sou o tipo de pessoa em cujas palavras você 

pode acreditar”
20

 (HALLORAN, 1982, p. 60). 

 Mesmo tendo posto a suficiência de parecer ter bom caráter, Aristóteles argumenta 

em favor da possibilidade do desenvolvimento do ethos de uma pessoa. Ele afirma que 

indivíduos não são predispostos a ser virtuosos nem tampouco depravados. Isto é, há a 

possibilidade de adquirir a disposição para formalmente ser bom. Ele afirma que areté 
21

, é 

adquirida por meio de exercícios habituais de virtude. Ele considera que a pessoa desen-

volve o caráter pelo hábito, um processo de habituação. Donde pode-se deduzir que o fato 

de constantemente fazer escolhas para construir um bom caráter pela linguagem pode levar 

alguém a desenvolver em si o bom caráter construído no texto. 

                                                 
20

 “Believe me because I am the sort of person whose words you can believe” (HALLORAN, 1982, 

p. 60) 
21

 areté aqui é a virtude em um sentido mais amplo. Apesar de privilegiar o bom caráter moral, 

também engloba a boa vontade em ajudar a audiência. 
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 Em consequência, o caráter bem formado leva um a agir de acordo com os princí-

pios de virtude como habitual. Uma vez que os valores foram adquiridos e internalizados, 

o indivíduo passa a acioná-los em cada uma de suas escolhas e ações, demonstrando a ne-

cessidade de educar uma pessoa em ações retóricas. Aristóteles sugere que é possível de-

senvolver o caráter pela educação moral. Assim, “Se ethos é manifestado em ações retóri-

cas, e é formado por escolhas de modos de ação éticos, educar uma pessoa em ações retó-

rica, escolarizá-la em hábitos retóricos próprios, é um meio de formar seu caráter” 

(HALLORAN, 1982, p.61)
22

.  

 Em função das características dos alunos do século XXI, a audiência do LD, a teo-

ria aristotélica pode não ser suficiente quando se pretende delinear os meios pelos quais 

um ethos é alcançado em uma cultura que é caracterizada pela fragmentação e pluralismo 

ético. As condições históricas dos cidadãos de Atenas, eram muito diferentes das caracte-

rísticas dos professores e alunos em formação da atualidade. Algumas complexidades da 

organização social e estrutura interna do sujeito social do século XXI apontam a necessi-

dade de acionar e apropriação da Retórica contemporânea. 

 Após compreender a teoria retórica de Aristóteles e especialmente ethos, eu, assim 

como os retóricos contemporâneos, considero o self 
23

 formado por vozes conflituosas o 

que aponta para o ajustamento dos conceitos clássicos às diferentes situações históricas e 

sociais. Também é importante apontar que esses estudantes nasceram em uma sociedade 

multimídia que desenvolveu uma obra distinta de produzir e atualizar o sentido de um tex-

to como um espaço multidimensional no qual as variedades de escrita são combinadas, 

mas nenhuma delas é original. Nesse cenário, o texto é um tecido de citações extraídas de 

inúmeros centros de cultura. O produtor do texto apenas “imita” um gesto que é sempre 

anterior e tem apenas o poder de misturar escritas (BARTHES, 1977, apud. WARNICK, 

2004).  

 

                                                 
22

 “If ethos is manifested in rhetorical action, and is formed by choosing ethical molds of action, 

educating a person in rhetorical action, schooling him in proper rhetorical habits, is a means of 

forming his character” (HALLORAN, 1982, p.61). 
23

O self neste contexto é o indivíduo inserido em uma sociedade que o compõe e modifica . 
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1.4.1.3 O ethos do rhetor do LDP: uma perspectiva retórica  

 Ao olhar a aplicação da multimodalidade no LD, tanto na constituição do ethos 

quanto na produção de sentido, não a considero como a produção das autoras cujos nomes 

figuram na capa. Percebo o LD constituído pela multimodalidade como produto do traba-

lho de um time constituído pelos organizadores de ideias, conteúdos e argumentos verbais 

(as autoras) e os designers, pessoas com habilidade de ver, produzir e valorizar textos ao 

trabalhar a disposição dos argumentos e outras ferramentas como cores, formas e tamanhos 

de fontes.  

 A esse time produtor do LD, tenho chamado de rhetor. Assim, quando analisando o 

LD, não estou pensando no rhetor como indivíduo, mas num caráter formado por muitos, 

assim como o indivíduo é formado por múltiplas vozes (BAHKTIN, 1999). O LDP en-

quanto materialização de discursos apresenta características retóricas que são produto do 

trabalho e, consequentemente, vozes de time produtor que constitui o rhetor responsável 

pela produção do LDP enquanto discurso retórico. Neste ponto do trabalho, é importante o 

observar que o rhetor deve ser considerado leitor de seu próprio material para que se tenha 

um material de alta qualidade.  

 Para a produção de um bom material, os indivíduos que compõem o rhetor preci-

sam atuar como leitores críticos de seu próprio material. Ao ler seu próprio material, os 

organizadores do LD devem manter em mente que o LD está sendo produzido para ser lido 

por uma audiência do século XXI que apresenta suas próprias características. Reconhecen-

do que, no processo composicional, tanto o escritor quanto o leitor são criadores que de-

senvolvem papéis igualmente importantes, Mitchell e Taylor argumentam, a audiência tem 

total poder de avaliar e motivar a escrita. Nesta perspectiva, o sucesso do texto será julga-

do pela reação da audiência: “bom” é traduzido em eficaz, “ruim” em ineficaz (MIT-

CHELL, TAYLOR : 250 apud EDE; LUNDSFORD, 2009, p.158).  

 Um terceiro aspecto a ser retomado é que, baseado na retórica, a análise não consi-

dera as informações a priori a respeito dos componentes do rhetor do LD. As únicas carac-

terísticas a serem atribuídas aos produtores do texto são aquelas que são mostradas no  

próprio texto por meio das escolhas dos argumentos, da estrutura da linguagem e imagem 

usadas, disposição de informações, tamanhos formas e cores usadas e outros aspectos  que 

revelam o caráter do rhetor. Tudo está presente no texto, assim como o próprio discurso. A 
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perspectiva de Isócrates a respeito da necessidade do rhetor possuir e mostrar o ethos em 

todas as ações de sua vida, não será considerada, ou seja, apenas o que é observável no 

próprio texto será considerado.  

 Mesmo que os alunos considerassem que o LD é um portador de conhecimento, 

cultura e valores que devem ser aprendidos, que ele já foi escolhido em uma rigorosa sele-

ção, há ainda o fato de que não é garantido que eles participarão nos seus discursos e nos 

da sala de aula, ou que eles se lembrarão dos discursos nos quais eles se engajaram. Ainda 

mais, não se pode afirmar que eles internalizarão os discursos por eles lembrados a fim de 

que eles se tornem parte de suas estruturas internas. Desta forma, durante a análise, o LDP 

em si, estrutura e escolhas de forma, conteúdo e outros aspectos do próprio texto em rela-

ção à construção de seu ethos são consideradas na análise como argumentos do processo 

de persuadir os alunos a aprender o que o LDP traz. 

 

1.5  Retórica Contemporânea 

A partir do final dos anos 60 do século XX, a definição de retórica parte para uma 

definição mais abrangente, que inclui todo o tipo de comunicação como forma de persua-

são, poder ou expressão cultural. No século  XXI, a forte presença e influência dos meios 

de comunicação  operam nos processos persuasivos. Eles desafiam a analisar os meios e as 

estratégias de persuasão que mais e mais precisam influenciar múltiplos públicos. Assim 

juntamente com questionamentos a respeito do meio que a retórica se utiliza e também da 

audiência a que ela se dirige surge a nomenclatura Retórica Contemporânea como um pro-

cesso comunicativo mais vasto, por meio da utilização de símbolos e dos significados. 

Há discussões a respeito da definição da retórica. Por um lado, é definida como 

forma do discurso e, por outro, como prática de linguagem. Teóricos contemporâneos e 

críticos continuam a usar o termo “retórica” para se referir a certas práticas discursivas 

assim como a certas formas de teoria e modos de teorização. Jasinski identifica seis delas 

incluindo: retórica como prática persuasiva de discurso; retórica como o uso de tropos e 
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figuras; retórica como o tipo de prática de middle ground
24

; retórica como atitude, perspec-

tiva e/ou força discursiva (retórica universalizada); retórica como a dimensão persuasiva 

do discurso e prática simbólica, e/ ou força discursiva (retórica universalizada); retórica 

como discurso público ou civil (JASINSKI, 2001, xxiii) 

 Todas as definições têm características atraentes, e todas parecem ter certas limita-

ções, de acordo com Jasinski. Durante vários períodos históricos, a identidade da retórica 

como prática cultural era estável e sem maiores questionamentos, mas não é o cenário da 

atualidade. Na verdade, não se sabe nem se a retórica alcançará  uma identidade coerente 

como prática.  

 

1.5. 1 Um breve histórico  

 Devido à expressividade e ao valor social atribuído à retórica de Aristóteles, na se-

gunda metade do século XX, o estudo da retórica é retomado. Um novo olhar, lançado 

sobre a retórica Aristotélica conduz a novos rumos.  Inicialmente, tal fato é explicado por 

seus fundadores, Perelman e L. Olbrechts -Tytecas, como um resultado inesperado de uma 

pesquisa e provoca a emerção da nomeclatura Nova Retórica. De acordo com os autores, 

eles, inesperadamente, redescobriram um componente na lógica de Aristóteles que tinha 

sido esquecido há muito, ou no mínimo, ignorado e desvalorizado. Era o componente dia-

lético, diferente da racionalização demonstrativa. Foi ao reestabelecimento dessa nova ra-

mificação do estudo, dedicado à racionalização informal de análise, que eles chamaram de 

Nova Retórica (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA 1999).  

 Assim, a Nova Retórica propõe pesquisar em algum lugar na racionalização huma-

na, por um diálogo com a audiência movido pela dialética na era contemporânea. Isto é, 

apresentar conceitos contraditórios, um componente fundacional da dialética, e não reduzir 

a retórica à lógica formal. Por meio desse procedimento, escapa-se de conclusões. Por ad-

mitir contradições colocadas em uma unidade como sua essência, conduz-se uma argumen-

                                                 
24

 Prática de middle ground é aquela que se ocupa com a justiça e/ou a criação e manutenção da 

comunidade (inter subjetividade). 
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tação na qual a verdade está sempre em transformação. Perelman e L. Olbrechts - Tyteca 

iniciaram esse novo olhar lançado para a retórica e a chamaram de Nova Retórica.  

No século XXI, outro grupo de pesquisadores continua a desenvolver as ideias rela-

cionadas à retórica clássica transformando-as e adaptando-as à realidade contemporânea, 

fazendo emergir a nomenclatura Retórica Contemporânea. Essa nova perspectiva de estudo 

da razão humana a respeito do processo argumentativo tem contribuído para importantes 

pesquisas, envolvendo novas tecnologias e gêneros como Miller (2012) mostra em seu 

livro Gênero, Agência e Tecnologia. Por causa das contribuições mais adequadas a esta 

pesquisa, privilégio o termo Retórica Contemporânea ao invés de Nova Retórica.  

 Pensar a respeito dos processos argumentativos é pensar na realização da lingua-

gem em situações interacionais sob certas condições de produção. Dessa forma, trazer a 

retórica para esta tese não é uma digressão da Análise do Discurso Francesa. Uma vez que 

o ethos é considerado não apenas por Aristóteles, mas por muitos outros como o meio de 

persuasão mais eficaz, faz-se mister que eu observe como o ethos é construído pela multi-

modalidade no Livro Didático objetivando a persuadir o aluno a engajar no processo de 

ensino/aprendizagem.  

 

1.5.2 A Compreensão contemporânea da Retórica e do Ethos. 

 Os retóricos contemporâneos têm feito algumas contribuições para a teoria clássica. 

Predominantemente, eles atualizam os conceitos clássicos adaptando-os ao novo contexto 

sócio histórico. Daí observar que boa parte das contribuições da Retórica Contemporânea 

se relacionam diretamente com a proposta desta pesquisa. Um exemplo a ser dado é a im-

portância dada à audiência por Charland. Enquanto a Retórica Clássica se voltava inteira-

mente para o discurso materializado por assumir uma sociedade com características está-

veis que sabia exatamente como deveria responder ao discurso por saber o seu lugar social, 

a retórica contemporânea afirma que “a audiência é um conceito fundamental para a teoria 

e prática retóricas” (CHARLAND, 1995, p.12) .  

 Na situação sócio-histórica em que a Retórica Clássica se desenvolveu e era prati-

cada não havia preocupação com a interlocução uma vez que a cena de enunciação era 
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determinada e controlada de acordo com a estrutura social vigente. Já no novo contexto em 

que a sociedade está em constante modificação, na qual a Retórica Contemporânea se ins-

taurou, se temos que pensar em ethos, não podemos deixar de considerar a audiência. Em 

primeira instância, a audiência é um construto da imaginação retórica. Por um tempo a 

audiência retórica é uma  ideia em processo de formação. O fato de a audiência retórica ser 

constituída dialeticamente, individual e coletivamente, é que a distingue.  

 Ao escrever a respeito da constituição da audiência retórica, Charland  aponta que 

algumas das características das audiências são intrinsicamente relacionadas à formação do  

ethos e que as audiências retóricas respondem de diferentes maneiras. Por concordar com 

os apontamentos do autor, acredito que ambos, audiência e ethos, devem ser objetos de 

observação e reflexão durante a análise do LD. Isso porque, mesmo que a retórica presuma 

que todas audiências têm a capacidade de se tornar uma audiência retórica, ainda existe o 

contingente do caráter e sua existência em um lugar e tempo específicos. Isto é, uma audi-

ência retórica é sócio-historicamente localizada e está sujeita ao contexto de enunciação.  

 Na perspectiva de que a audiência retórica não existe a priori, mas que se forma em 

um processo no qual é a execução pública do discurso que a materializa, dois aspectos 

constitutivos da audiência são apontados: sua essência e as relações de poder nas quais a 

audiência está politicamente inserida. Considerando todos esses fatores enquanto constroi 

o ethos, o rethor deve imaginar a audiência ser material e ainda deve atribuir a ele alguma 

capacidade universal. Assim, a audiência torna-se mais que destinatários individuais e con-

substancializa-se ante e em relação aos outros (CHARLAND, 1995). 

 Em relação ao aspecto constitutivo de sua essência, a audiência é formada por indi-

víduos, mas a retórica é direcionada a uma audiência de muitos. A distinção dialética do 

indivíduo e da coletividade da audiência retórica é realizada em circunstâncias históricas 

contingentes. A retórica não é endereçada aos indivíduos em suas individualidades, mas à 

comunidade que compartilha crenças e valores comuns constituídos através dos tempos em 

uma determinada cultura. Em circunstâncias históricas específicas, provas e argumentos 

deveriam ser apropriados diante de audiências materiais, particulares e concretas. Nesta 

visão, o papel da retórica é determinar a natureza e os preconceitos da audiência a fim de 

escolher os argumentos mais apropriados e, consequentemente, as provas que melhor per-

suadam a audiência em questão.   
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 Dito que a audiência retórica não é preexistente, mas que adquire sua materialidade 

na enunciação, é importante observar que o agrupamento de indivíduos sob uma constitui-

ção política torna-se mais do que ouvintes e juízes. Cada indivíduo torna-se um agente 

político em sentido mais amplo. Eles têm suas características individuais, seus próprios 

papéis sociais, crenças e realizações. Em outras palavras, “eles existem além do lugar retó-

rico ocupado. Eles existem como cidadãos ou sujeitos cujas ações são contidas em ambas: 

instâncias hierárquicas e instituições políticas” (CHARLAND, 1995, p.12)
25

. 

 Cherry (1998) aponta ser razoável assumir que os conceitos retóricos, tais como 

ethos, têm um papel essencial nos discursos escritos também. Eu vou além, digo que no 

processo persuasivo e na materialização dos discursos sociais, o texto inclui mais do que 

palavras ditas ou escritas. Cada aspecto ligado ao discurso que carrega valores culturais 

torna-se essencial para a constituição do ethos do texto, ou discurso. No discurso falado, a 

situação social, os atores envolvidos, o rethor, a audiência e a relação entre eles e a cena de 

enunciação em si formam o discurso como um todo. 

 Apropriando-me do raciocínio de Cherry a respeito da possibilidade do papel es-

sencial do ethos no discurso escrito e considerando as afirmações anteriores, posso assumir 

que não apenas as palavras escritas no LD afetam o processo persuasivo, mas outros tipos 

de linguagem também formam os argumentos persuasivos e constroem o “caráter” de um 

texto. Outros elementos tais como a disposição das palavras, imagens, e outros elementos 

visuais tais como tamanho, forma e cores da fonte e qualquer outro signo usado para cons-

truir o discurso escrito são combinados para persuadir os alunos a respeito da importância 

daquilo que está sendo dito no momento da enunciação e “boa vontade” de ser bom e cor-

reto.  

 Se o livro está na escola, é porque foi escolhido pela comunidade escolar, ou seja, o 

livro tem o seu lugar social determinado. Ele é considerado portador do conhecimento re-

conhecido pelo sistema escolar que deve ser conhecido e apropriado pelos alunos. Contu-

do, seguindo o pensamento de Aristóteles, não apenas a reputação do LD, mas também a 

de seus autores e produtores deveriam ser percebidas como construtores e constituintes do 

                                                 
25

“they exist beyond attending to a rhetorical address. They exist as citizens or subjects whose ac-

tions are both contained within and instantiate hierarchies and political institutions”  (CHAR-

LAND, 1995, p.12) 
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ethos. Além desses, a estrutura e os argumentos dentro do LD deveriam ser considerados e 

analisados. 

 Observando as escolhas dos argumentos feitos pelos autores, organizadores e até 

mesmo os designers do LD, podemos observar o uso da multimodalidade como uma teoria 

que auxilia na construção de um ethos persuasivo do LD por estabelecer uma relação do 

pensamento aristotélico e a importância da aparência física, diferentes gestos, entonação e 

estilos durante a enunciação e os diferentes tipos de linguagem escrita. Nós podemos con-

siderar nãoapenas as palavras, a linguagem verbal, enquanto constituintes do  texto e dos 

argumentos, mas também outras expressões da linguagem tais como imagens, formas, co-

res, tamanhos e muitos outros efeitos visuais.   

No entanto, a relação estabelecida entre o LD e o aluno não depende apenas dos ar-

gumentos e estrutura persuasiva do LD. As características intrínsecas de cada um deles 

afeta não só as escolhas constitutivas do LD, mas também a maneira que cada argumento é 

realizado, percebido e interpretado. Desta forma, o self
26

 e os hábitos éticos inflenciam 

diretamente no processo persuasivo que se instaura no momento de utilização do LD. Cada 

um apresenta características individuais no meio da coletividade, mesmo que influenciadas 

e determinadas por essa coletividade em que está inserido. Daí a necessidade de se consi-

derar o desenvolvimento do self e dos hábitos éticos ao refletir a respeito do ethos. 

 “Considerações clássicas de  ethos frequentemente ligam três ideias distintas: o de-

senvolvimento do self, o desenvolvimento do ethos e o desenvolvimento de hábitos éticos” 

(ALCORN, 1994, p. 4)
27

. Tal afirmação leva à necessidade de refletir a respeito da criação 

do self e hábitos éticos em diferentes condições sociais e culturais. De acordo com Alcorn 

(1994), diferentes culturas imaginam, definem e completam os selves
28

 diferentemente. A 

cultura é constituída diferentemente através dos séculos. Alguns aspectos culturais são 

mantidos e transferidos de geração a geração, outros se transformam quando em contato 

com outras culturas absorvendo alguns novos aspectos. 

                                                 
26

 Self , em geral, pode ser traduzido como as atitudes e predisposições de comportamento da uni-

dade da personalidade ou indivíduo representado em sua própria consciência. 
27

“Classical considerations of ethos frequently link three separate ideas closely together: the devel-

opment of self, the development of ethos and the development of ethical habits” (ALCORN, 1994, 

p. 4). 
28 plural de self 



82 

 

 

 Esta possibilidade de manter alguns aspectos e modificar outros por exposição pode 

ser comparada ao que a perspectiva de Bakhtin (1929) traduz como atravessamento de vá-

rias vozes, influenciando a formação do caráter. Isso significa que em diferentes culturas, o 

self, o caráter ou o indivíduo, e os hábitos éticos são vistos e constituídos diferentemente, 

apresentando, como resultado, diferentes características e valores. Dito de outra maneira, o 

self  é sócio historicamente constituído. Tal fato impactará a percepção e a constituição de 

audiências uma vez que as audiências são constituídas por indivíduos.  

 Considero os alunos como audiência constituída. Mesmo que haja diferenças psico-

lógicas entre os alunos, eles pertencem à mesma faixa etária e predominantemente estão 

expostos às mesmas cultura e situação social.  Tais características contribuirão para que 

eles compartilhem não apenas crenças, mas também habilidades e percepções. Estes alunos 

de EM de escola pública formam uma única audiência que figura em um ambiente sócio 

histórico no qual diferentes modos de apresentação de um texto são valorizados. Conhece-

dores do aspecto cultural de que esses alunos ocupam lugares sociais que exigem que eles 

constantemente produzam e respondam a textos multimodais, os designers do LD traba-

lham para que seu ethos seja revelado por diferentes linguagens. 

 

1.5. 3  A Audiência e seu papel na construção do Ethos. 

 Vista a importância atribuída à audiência na construção do ethos pela Retórica 

Contemporânea, neste ponto considero trazer um pouco dessa teoria para dar suporte à 

reflexão a respeito da audiência do LD do século XXI e o seu papel na construção do ethos 

do LD. Contudo, antes é necessário trazer um pouco da teoria a respeito da audiência e 

alguns pontos a respeito do rhetor.   Assim como o conceito de audiência, o conceito de 

rhetor é extremamente complexo. Ao se pensar na produção do texto, “discurso retórico”, 

LD, não dá para intitular uma única pessoa como rhetor do LD.  É sabido que os autores 

de LDs são predominantemente responsáveis por escolher os textos e outros argumentos 

para apresentar o conteúdo e persuadir os alunos a aprender. Contudo, não se pode deixar 

de apontar que há um time de profissionais responsáveis pela distribuição gráfica e layout 

do LD. 
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 Estes profissionais que tenho chamado de designers são parte constitutiva do rethor 

do LD. Eles têm um importante papel na determinação da disposição e forma dos signos e  

efeitos de sentido causados pelos variados tipos de linguagem escrita combinados. Os de-

signers são, basicamente, os responsáveis pelas escolhas multimodais a fim de viabilizar o 

efeito de sentido desejado pelos autores. Logo, ao dizer o rethor do LD, refiro-me a todos 

aqueles responsáveis por sua elaboração, desde a escolha dos argumentos linguísticos, fac-

tuais e disposições gráfica à escolha de conteúdos e filiações a linhas teóricas. 

 Ao criar o design do LD, o “time de designers” deve manter em mente que, por ser 

usado em um ambiente educacional, o layout do LD deve apresentar algumas peculiarida-

des determinantes para sua aceitação e sucesso. O ponto chave a ser considerado pelos 

designers é que “no livro didático, é necessário atribuir ao original do autor uma organiza-

ção gráfica que permita ao aluno se orientar por ela e assimilar de maneira mais fácil o 

conteúdo” (HOMMA
29

, 2015, p.1). A disposição gráfica não objetiva apenas tornar o LD 

mais atraente. A fim de atingir os objetivos do LD, o projeto gráfico deve traduzir sua pro-

posta didático pedagógica.  

 De acordo com Homma (2015), os designers do LD devem considerar uma série de 

fatores a fim de produzir um material impresso bem aceito. O primeiro deles é  respeitar a 

hierarquia dos conteúdos. Não se pode permitir nenhuma possibilidade de surgir dúvidas 

em função da organização. O outro fator é a distribuição das imagens. Ela deve ajudar a 

resolver dúvidas que o leitor possa apresentar, e não o oposto, dificultar a compreensão do 

que está sendo posto. O objetivo é evitar que o fluxo de leitura seja comprometido. Até 

mesmo a fonte é utilizada com a preocupação de evitar o cansaço visual que poderia com-

prometer o processo de aprendizagem. 

 Conceber a retórica como discurso persuasivo demanda que o rhetor, lembrando 

que aqui não é relevante se o rhetor é o autor ou o narrador ou mesmo designers técnicos, 

identifique a audiência e considere suas características psicológicas, culturais e institucio-

nais a fim de que o discurso possa ser efetivamente delineado e produzido de maneira es-

pecífica. Há dois textos que apresentam  teorias a respeito de audiência que considero im-

                                                 
29

 Sandra Homma trabalha na produção de LD há 20 anos e atualmente coordena o time responsél pelos 

designs e projetos visuais da Editora Moderna.  
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portante trazer para esta pesquisa a fim de enriquecer o compêndio teórico que respalda a 

análise da construção do ethos pela multimodalidade no LD. O  primeiro é de Rabinowitz’s 

(1997) e o segundo é de Ede and Lunsford’s (2009). 

 O primeiro traz a teoria de Rabinowitz’s que objetiva a audiência literária. Ela é 

importante aqui por trazer categorizações que são base para o desenvolvimento de outras 

teorias e podem ser adaptadas e apropriadas para categorizar a audiência do LD. Eu com-

paro os pensamentos de Rabinowitz (1977) a respeito da audiência literária à audiência, 

autores e designers do LD. No referido texto, o autor afirma que pensar no conceito con-

temporâneo de audiência literária remete a no mínimo quatro tipos de audiência para o 

discurso literário os quais ele classifica como: audiência real, audiência hipotética, a audi-

ência de imitação e a audiência ideal.  

 A primeira, a Audiência Real é formada por pessoas reais, seres vivos, que recebem 

o discurso.No caso de uma literatura universal talvez seja mais difícil delinear a Audiência 

Real, mas para a produção do LD, há estudos a respeito da audiência real, no caso os alu-

nos de EM, e textos oficiais que relatam seus resultados já estão materializados.  A segun-

da é a Audiência Hipotética (ou audiência autoria) é para quem o produtor do discurso o 

direciona quando o produz. O produtor do discurso imagina as crenças e as necessidades 

de seus interlocutores, aqueles que receberão o discurso, nesta situação, os alunos descritos 

anteriormente.   

 O terceiro tipo é a Audiência Imitação que talvez seja uma audiência específica 

para a literatura para qual a situação narrativa é inventada ou imitada. Talvez essa seja a 

menos aplicável ao discurso ou ao LD. Esta audiência, tendo conhecimento da alta qualifi-

cação e habilidade do falante tentaria seu melhor desempenho a fim de acessar um conhe-

cimento particular capaz de encontrar as expectativas do falante sendo capaz de entender o 

que é posto no discurso. Talvez no ambiente de aprendizagem essa audiência possa se 

constituir em palestras ou mesmo em cursos em que o rethor pertença a uma outra comu-

nidade retórica e o conhecimento de suas características a priori por parte da audiência faça 

com que a audiência busque se remover para compreender outros valores sociais e cultu-

rais demonstrando características ainda não apropriadas. 
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 A quarta é a Audiência Ideal. Esta é a audiência que acredita no produtor do discur-

so, aceita seus julgamentos, simpatiza-se com seu comprometimento, suas escolhas de i-

magens, ri de suas piadas até quando são ruins. Este tipo de audiência é que a maioria dos 

professores gostaria de ter em suas salas de aula: alunos que realmente confiam no profes-

sor e se engajam profundamente no processo de aprendizagem. No entanto, a experiência 

em sala de aula mostra que esta audiência é constituída pela persuasão diária de que o rhe-

tor é confiável e o que diz é importante. 

 A segunda teoria restringe as audiências à categorização contemporânea dominante 

em apenas dois tipos de abordagens: endereçada / invocada. A audiência endereçada é con-

siderada a audiência concreta e real do escritor. Ela é possível, por meio de observação e 

análise, a fim de ter conhecimento a respeito das atitudes, crenças e expectativas  da audi-

ência como “mundo real”. A audiência invocada é considerada como uma “criação ficcio-

nal”. Apesar de considerar a realidade física da audiência, esta não é uma característica 

mais importante, mas o papel, ou papeis, que o rethor deseja que a audiência adote ao res-

ponder a um texto.  

 Ede e Lunsford apontam dois tipos de audiência bastante distintas: uma é a audiên-

cia já constituída com características, crenças e valores e que pode ser observada, outra 

que, pode ainda estar em constituição e, de certa forma, é a desejada. Além da categoriza-

ção em audiências endereçada / invocada, as autoras afirmam haver vários outros termos 

que podem ser usados para classificá-las tais como: “identificado / previsto”, “real / ficcio-

nal”, “analisado / criado”, mas elas direcionam sua atenção para a “possibilidade de consi-

derar e objetivar as duas audiências ao mesmo tempo” a fim de não só estabelecer comuni-

cação com a audiência, mas também movê-la de um lugar a outro (EDE; LUNSFORD, 

2009, p.155)
30

.  

 De fato, se considerarmos, assim como é feito pela retórica, que o objetivo do dis-

curso é persuadir a audiência, então o discurso deve trazer mais do que apenas a reprodu-

ção das atitudes, crenças e expectativas da audiência. Ele deve ser capaz de provocar a 

movimentação da audiência para um novo patamar de conhecimento, crenças e até mesmo 

                                                 
30

“identified/envisaged, real/fictional, or analyzed/created” but they drive their attention to the pos-

sibility of considering the two approaches at once in order to move the audience from one place to 

another (EDE; LUNSFORD, 2009, p.155). tradução minha 
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transformar expectativas. Algumas vezes esse movimento de uma perspectiva a outra, de 

um lugar social a outro, causa algum desconforto na audiência e até mesmo alguma resis-

tência. O LD deve convencer a audiência, agora considerando alunos e professores tam-

bém, que vale a pena ler e usar o LD corretamente, memo que algumas vezes traga dificul-

dades e perspectivas diferentes.  

 Refletindo a respeito das duas teorias, escolho utilizar a de Ede e Lunsford. Essa 

escolha pode ser justificada por considerá-la mais apropriada para ser utilizada na análise 

do LD basicamente em função de dois aspectos. O primeiro deles é o fato de o texto a ser 

analisado não ser um texto literário. É um texto contemporâneo que objetiva apresentar 

conteúdos a respeito de estrutura linguística, compreensão e produção de textos. Em se-

gundo lugar, ao optar por uma teoria não estou negando a outra. É apenas que eu talvez 

considere a reitoria de Rabinowitz mais complexa do que eu preciso para atingir o objetivo 

desta pesquisa. Isso significa dizer que considero a teoria de Ede e Langford mais apropri-

ada para este trabalho específico. 

 Aplicando a teoria de Ede e Lunsford, considero que nós não podemos considerar 

apenas uma das duas audiência por elas classificadas ao preparar o texto, temos que consi-

derar ambas, a Audiência Endereçada e a Audiência Invocada. Como dito, para estabelecer 

conexão com a audiência, o rhetor deve observar as atitudes, crenças e expectativas da 

audiência via observação e análise focando na Audiência Endereçada. No entanto, é preci-

so também considerar a possibilidade de mover a audiência de “um lugar a outro”, para tal, 

deve-se estabelecer uma audiência invocada usando a semântica, recursos sintáticos, língua 

e outros tipos diferentes de argumentos para definir os papeis que o rethor deseja que a 

audiência adote ao apropriar-se de um texto.  

 Nessa perspectiva, há alguns aspectos que são realmente importantes e que devem 

ser observados ao endereçar e observar o LD como um discurso escrito. O primeiro aspec-

to que aponto foca no rhetor, aqui considerado como os organizadores do livro. Escrever 

instruções em qualquer nível requer certas táticas essenciais para estruturar o material. Os 

organizadores dos LDs também devem se preocupar com a qualidade, sofisticação, com-

plexidade, precisão e rigor do material utilizado na produção do layout do livro. Após ser 

exposto e persuadido pelo LD, a Audiência Endereçada antes do discurso deveria tornar-se 

a Audiência Invocada que os organizadores tinham em mente quando o produziram.  
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 A preocupação com a audiência é em função, como diz Charland (1995), da “orien-

tação prática da retórica que requer que o orador … imagine a audiência ser material”
31

. 

Contudo, na perspectiva retórica, a audiência deve ser presumida e a própria audiência 

também deve se reconhecer enquanto tal. Algumas dinâmicas tais como a fala persuasiva e 

a consubstanciação da audiência, que está julgando e agindo, são consideradas dinâmicas 

universais para a retórica. A retórica é projetada “para mover audiências e seus comprome-

timentos de um lugar para outro” (CHARLAND, 1995, p.12)
32

. 

 Contudo, não se dever considerar a retórica como um processo de manipulação, 

principalmente ao observá-la e aplicá-la ao LD. Devemos retomar a retórica clássica e in-

vocar a ética mantendo em mente o papel do sistema escolar em formar bons cidadãos pen-

santes, responsivos e autônomos. No processo de utilização do LD, a audiência deveria ter 

permissão para ser capaz de considerar, aceitar ou refutar o que está sendo apresentado por 

ele. Neste ponto, cresce a importância da construção do ethos. Em um ambiente dialógico, 

no processo de utilização do LD, deveria ser dada à audiência não só a chance de escolher 

aceitar ou não o que está sendo posto pelo LD, mas também justificar sua escolha a fim de 

que ela seja feita conscientemente e não se torne um ato de “irresponsabilidade” ou “negli-

gência”.  

                                                 
31 “rhetoric’s practical orientation requires that the orator . . . imagine the audience to be materi-

al”(CHARLAND, 1995, p.12) 
32

Rhetoric is designed “to move audiences and their commitments form one place to another” 
(CHARLAND, 1995, p.12) 
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CAPÍTULO 2 

O Livro Didático: um olhar discursivo 

 

                                   privilegiada por onde 

circulam os discursos, das mais diversas ordens; ele tem si-

                            (...) carrega a pressuposta verda-

                                      discursivas (...)   

                               objeto cultural (...) privi-

                                       do que somos e do 

que fomos obrigados a ser                   ser, quando o 

assumimos como porta-voz dos dispositivos de poder. 

(SANTOS, 2015, p. 235-236) 

 

A existência e uso do Livro Didático nem sempre foram unanimemente apreciados, 

até mesmo porque é um gênero que surgiu em resposta a uma demanda social em função 

de novas condições sócio históricas do ensino no país. O surgimento de uma nova classe 

social, o professor profissional, além da possibilidade do exercício da profissão traz consi-

go novas necessidades, dentre elas, o LD. O próprio livro em geral desperta diferentes per-

cepções nos atores sociais e ainda pode diferir em função dos momentos históricos distin-

tos.  

Há casos de expressão de grande apreço, como o caso em que Manguel (2009) a-

presenta sua percepção em relação ao livro. Historiador da leitura, narra sua experiência de 

memória dos pomposos debates que tinha aos quinze ou dezesseis anos sobre responsabili-

dade política e realidade metafísica que veem à tona ao pegar um livro de um professor já 

morto. Para ele, além de remeter a memórias pessoais marcadas pela presença de um de-

terminado livro, “   recordar o texto, ao trazer à mente um livro que um dia teve nas mãos, 

um leitor pode tornar-se o livro, no qual ele e os outros podem    ” (MANGUEL, 2009, 

p.75). 

No mesmo capítulo que o autor narra suas próprias experiência e percepção positiva 

em relação ao livro, ele apresenta percepções negativas em relação à existência do livro, ou 

mesmo da escrita. A primeira delas é que a escrita seria uma invenção destruidora da capa-

cidade de memorização. A título de exemplificação é que Manguel narra a história que  

Sócrates contara a Fedro sobre o rei do Egito que, ao ser apresentado à escrita pelo deus 
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Thot, não se impressionara. O rei afirmou que se os homens aprendessem isso, a escrita e 

consequentemente a leitura, eles deixariam de exercitar a memória, confiando no que esta-

ria escrito. As coisas seriam chamadas à lembrança não de dentro de si mesmos, mas por 

meio de marcas externas servindo apenas de lembrete e não de sabedoria verdadeira, tendo 

apenas sua aparência. 

Assim como houve percepções e posicionamentos divergentes em relação à adoção 

e utilização do livro em geral, e até mesmo em relação à escrita, o LD também se apresenta 

como um objeto que provoca reações diversas. Em consequência do processo histórico e 

dos diferentes lugares sociais envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, o livro di-

dático também já foi execrado, tolerado e até consagrado. Em função de sua importância, 

há uma produção científica expressiva a respeito do LD referente à sua dimensão educaci-

onal.  

Neste capítulo, corroborando com o que é defendido por Bunzen e Rojo (2005), o 

LD é tratado e analisado como um gênero, historicamente datado do século XX, que apre-

senta forma composicional complexa e repleta de intercalações. São ainda enunciados e 

analisados os atravessamentos e as diversas vozes constitutivas do LD, como a voz porta-

dora do discurso oficial, que regulamenta e controla o  LD para um ensino de qualidade. 

No contexto atual, “  LD certamente ocupa um lugar de destaque na definição das políticas 

públicas em educação além de integrar a cultura escolar           ”( COSTA VAL, 

MARCUSCHI, 2005, p.8).  

 

2.1. O Livro 

O livro em geral, assim como a escrita, desperta diferentes percepções nos atores 

sociais e ainda pode diferir em função dos diferentes momentos históricos. Sócrates, que 

não era o único grego a apresentar reservas em relação à escrita, por meio da narrativa, 

tenta explicar a Fedro que as palavras escritas não fazem mais do que recordar a alguém o 

que ele já sabe. Qualquer informação a mais que não esteja escrita não será dada. Para ele, 

não há possibilidade de interação entre o texto escrito e o leitor. O texto lido “não passava 

de palavras, nas quais o signo e significado sobrepunham-se com precisão desconcertante” 

(MANGUEL, 2009, p.77).  
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Contudo, Manguel afirma que a percepção de Sócrates não é unânime nem se per-

petua. Por volta de 1250, o chanceler da catedral de Amiens, Richard de Fournival, propõe 

que, com o desejo da humanidade por grande conhecimento  e pouco tempo de vida, ela 

deve se basear no conhecimento reunido por outros para aumentar os seus próprios. O a-

cesso às informações que poderiam se transformar em conhecimento dar-se-ia por meio da 

visão, peinture, imagem; e da audição, paroles, palavras recebidas, compreendidas e inter-

pretadas pelo leitor. Assim é posto que  

 Interpretação, exegese, glosa, comentário associação, refutação, sentido     

alegórico e simbólico, tudo advinha não do próprio texto, mas do leitor. O texto, 

como um retrato pintado, dizia somente “a lua de Atenas”; era o leitor quem lhe 

atribuía uma face de marfim cheia, um céu escuro profundo, uma paisagem de 

ruínas antigas ao longo das quais Sócrates outrora caminhava. (MANGUEL, 

2009, p.77) 

O chanceler afirma que, o mérito da escrita não estava apenas em expor uma ima-

gem ou texto sem nenhum progresso ou variação, mas em recriar no espaço e no tempo do 

leitor aquilo que fora concebido e expresso em imagens e palavra em outra época e lugar. 

A concepção do chanceler dialoga com dois aspectos apresentados e defendidos neste tra-

balho. O primeiro deles é que o texto escrito permite uma leitura sócio-historicamente situ-

ada por meio de um “progresso ou variação”, isto é, o leitor em outro lugar e momento 

histórico é capaz de constituir novas relações a partir daquilo que fora concebido e expres-

so anteriormente.  

O outro aspecto que fortemente dialoga com este trabalho é o fato de o chanceler 

considerar como a linguagem escrita é capaz de materializar o discurso tanto pela palavra 

quanto pela imagem. Apesar de Sócrates e Fournival divergirem a respeito do valor e da 

importância da escrita, ambos afirmam que as linguagens são capazes de materializar o 

discurso de um tempo. Manguel (2009) também cita o diálogo entre  Sócrates e Fedro para 

demonstrar como Sócrates também atribui valor semelhante a ambas linguagens escritas 

enquanto materializadoras do discurso.  

Sabes, Fedro, essa é a coisa esquisita em relação à escrita, aquilo que a torna re-

almente análoga à pintura. O trabalho do pintor ergue-se diante de nós como suas 

pinturas estivessem vivas, mas, se alguém as questiona, elas mantêm um silêncio 

majestoso. Acontece a mesma coisa com as palavras escritas: elas parecem falar 

contigo como se fossem inteligentes, mas se lhes perguntas qualquer coisa sobre 

o que estão dizendo, por desejo de saber mais, elas ficam repetindo a mesma coi-

sa sem parar (Platão, Fedro. Apud MANGUEL, 2009, p.77). 
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Até hoje temos olhares semelhantes a esse de Sócrates, e, muitas vezes, os leitores 

com suas limitações nem perguntam às imagens e às palavras, pois não esperam algo dife-

rente de silêncio e repetição. É a entrada de leitor que muda a cena. No entanto, essa mu-

dança de cena só se realiza se as perguntas são feitas e o leitor constói as respostas pelas 

palavras e pelas imagens. 

 É importante retomar que o livro, além de ser o portador da escrita é também um 

objeto que se apresenta em diversas formas, já teve diferentes valores sociais. Considerado 

como signo, enquanto portador do conhecimento pelos tempos, simbolizava sabedoria e 

riqueza, figurava até mesmo nos testamentos de família. O livro em geral apresentava um 

alto custo de produção e era de difícil aquisição. Antes do desenvolvimento tecnológico da 

imprensa, daquele momento histórico, “fazer um livro artesanalmente, fossem os imensos 

volumes presos ao atris ou os requintados livretes feitos para mãos de criança, era um pro-

cesso longo e laborioso” (MANGUEL, 2009, p.156). 

Até no século XX, livros e enciclopédias eram armazenados nas áreas sociais da re-

sidências familiares, estantes na sala de visita, para demonstrar que a família era leitora. 

Desta forma, seus membros eram mostrados como sábios intelectuais. Hoje, o livro assume 

várias representações. Para alguns, o livro ainda representa acesso ao conhecimento. Entre-

tanto para outros, representa prazer e diversão e, às vezes, para uma única pessoa é perme-

ado por todas essas representações. Contudo, é fato que diferentes livros têm funções soci-

ais diferentes em decorrência de seu conteúdo, linguagem e até mesmo forma.  

Não se pode esquecer que existe ainda uma indústria que o considera como objeto de 

consumo que lhe possibilita lucros com sua comercialização, mesmo que seja a revenda de 

um item usado, fazendo com que o objeto seja acessível e adaptado às necessidades do 

mercado, é também um produto comercial. Manguel (2009) afirma que desde os primór-

dios, os leitores exigiram livro e formatos que se adaptassem ao uso que pretendiam lhe 

dar. Como um dos primeiros exemplos há as tabuletas mesopotâmicas, blocos de argila 

quadrados com cerca de 7,5 centímetros de largura para caber confortavelmente nas mãos. 

Com o passar dos anos, os livros em geral foram assumindo diferentes formas em 

decorrência das exigências sociais e desenvolvimentos tecnológicos que propiciaram o 

atendimento às exigências sociais desde os rolos de papiro, que exigiam vários volumes, 

passando pelo livro de um único volume, existindo até mesmo aquele que cabe no bolso do 

casaco da atualidade, até chegar aos e-books que apenas um dispositivo eletrônico, seja um 
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tablet ou um celular, pode carregar vários deles. Assim  como forma e tamanho, o conteú-

do, o uso e até o lugar de leitura influenciam na escolha do livro, como pode ser observado 

no trecho a seguir: 

Minhas mãos, escolhendo um livro que quero levar para cama ou para a mesa de 

leitura, para o trem ou para dar de presente, examinam a forma tanto quanto o 

conteúdo. Dependendo da ocasião e do lugar que escolhi para ler, prefiro algo 

pequeno e cômodo, ou amplo e substancial. Os livros declaram-se por meio de 

seus títulos, seus autores, seus lugares num catálogo ou numa estante, pelas ilus-

trações em suas capas; declaram-se também pelo tamanho. Em diferentes mo-

mentos e em diferentes lugares, acontece de eu esperar que certos livros tenham 

determinada aparência, e, como ocorre com todas as formas, esses traços cambi-

antes fixam uma qualidade precisa para a definição do livro. Julgo um livro por 

sua capa; julgo um livro por sua forma (MANGUEL, 2009, p.149). 

 

A mesma tecnologia, que possibilitou que o livro passasse de um objeto de grande 

valor e estima social a um objeto de consumo, tem tornado o livro mais acessível e fácil de 

obter além de servir a necessidades retóricas bem precisas. Contudo, sempre pode restar 

certa magia para o leitor quando em contato com o objeto, seja em que formato aparecer: 

impresso em edições luxuosas com capa dura, impresso em edições mais baratas para ser 

carregado no bolso, ou mesmo digital.  

Tendo o livro em geral já assumido diversas formas, desde as tabuletas da Mesopo-

tâmia, o LD é mais uma forma derivada e adaptada. Ele é mais que uma estrutura susceptí-

vel de ser descrita; é um instrumento explicativo que ultrapassa os limites de um determi-

nado tempo histórico específico e tem sofrido modificações por gerações. Mesmo assim, 

ele tem mantido as mesmas características enquanto objeto, signo e até mesmo gênero. 

Apesar de ser resultado de modificações de propósitos dos livros já existentes, ele ainda é 

chamado de livro apesar de exercer função social diferente.  

 

2.2 O Livro Didático de Língua Portuguesa. 

Conforme página de apresentação do site dos Acervos da Biblioteca do Livro Didá-

tico (BLD) e Coleções Especiais, 

Objeto de “múltiplas facetas, o livro didático pode ser pesquisado como produto 

cultural, mercadoria ligada ao mundo editorial, suporte de conhecimentos escola-

res propostos pelas disciplinas escolares, ou, ainda, como veículo de um sistema 
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de valores de uma ideologia ou de uma cultura (Acervos da Biblioteca do Livro 

Didático e Coleções Especiais, 2012). 

Basta olhar para o LD mais atentamente para observar que nele está contida a forma 

de uma cultura de olhar para a sociedade e os eventos que nela se dão. A escolha dos con-

teúdos e a forma de apresentá-los não são feitas aleatoriamente. Há uma lógica que obede-

ce aos discursos que atravessam essa sociedade. Dentre esses discursos, destacam-se os 

discursos editoriais, comerciais e educacionais, por ser um objeto a ser produzido e comer-

cializado pelas editoras para ser consumido no ambiente escolar. 

Assim como os processos de criação cultural são fortemente influenciados pelo de-

senvolvimento tecnológico e vice-versa, o LD também o é. Resultado de todo o processo 

histórico, o LDP do século XXI é um gênero historicamente datado e que atualmente apre-

senta características que o inserem no momento histórico em que a multimodalidade é for-

temente constitutiva dos processos de interação social. Os LDs, como vistos hoje, são utili-

tários da sala de aula, produzidos com o objetivo de auxiliar o ensino de um determinado 

componente curricular e construtivamente compostos por diversos gêneros e multimodali-

dade. 

Anteriormente ao surgimento do LD, até a década de 1950, o ensino era feito com 

auxílio de materiais de apoio apenas. No caso de Língua Portuguesa, o ensino era feito por 

meio de cartilhas, livros de leituras. Além destas havia também as seletas, as antologias e 

as gramáticas que eram escritas por profundos conhecedores da língua formal.  

[...] na sala de aula, o trabalho de leitura e estudo dos textos ou, através deles, o 

estudo da língua, era confiado ao professor: o livro dependia dele que, na con-

cepção dos autores, seria um leitor capaz de analisar os textos tanto do ponto 

de vista da literatura quanto da língua, e em condições de utilizá-los didati-

camente, para formar bons leitores. Na ausência de exercícios, de atividades, a 

Antologia deixava a forma de sua utilização nas mãos do professor, autônomo 

para planejar e executar suas aulas de Português, tendo a coletânea de textos 

apenas como um material didático facilitador de sua ação. (SOARES, 2001, 

p. 54-55) grifos meus. 

 Observa-se, portanto, que não havia a necessidade de uma formação específica para 

se tornar professor de LP. Bastava que o professor fosse um leitor capaz de utilizar os tex-

tos para trabalhar tanto a literatura quanto a língua. Estes poderiam ser profissionais das 

mais variadas áreas (médicos, advogados, engenheiros e funcionários públicos) que além 

de suas atividades profissionais dedicavam-se também ao ensino. A coletânea de textos 
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seria apenas um facilitador do trabalho do conhecedor da LP desenvolvido, muitas vezes, 

pelo próprio professor que iria utilizá-lo. 

Atualmente, os LD são produzido por professores profissionais com formação aca-

dêmica assistidos por profissionais da área de editoração que devem seguir orientações dos 

órgão oficiais. Grande parte dos LDP como texto, um objeto linguístico que traz variados 

temas, é subdividida em pelo menos três áreas de estudo da LP. No LDP analisado, por 

exemplo, na área da “          ” a obra desenvolve o fenômeno literário sob uma aborda-

gem historiográfica. Prevalece a ideia de dependência cultural e fica perceptível a preocu-

pação em apresentar textos materializados em outros tipos de linguagens, semioses, como a 

pintura.  

Na parte denominada “G        ”  exploram-se, várias dimensões discursivas da 

linguagem e as relações morfossintáticas entre palavras e orações. Em toda a coleção há a 

construção de sentidos e os efeitos provocados por diferentes recursos linguísticos, textuais 

e contextuais. Na parte “P        de T x  ”   diversos gêneros são trabalhados. Por meio 

da análise dos gêneros, os tipos de texto são explorados. Há ainda propostas de produção 

escritas que são antecedidas por explanações e exemplificações dos gêneros com comentá-

rios sobre sua estrutura, contexto de circulação, interlocutores previstos. 

 

2.2.1 O LDP: de objeto a signo. 

Partindo da definição do Dicionário da Língua Portuguesa de Evanildo Bechara 

(2009), selecionado pelo PNLD 2012, a palavra livro designa uma publicação com folhas 

impressas unidas formando um volume coberto por uma capa e didático é relativo ao ensi-

no. Assim, as palavras livro e didático juntas designariam uma publicação com folhas im-

pressas unidas formando um volume coberto por uma capa voltada ao ensino. Atualmente, 

O LD ainda é o material pedagógico central utilizado pelas escolas, mesmo sofrendo gran-

de influência de recursos midiáticos com que divide o espaço pedagógico tais como: com-

putadores, projetores de imagens e aparelhos com recursos sonoros.  

Ele apresenta forma composicional complexa e repleta de intercalações e marcadores 

multimodais, típicos dos textos cibernéticos do século XXI. Impregnado e influenciado 

pela cultura multimodal, suas páginas têm assumido a forma das páginas de documentos 
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cibernéticos, como páginas da internet. A aproximação da forma desse objeto com textos 

próprios da cultura da Audiência Endereçada funciona como facilitador de reconhecimento 

de seu valor e, consequentemente, aceitação de seu conteúdo. No entanto, se limitassemos 

o sentido de LD à significação da união das palavras, teríamos apenas um objeto de con-

sumo e não haveria motivo para realização desta tese. 

É na concepção da significação Bakhtiniana que analiso o LDP transformado em 

signo constituído de um caráter ideológico, fonte de referência e estudo, transmissor de 

conhecimento e discursos que circulam pela sociedade. Nesta concepção, o livro LD é uma 

possibilidade de acessibilidade social e instrumento de capacitação para o exercício de ci-

dadania, de escolha e de liberdade.  É também um instrumento de produção de conheci-

mento e de poder, carrega traços da cultura em que foi produzido e apresenta informações 

que são consideradas conhecimentos necessários para o desenvolvimento de um aluno ci-

dadão.  

É exatamente por ser um objeto que carrega informações selecionadas e específicas 

que também se torna um instrumento ideológico e de poder. Por ser atravessado por valo-

res sociais, o LD é apropriado de diferentes maneiras. Mesmo sendo, uma imagem que 

representa um objeto de consumo social relacionado à educação, ela assume diferentes 

valores sociais dependendo do lugar social daquele que dele se apropria.  

Nesta tese, o LD deixa de ser um produto natural, tecnológico ou de consumo para 

tornar-se signo e adquirir um sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Essa 

afirmação é feita ao considerar sua dimensão ideológica na sua realidade natural e social. 

Ele é um corpo físico que, ao ser consumido por vários lugares sociais: o governo federal 

que o compra, as escolas que o adotam, o professor que dele se utiliza para preparar e dar 

suas aulas e o aluno que o tem como direcionador de estudo e fonte de consulta quando 

necessário, é um signo que carrega vários significados e valores ideológicos. 

 Sendo filiada à ADF, não posso ignorar que ele é um veículo de sistema de valores, 

de uma ideologia ou de uma cultura. Além de olhar o LD como objeto de comercialização, 

portador do conhecimento que deve ser adquirido na escola e produto cultural e signo ideo-

lógico, ainda percebo o LD como um gênero composto por vários outros e enunciado ofi-

cial que surge com o objetivo de apoiar e normatizar o processo de ensino/aprendizagem 

no ambiente escolar e acaba por assumir o papel de normatizá-lo. 
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2.2.2 O LDP: um gênero 

 Segundo Bunzen e Rojo (2005), com estilos didático e autoral próprios, a configura-

ção atual do LDP advém da confluência de três outros gêneros: a antologia, a gramática e a 

aula. Ainda segundo os autores, “A gramática e a coletânea de textos são fundidas com um 

conjunto de instrumentos de normalização das atividades e com as explicações didáticas, 

agora não mais realizadas pelo professor, mas pelos novos autores de livro didáti-

co”(BUNZEN, ROJO , 2005, p.79). Na terminologia de Miller (2012), estes três gêneros 

constitutivos LDP seriam os gêneros ancestrais.   

 O gênero LD é um enunciado produzido na sociedade como um dispositivo de co-

municação associado à cena genérica sala de aula. A sala de aula, cena genérica, atribui os 

papeis aos professores e alunos, os atores; o lugar, a escola, predominantemente no mo-

mento de aula. O LD tem função de facilitador, mediador e controlador do ensino e da a-

prendizagem em sala de aula. Atualmente, tem também a finalidade de determinar o que 

pode e deve ser ensinado. Sua organização é feita de maneira a facilitar seu manuseio e 

maximizar sua capacidade de intervenção no processo de ensino aprendizagem. 

Sua circulação e tipificação se dão especificamente no e para o ambiente escolar, 

considerando a extensão aos locais de estudo. Uma réplica derivada do gênero pré-

existente livro, atravessa temas que impõem restrições formais severas e quase não apre-

senta propriedades comunicativas. É como se não houvesse interação.  Ele responde so-

mente  àquilo que está previamente estabelecido. Não há como sair do que foi posto inici-

almente. Somente o leitor tem papel ativo e possibilidade de lançar discussões e questio-

namentos que não terão respostas à parte do que já está previamente escrito. 

Atualmente, o LDP apresenta uma forma tão complexa que pode ser considerado até 

mesmo um hipergênero, como dito no capítulo 1. No LD analisado, é possível encontrar 

cinco gêneros intercalados e claramente marcados pela multimodalidade em uma mesma 

página. Ler o texto verbal observando apenas as palavras pode limitar a capacidade de 

compreensão e de tecer relação entre textos. Leitura das palavras do primeiro texto permite 

perceber que ele  tem a função de situar o período romântico sócio-historicamente perten-

cente ao gênero narrativa.  
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2.2.2.1 O Gênero LDP na era digital: uma discussão paradoxal 

Discutir o gênero LD na era digital é um paradoxo uma vez que há regras e conven-

ções determinando forma e conteúdo do LD e, ao mesmo tempo,  em outra direção, há for-

ças que exigem um novo design mais persuasivo e complexo em termos de multimodalida-

de. Inicialmente um gênero típico da mídia impressa, teve sua forma alterada pela intera-

ção com ferramentas digitais e em resposta às exigências retóricas desse século. Os leitores 

desse século estão constantemente expostos à tecnologia possibilitzadora e facilitadora da 

multimodalidade (MILLER, SHEPPERD, 2009).  

O leitor em questão está habituado a textos que são cuidadosamente elaborados des-

tacando as informações principais com atrativos em diferentes modos e linguagens. A ar-

gumentação visual é constantemente presente e bastante expressiva na estruturação do tex-

to impresso. Membros de uma comunidade que está acostumada a utilizar websites, eles  

estão habituados a utilizar não só textos multimodais, mas  a intertextualidade e a possibi-

lidade de acessar e escolher diferentes tipos de informação sob diferentes perspectivas, 

visões e gêneros.  

A utilização da internet possibilita a formação de leitores de hiperlinks que navegam 

de um texto a outro constituindo relações entre vários textos em uma mesma tela. Tal fato 

faz com uma parcela considerável dos jovens leitores brasileiros aprecie se engaje no ato 

de leitura de textos multimodais com a possibilidade de saltarem de um aspecto a outro tão 

rápido quanto um piscar de olhos. Os organizadores do LD tentam reproduzir os gêneros 

que os estudantes tiveram contato em momentos de lazer. Este kairós reforça a exigência, 

já existente, de fazer os livros didáticos impressos mais apelativos, dinâmicos e persuasi-

vos (MILLER, 1984).  

  Novas capacidades ou habilidades tecnológicas - affordances - ajudaram o LD im-

presso a responder retoricamente a essa exigência recorrente. A intensificação da multimo-

dalidade, funcionando como aspecto retórico, é trazida para o LD impresso para responder 

a uma necessidade não atendida. Parece que um grande número de estudantes perdeu enga-

jamento na leitura de livros impressos em preto e branco. Uma das mais simples razões 

para tal postura pode ser a de que os textos ricamente delineados são facilmente acessíveis 
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e produzidos por meio de novas mídias disponíveis como computadores, tablets e especi-

almente celulares. 

  Em relação à multimodalidade, que é elemento constitutivo do objeto de estudo 

desta tese, é possível apontar que as tecnologias possibilitaram disseminá-la nos variados 

gêneros ao facilitar o manuseio. Além de facilitar sua aplicação durante a produção, as 

novas tecnologias ainda permitem a visualização do produto final durante o processo de 

produção. Dependendo da comunidade retórica, seus membros possuem maior ou menor 

capacidade de manusear e aplicar os recursos tecnológicos à disposição.  

  Percebendo as exigências que se põem em função da situação e momento histórico 

em que esta pesquisa se dá, as editoras já iniciaram o processo de replicação do LD im-

presso em meios eletrônicos. É importante lembrar que ao trocar de suporte, os gêneros 

originários de outras mídias sofreram modificações em função das possibilidades - affor-

dances - das novas mídias. A replicação e variação trabalham como forças em sentidos 

opostos.  

 Ao mesmo tempo em que a versão impressa aparece replicada na nova mídia, a no-

va mídia, com suas possibilidades, desencadeia modificações na forma impressa. Esta a-

firmação é facilmente verificável nos LDs. Inicialmente, o LD eletrônico simulou todas as 

funções dos LD impressos. Agora a forma do LD impresso busca reproduzir a forma do 

LD eletrônico, enfatizando aqui a forte presença da multimodalidade. Assim, percebo que 

os diferentes suportes, LD impresso e LD eletrônico, interferem na forma do gênero em 

ambas direções.  

 Os pesquisadores de Websites reconhecem que os gêneros são úteis para fazer a 

comunicação mais reconhecível e compreensível para os receptores se um gênero lhes é 

familiar. Se o gênero é desconhecido ou difícil de compreender para alguém, pode ser que 

isso seja um sinal de que este alguém não é membro daquela comunidade específica. Por 

isso, como apontado por Homma (2015), os desenvolvedores do LD devem manter em 

mente as características dos leitores. A necessidade de se reconhecer a audiência, ou seja, 

observar a situação de enunciação é apontado como essencial para o sucesso da comunica-

ção. 
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 As formas dos websites têm influenciado diretamente a forma dos LD impresso. 

Em função da constante exposição da audiência do LD do século XXI aos textos eletrôni-

cos, eles têm influenciado diretamente a forma dos LDs impressos. Na verdade, há uma 

forte tendência de produção de LD eletrônicos. Os mais adeptos à tecnologia, falam até na 

possibilidade de extinção do LD impresso.  No entanto, contrariando essa tendência, não 

há versão eletrônica de todos os LD ainda, como é o caso do LDP analisado.  

 Da mesma forma que um gênero existente, quando replicado na nova mídia, tem 

sua forma e suas características básicas alteradas e até determinadas pela nova mídia, as 

possibilidades - affordances - inerentes à nova mídia usada para o aprimoramento da repli-

cação trazem implicações na forma do texto materializado na velha mídia. Somente após 

ter influenciado na forma da velha mídia é que a nova mídia, no caso o LD eletrônico, co-

meça a apresentar algumas novas funções em ambas às direções. 

 

2.2.2.2 O Livro Didático e a comunidade escolar. 

A comunidade escolar é definida aqui como coletividade taxonômica por entender 

que um grande número de escolas brasileiras, e arriscaria até afirmar ocidentais, têm 

suas similaridades independentemente de sua localização. Elas são sempre compostas 

por professores, alunos, apoio pedagógico e pais de alunos que, em sua grande maioria, 

creem que estão naquele ambiente com o objetivo de obter a educação formal e escolar 

que possibilite o desenvolvimento intelectual e ainda o capacite a tornar-se um cidadão 

ativo e responsivo.   

A comunidade escolar é considerada uma comunidade retórica por ser invocada, 

representada, pressuposta e desenvolvida no discurso retórico. Ela é constituída por a-

tribuições de ações retóricas características, gêneros de interação, modos de fazer as 

coisas que reproduzem a si mesmas2. Assim, proponho que a comunidade escolar assim 

como o LDP, que parte do discurso retórico da comunidade escolar, sejam observados 

como exigências ainda do século XXI, mesmo tendo seus ancestrais já datados no sécu-

lo XIX.  
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2.2.2.3 A Audiência do LD no século XXI 

 É imperativo estar ciente das características da audiência para persuadi-la. Para 

produzir um bom texto, é altamente recomendado que seu organizador desenvolva uma 

visão completamente elaborada da audiência. Ao fazê-la, ele deve considerar os interesses 

e valores das pessoas reais que formam a Audiência Endereçada
1
 para escolher e utilizar 

argumentos que a persuadam. Além de reconhecer suas características e interesses, o orga-

nizador do texto
2
, o rhetor também precisa ter em mente como espera que a AE se compor-

te após ser exposta ao texto apresentado uma resposta a ele considerando modificações 

internas provocadas pela interação com texto.  

 A AE desta pesquisa é delineada usando o conhecimento social geral combinado 

com a informação oficial relativos à comunidade escolar. É socialmente sabido que os alu-

nos de EM pertencem predominantemente à faixa etária entre 14 a 17 anos de idade. Pelo 

seu nível escolar e sua idade, esses alunos são considerados mais experientes e bastante 

diferentes dos alunos do Ensino Fundamental. As instituições oficiais estão cientes de que 

é essencial conhecer as características dos alunos que usam o LDP por ele ser considerado 

uma importante ferramenta no processo de ensino/aprendizagem no EM (BRASIL, 2012b). 

Tal fato direcionou as instituições oficiais a conduzirem estudos que suprem os ela-

boradores dos documentos oficiais, como Guia 2012 do PNLD, com informações básicas 

da constituição da AE do LDP do século XXI.  De acordo com o Guia, muito dos alunos 

do EM já têm um papel social como adultos, mesmo que uma característica relevante deste 

grupo social seja sua juventude. Nesse sentido, o jovem do EM é um ator social que possui 

algumas características específicas. O Guia 2012 do PNLD, entre outros traços, declara 

que os alunos de EM são sujeitos a discursos específicos como o de mercado e propaganda.  

A indústria cultural configura alunos de EM como um “        ” de mercado e des-

tinatário particular. Eles são identificados como portadores de valores culturais opostos, ou 

até mesmo, contraditórios. De acordo com as informações do PNLD 2012, o aluno de EM 

                                                 
1
 Audiência Endereçada, doravante AE, é a audiência para qual o texto foi produzido. Outras áreas 

do conhecimento poderiam classificá-la como público alvo, leitor modelo, interlocutor. 
2
 Organizador do texto: doravante rhetor, são as pessoas envolvidas na produção do texto em sua 

plenitude. Este grupo é composto pelos organizadores das ideias, os designers e outros que partici-

pam de seu processo de produção e decisões na escolha de argumentos, forma e conteúdos. 
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brasileiro representa um segmento da população com características bastante peculiares. 

Eles têm disponibilidade para o lazer e a cultura “   consequência tanto do seu estatuto 

legal como ‘        ’ quanto do reconhecimento social de sua condição de ‘  j     em 

        ’” (PNLD 2012, p.9). 

 No entanto, ao mesmo tempo em que eles têm projeções sociais em relação ao futu-

ro do País, ou seja, eles são considerados estudantes com todos os privilégios que isso traz, 

muitos deles fazem parte do mundo adulto como trabalhadores. Essa situação própria é 

chamada no PNLD 2012 de “         juvenil": 

Por todas essas determinações socioculturais, o aluno do EM se encontra numa 

situação própria, a que se convencionou chamar condição juvenil. Em oposição 

tanto à condição social do adulto quanto à da criança, a condição juvenil é cons-

titutiva da situação do aluno do EM, o que certamente lhe dá um perfil próprio, 

como sujeito de aprendizagem (PNLD, 2012, p.8)  

 Em oposição, tanto à condição social de adulto quanto de criança, a condição de 

jovem é constitutiva da situação do aluno de EM, que certamente dá a ele um perfil pró-

prio, como aprendiz (estudante). O fato de que o aluno já terminou o Ensino Fundamental 

e, ainda, é capaz de permanecer na escola, até mesmo quando já inserido no mercado de 

trabalho, lhe dá um status social distinto. Tal fato ainda aumenta as diferentes expectativas 

e demandas socioculturais desencadeadas até mesmo pelo reconhecimento de que ter o EM 

completo é um indicador da qualificação dos alunos para vários trabalhos e profissões.   

 Apesar de nem todas as teorias e autores da retórica compartilharem da ideia de que 

o rhetor deveria buscar os interesses da audiência, como Yoos (1979) que vê esta tentativa 

de buscar os interesses da audiência e escolher argumentos e provas como dissimulação 

(YOOS, 1979 apud JARRAT; REYNOLDS, 1994), eu acredito que é importante que o 

rhetor do LD mantenha a AE em mente. O objetivo não é dissimular um ethos, mas encon-

trar argumentos apropriados para persuadir os alunos a se empenharem no processo de 

ensino/aprendizagem que busca torná-los cidadão críticos e autônomos capazes de escolher 

e aceitar as estruturas hierárquicas postas ou resistir a elas.  

 Assim como muitos retóricos clássicos, eu percebo a necessidade de reconhecer a 

audiência e preparar o discurso de acordo com ela. No entanto, tal convicção não se limita 

apenas aos argumentos que agradam ao público, principalmente porque o objetivo princi-

pal do LDP é estimular o movimento da audiência, principalmente alunos, em direção ao 
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conhecimento. Além de os argumentos utilizados pelo LDP provocarem a participação no 

processo de ensino/aprendizagem, eles ainda precisam desafiar o jovem estudante para que 

não perca o interesse e continue cooperando no processo de interlocução apropriando-se do 

novo conhecimento a ele apresentado. 

 Na verdade, os alunos deveriam estar cientes das ferramentas retóricas utilizadas 

pelo LDP para que eles mesmos possam utilizá-las quando necessitarem. Como a retórica 

sofista acredita, há um processo de formação de caráter ao aprender a falar aos interesses 

da comunidade. Acredito que aprender a endereçar-se a audiências específicas é também 

conscientizar-se dos diferentes lugares sociais e oportunidades de ser capaz de tornar-se 

parte de um grupo social diferente. Aristóteles considera tal habilidade como adaptações 

dos padrões da comunidade. De acordo com ele, esse aprendizado deveria levar os jovens 

estudantes de retórica à formação do caráter moral (JARRAT; REYNOLDS, 1994).  

 Além de reconhecer a importância de conscientizar os alunos cidadãos dos lugares 

sociais e da existência da possibilidade de mobilidade em uma sociedade como a nossa, eu 

acredito que a escolarização do aprendizado de novos padrões da comunidade tem o poder 

de dar a chance a muitos de apropriar-se de novos padrões. Sendo conhecedores dos pa-

drões comportamentais de diferentes lugares sociais, os alunos aumentam suas chances de 

se enquadrar em novos patamares de reconhecimento social, além de conseguirem perce-

ber e aproveitar as oportunidades que surgirem em seu caminho (JARRAT, and REY-

NOLDS, 1994). 

 

2.2.3 Livro Didático no Brasil: o surgimento do portador do conhecimento escolar e 

suporte ao ensino de qualidade. 

Alguns dos propósitos que o LD já teve ao longo de sua histórica no Brasil como ser 

material de apoio ao encaminhamento das atividades de ensino-aprendizagem, suporte dis-

ponível de textos de leitura para professores e alunos foram propulsores do surgimento do 

LD. Hoje é visto como um utilitário da sala de aula. Produzido com o objetivo inicial de 

auxiliar no ensino de um determinado componente curricular, o LD é resultante de um pro-

cesso de produção que envolve dimensões econômicas, técnicas, sociais, políticas e educa-

cionais.  
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 É importante ressaltar o fato de que, ainda hoje, no Brasil o manual didático é um 

dos poucos gêneros de impresso com que parcelas expressivas da população brasileira rea-

lizam uma primeira – e muitas vezes a principal – interação com a cultura escrita. É, tam-

bém um dos poucos materiais didáticos presentes cotidianamente na sala de aula (BATIS-

TA; ROJO; ZÚÑIGA, 2005). Tal fato justifica, já na década de 1930, o governo brasileiro 

criar um programa voltado à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública 

de ensino. 

 Até 1995 não havia regularidade na entrega e ainda era extremamente limitada. Em 

alguns momentos da história, o programa chegou até ser suspenso. A partir da década de 

1960, o livro didático começa a ter maior representação nos processos pedagógicos ocu-

pando uma centralidade no fazer dos professores de LP. Em função da busca do desenvol-

vimento do capitalismo mediante a expansão industrial, um novo modelo econômico, a 

ditadura militar passa a apresentar uma proposta educacional que atribui à escola o papel 

de fornecer recursos humanos que viabilizem a expansão industrial. 

 Há a necessidade de transformação da situação por meio da democratização de aces-

so da população à escola, determinando o crescimento de vagas da escola pública e fazen-

do como que a audiência do LD sofra alterações profundas em sua constituição. Preocupa-

ções, como aumentar o número de vagas e consequentemente de professores levam à ab-

sorção da população com um perfil cultural diversificado. Essas mudanças sócio-políticas e 

econômicas da década de 70 desencadiam modificações nas políticas e práticas educacio-

nais.  

O material didático assume o lugar de um produto cultural, fruto de condições histó-

rico-sociais específicas. As novas necessidades e audiências retóricas provocam mudanças 

também nos materiais didáticos que buscam satisfazê-las. É destacada a importância do 

uso da multimodalidade no LD oficializada pelas técnicas pedagógicas. Inicia-se “  uso 

generalizado de ilustrações em atendimento às modernas técnicas      ó     ” (OLIVEI-

RA, 1983, p. 93)  

O alunado passa a apresentar maior heterogeneidade no letramento e nas variedades 

dialéticas e o professorado deixa de ser composto por profissionais de outras áreas que 

dominem a norma padrão da língua portuguesa. Essa nova realidade forma uma audiência 

com necessidades retóricas diferentes, composta por uma nova classe social, o professor 
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profissional e alunos que necessitam de um ensino mais preocupado com a realidade práti-

ca que lhes propicie inserção no mercado de trabalho. É respondendo à heterogeneidade 

nos letramentos dos alunos que é inicializado um processo de aumento da presença da mul-

timodalidade nos LDs.  

A década de 1970 é reconhecida como o período histórico que mais suscitou modifi-

cações no LD em geral. É nesse período que é datado o nascimento do modelo do LDP, 

fato  frequentemente atribuído às mudanças educacionais da época da ditadura e à promul-

gação da LDB e da Lei 5692/71.  Mesmo tendo suas condições de produção iniciais data-

das entre as décadas de 50 e 60, é somente nessa década que o LDP se estabelece como é 

conhecido hoje.  

É em função da preocupação com a qualidade do ensino e do material adquirido ins-

taurada pelas constantes denúncias,  nas pesquisas da década de 80 e início dos anos 90, do 

século XX, que o governo federal assume o papel de comprador e distribuidor do objeto 

para as escolas públicas brasileiras por meio do  PNLD.  Este é desenvolvido pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pela Secretaria de Educação Fun-

damental (SEF). Os dois órgãos são ligados ao Ministério da Educação (MEC). O progra-

ma apresenta o seu valor social ao buscar prover as escolas públicas com material que pode 

servir de suporte ao trabalho do professor. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é disposto na Resolução/CD/ FNFE 

nº 42, de 28 de agosto de 2012. Ele é legalmente fundamentado pela Constituição Federal e 

ainda por várias leis e decretos como: Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 

o código civil, destacando a constituição das pessoas jurídicas e do direito das obrigações 

de dar a coisa certa; Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional 

de Educação com duração de dez anos; Lei nº 9.394 – LDB, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licita-

ções e contratos da Administração pública; Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010 que 

dispõe sobre os programas de material didático; Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 

2008 que promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 

16 de dezembro de 1990; Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 que regulamenta, 
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no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alie-

nação e outras formas de desfazimento de material.   

Sob novas condições sociopolíticas, em 1995 o MEC inclui no PNLD uma avaliação 

pedagógica. Este processo foi instituído em 1996, para a distribuição a ser realizada em 

1997. Desde o ano de 1996, a Secretaria de Educação Básica assumiu o controle da produ-

ção dos Livros Didáticos, coordenando e avaliando o conteúdo das obras inscritas no 

PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, em parceria com as universidades públicas 

(BRASIL, 2012a). Esse é um programa que tem por objetivo prover as escolas públicas de 

ensino fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras com-

plementares e dicionários.  

Por meio da resolução  nº 42, de 28 de agosto de 2012, o Estado assume a responsa-

bilidade de prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio de livros:  

Art. 1o Prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros di-

dáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários, no âm-

bito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Resolução/CD/FNDE  nº 
42, de 28 de agosto de 2012 (Brasil, 2012).  

 O provimento é executado em ciclos trienais, segue 12 passos, desde a adesão até o 

recebimento, passando pelos editais, inscrição, triagem / avaliação. Os títulos inscritos pe-

las editoras são avaliados pelo MEC, que elabora o Guia do Livro Didático, objeto de es-

tudo deste trabalho. O guia pode ser acessado no portal do MEC na internet e é composto 

pelas resenhas de cada obra aprovada. Além disso, ele é disponibilizado às escolas partici-

pantes pelo FNDE, com o objetivo de orientar a escolha dos livros a serem adotados pelas 

escolas.  

Por meio dos Guias, compostos por resenhas de coleções aprovadas conforme pa-

râmetros pre-estabelecidos, produzidos por comissões compostas, a pedido do Governo 

Federal, as escolas podem escolher os livros que dialoguem com suas propostas pedagógi-

cas auxiliando, assim, as práticas de sala de aula do professor. Uma vez que o PNLD en-

volve consideráveis dimensões econômica e educacional, instituiu-se um processo de ava-

liação prévia para adoção e compra dos LDs pelas escolas públicas brasileiras.  

A associação da produção do material didático à política governamental é evidenci-

ada pela vinculação da produção do livro didático nacional aos parâmetros estipulados por 
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editais lançados pelo governo para sua adoção e compra. Assim, por meio de documentos 

que regulamentam o processo de aquisição do LD pelo governo federal, ele passa a ser 

regulado e controlado desde sua elaboração pelos autores, passando pela confecção pelas 

editoras e até a distribuição final. Um produto sob o controle do governo, ora de forma 

centralizada, ora de forma parcialmente atribuída a professores universitários (Guias, ava-

liação), sempre está sob a tutela do Estado como normatizador e comprador deste objeto de 

comércio. 

 

2.2.4 De suporte ao ensino de qualidade à dispositivo de controle 

As condições sociopolíticas que desencadearam o surgimento do LD fizeram com 

que o gênero apresentasse em sua gênese má qualidade em decorrência de veiculação de 

preconceitos, tendencias ideológicas e até mesmo incorreção conceitual. Por isso, desde o 

início, a avaliação dos livros que passam a figurar na lista dos elegíveis se orienta por crité-

rios conceituais e políticos. Observa-se que atualmente, a voz Oficial do Estado é materia-

lizada em leis, decretos, resoluções e pareceres que dispõem sobre os valores que podem 

ser enunciados pelo LD.  

A voz oficial enuncia e estipula que para fazer parte do grupo dos livros que podem 

ser escolhidos pelos professores, eles devem ser isentos de preconceito, discriminação, 

estereótipos e de proselitismo político e religioso, erros ou indução a erros. Uma vez esco-

lhido e adotado o LD, que obedece a toda a regulamentação enunciada pela voz oficial, 

assume o lugar e função de direcionador e impositor daquilo que está posto por ele. Os 

enunciados prontos, que em princípio teriam o objetivo de auxiliar o professor, passam a 

disciplinar e controlar suas ações e enunciados. 

Desde a elaboração dos livros didáticos, há o exercício do poder estatal sobre o que 

deve constar nos livros. Caso haja um livro produzido fora dos parâmetros estipulados pela 

voz oficial, este nem figurará na lista daqueles que serão analisados pelas escolas. Justifi-

cado pela preocupação com a qualidade do material adotado nas escolas, fica posto o con-

trole do que pode ser enunciado no ambiente escolar. Os parâmetros estipulados surgem 

em resposta à necessidade de assegurar a qualidade do LD comprado pelo Governo Fede-

ral.  
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O LD, inicialmente um objeto portador de conhecimento com o objetivo de auxiliar 

nas atividades pedagógicas, é transformado em ferramenta de controle dos discursos que 

circulam na escola. Mesmo que um rápido olhar lançado para as etapas de seleção e dos 

enunciados a respeito do LD possa levar à crença de que o processo de escolha é democrá-

tico, por permitir que comissões internas das escolas façam a escolha de seu próprio mate-

rial, um olhar mais cauteloso apontará que há apenas a ilusão de escolha livre.  

Ao ler o item 6.5.1 do edital 2012 isoladamente, tem-se a impressão de que tendo 

aderido ao PNLD os professores têm o direito de escolha de qualquer livro. “A escolha das 

obras será realizada pelos professores das escolas federais e das redes de ensino estaduais, 

municipais e do Distrito Federal que firmaram o termo de adesão ao PND, disponibilizado 

pelo FN E” (BRASIL, 2012c). No entanto, a leitura do subitem posterior demonstra que a 

escolha do livro deve ser feita em consenso com base nas resenhas contidas no Guia de LD 

– PNLD 2012. O professor tem direito de escolha apenas entre as obras já pré-selecionadas 

pelo mecanismo de controle criado pela voz oficial. 

 É interessante voltar o olhar para o edital do PNLD 2013 observando as escolhas 

lexicais e seus efeitos de sentido. O enunciado que traz a informação da possibilidade de 

escolha do LD pelas escolas é constituído pela palavra “livremente” suscitando reflexão e 

questionamento. O enunciado “As obras didáticas serão livremente escolhidas pelas esco-

las participantes, por meio de seu corpo docente e de seus dirigentes, com base na análise 

das informações contidas no guia de livros didáticos” (p.10), é no mínimo constitutiva-

mente contraditório. No próprio enunciado já fica estabelecido que a liberdade de escolha 

se limita às obras constantes no guia. Ainda mais, a escolha deve ser pautada nas informa-

ções constantes no Guia. 

Somente no item seguinte que há a informação de que as escolas participantes do 

processo de escolha têm acesso às obras resenhadas via hiperlinks indicados no Guia. A-

brindo mais o espectro de reflexão e observando o que foi efetivamente dito, fica posto que  

a escolha efetiva é feita via informações fornecidas pela comissão a partir de sua visão. 

Ainda, cada escola deve apresentar duas opções de escolha das sugestões constantes no 

guia demonstrando que o fato da escolha de uma das obras previamente selecionadas não 

significa necessariamente sua adoção.  
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Há este ponto que fica evidenciado que o LD é também um objeto de consumo 

submetido à ordem econômica. Além das questões didático/pedagógicas há ainda a questão 

da negociação de valores que é realizada pelo FNDE antes da aquisição. Se não houver 

acordo entre o FNDE e a editora da primeira opção das escolas, inicia-se o processo de 

negociação de valor da segunda opção. Assim, a livre escolha além de estar atrelada à pre-

eleição por uma comissão referente às questões pedagógicas, ainda depende de outra co-

missão, a de negociação financeira.  

 Assim, ficam instaurados vários dispositivos de controle. O controle inicial se dá 

pela limitação de obras que podem ser escolhidas. Não se pode escolher qualquer livro, 

mas somente entre os livros pré-selecionados pela comissão designada pelo governo fede-

ral. Esta comissão por sua vez é controlada pelos critérios pré-estabelecidos em edital que 

servem de parâmetros de análise. Depois de toda esta pré-seleção, a escola deve ainda con-

siderar o seu planejamento pedagógico. Assim, a liberdade de escolha do LD é extrema-

mente controlada e disciplinada por enunciados anteriores.  

Os professores não podem escolher qualquer livro. A escolha é feita apenas entre 

aqueles previamente aceitos pelas instituições oficiais. Em consequência das condições de 

sua produção, o LD é intencionalmente preparado para interferir na autonomia do profes-

sorado. Produzido por professores com formação acadêmica, o LD retirou dos professores 

o dever e o direito de apresentar explicações didáticas que passaram a ser realizadas por 

seus autores. Em função da concepção do professor profissional em formação instaurada 

na década de 1970, cria-se um material de apoio à prática docente, o manual do professor. 

O manual não só deve assessorar o professor na preparação e realização das aulas, 

mas também intervir em sua formação evidenciando a preocupação com formação e capa-

citação do professor. Ele se propõe a estruturar e facilitar o trabalho do professor apresen-

tando os conteúdos e atividades didáticas. No entanto, é também por meio do manual que o 

controle dos valores “                   ” é exercido. O professor que o utiliza como fer-

ramenta central de sua prática pedagógica acaba por abordar assuntos pré-determinados 

sob perspectivas específicas apresentadas pelo LD e pelo manual.  

O LD deve ser ordenado “   torno de uma proposta pedagógica única e de uma 

progressão didática articulada com o componente curricular do ensino      ” (Edital de 

convocação 01/2013 - CGLI). Em resposta à necessidade de aumentar o número de profes-
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sores e ainda com a desvaloriazação social da profissão professor, profissionais sem prepa-

ração adequada assumem salas de aula. Há de se ressaltar o material produzido para esse 

novo tipo de professor profissional que “         à classe mais pobre da          ” e 

“      ascensão       ” (Clare, 2002, s/p apud BUNZEN, ROJO p.77 ).  

O edital que enuncia as características que os LD devem apresentar para figurarem 

na lista dos possíveis livros a serem escolhidos pelas escolas estipula que o manual do pro-

fessor ofereça orientação teórico-metodológica. Outras características são impostas ao ma-

nual do professor como:  articular os conteúdos do livro entre si e com outras áreas do co-

nhecimento para um uso adequado da obra didática; oferecer discussão sobre a proposta de 

avaliação de aprendizagem; apresentar textos de aprofundamento e propostas de atividades 

complementares às do livro do aluno colaborando para trazer os avanços sociais para o 

ambiente de ensino-aprendizagem além de sugestões que contribuam para a formação e 

atualização do professor.  

Assim, evidenciado pelo edital de convocação 2013, o manual do professor assume 

para si a tarefa de estruturar as aulas utilizando técnicas dinâmicas do ensino, apresentar as 

estratégias e os recursos de ensino a serem empregados; indicar as possibilidades de for-

mas, recursos e instrumentos de avaliação: agilizar e melhorar o processo de correção dos 

exercícios escolares. Dessa forma fica evidenciada também a preocupação com a formação 

do professor, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação a procedimentos didáticos; 

porém pouco retira da sobrecarga dos professores e de suas dificuldades no processo de 

correção.  

Dessa forma, outros  propósitos como o controle e delimitação da proposta pedagó-

gica, foram se pondo para o LD.  Ele passa a ser uma ferramenta ideológica que funciona 

como  mecanismo de controle.  A voz oficial, por meio de suas instituições e documentos, 

controla os discursos e as práticas escolares sob o argumento de assegurar a qualidade do 

ensino. Tal argumento não pode ser desconsiderado diante dos números oficiais que des-

crevem a situação em que o ensino brasileiro se encontra.  
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2.3 O LDP: um enunciado oficial 

Uma vez considerado como ferramenta ideológica, o LD expõe ideias e visão de 

mundo que comungam com o discurso oficial. Este ganha voz por meio de documentos 

constitutivos do PNDL como o edital e o Guia do Livro didático influenciando e até de-

terminando a forma, estrutura, conteúdo e até mesmo estilo do LD. O meu olhar de analista 

do discurso é lançado  para o que é enunciado por tais documentos evidenciando não só as 

vozes que trabalham como mecanismos de controle e poder por meio da ideologia que 

enunciam, mas também  como enunciadores da necessidade de se escolarizar a multimoda-

lidade. 

As obras, para vários componentes curriculares, destinadas aos alunos e professores 

do ensino médio são avaliadas e selecionadas via edital. O Edital de convocação 01/2013 - 

CGLI  evidencia que a escolha e compra do LD é processo bastante complexo e rigoroso 

que envolve não só a área da educação, mas também áreas da administração pública. O 

processo de seleção de 10 etapas, sem contar as etapas referentes à adesão ao programa, 

começa com a publicação do edital pelo FNDE e termina com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação acompanhando e monitorando a execução do programa.  

Além dos órgãos governamentais já existentes, o processo de aquisição ainda re-

quer: uma instituição contratada para efetuar a inscrição e recepção das obras e da docu-

mentação, bem como da triagem efetiva dos títulos inscritos; uma comissão instituída pela 

Secretaria de Educação Básica - SEB - para analisar as obras inscritas, os Professo-

res/Dirigentes de Escolas para fazer a escolha, a Comissão Especial de Habilitação/FNDE, 

a Comissão Especial de Negociação/FNDE, o Editor na produção e postagem; uma insti-

tuição a ser contratada pelo FNDE para efetuar o controle de qualidade; e outra para efetu-

ar a distribuição.  

O edital busca deixar clara a licitude do processo, demonstrando os critérios que 

servem de mecanismo de controle, desde a inscrição no processo de aquisição até os direi-

tos do editor e dos autores. É vetada a possibilidade de transferência de direitos e exigida a 

identificação dos autores, organizadores ou editores responsáveis. Há ainda o cuidado de 

que as obras sejam entregues em edição finalizada, evitando futuras alterações e modifica-
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ções durante o processo já inicializado em consonância com as especificações informadas 

na pré-inscrição.  

 Quando se instituiu a avaliação pedagógica, ela era realizada pela SEF e equipes a 

ela ligadas. Atualmente, desde 2001, ela está sob responsabilidade direta de universidades 

públicas, sob supervisão dessa Secretaria do Ministério da Educação. Com base nessa ava-

liação, o Guia de Livros Didáticos é elaborado. Em termos práticos, o referido Guia é uma 

“coletânea de resenhas das obras recomendadas a escolas e redes públicas de ensino para 

realização, por esses agentes, da escolha dos livros a serem           ” (BATISTA; ROJO; 

ZÚÑIGA, 2005, p.50) 

 Há toda a preocupação com a qualidade do LD a ser aprovado e adquirido. São 

considerados desde as questões didático/pedagógicas até o material utilizado para a con-

fecção dos livros. Durante o processo de escolha, compra e produção, ainda há verificação 

da qualidade. Esta é verificada por um processo de amostragem definido pela 

NBR5426/1985 – ABNT é efetuada pelo próprio FNDE ou empresa contratada para este 

fim (Edital 2013).  

Como prerrogativa inicial, cada obra didática deve constituir-se com uma proposta 

pedagógica única para o ensino/aprendizagem de apenas um dos componentes curriculares. 

As obras didáticas devem obrigatoriamente ser organizadas por ano e em coleção. O edital 

que regulamenta sua produção, seleção e aquisição apresenta a relação valorativa dos inter-

locutores da escola, determinam a construção e as possíveis alterações de valores, proce-

dimentos pedagógicos, assim como recursos lexicais, gramaticais, composicionais e mul-

timodais sem descaracterizar o LD enquanto tal. 

 

2.3.1  Multimodalidade no LD: Uma presença oficialmente enunciada 

“P   um bom tempo, a linguagem verbal, a palavra, predominou na apresentação de 

mensagens instrucionais”. Porém, com o advento da tecnologia computacional houve uma 

“explosão na disponibilidade de modos de apresentação visual de          ” (MAYER, 

2005, p.4) que causou uma revolução na forma da comunicação escrita. Hoje em dia, cada 

vez mais há a presença de imagens visuais que têm intenções e efeitos de sentidos “  o-
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        ”  exigindo, assim um aprendizado/letramento de leitura multimodal para enten-

der as mensagens apresentadas com a presença de variadas formas e linguagens.  

 A despeito dessa grande mudança que afetou significativamente a nossa vida pes-

soal, profissional e acadêmica em decorrência da presença constante das imagens nos tex-

tos do cotidiano, “      é impossível compreender os textos, até mesmo as suas partes lin-

guísticas somente, sem ter uma ideia clara de como esses outros elementos podem estar 

contribuindo para o significado do   x  ” (KRESS, 2000, p.337). Mesmo assim, como a-

firma Hemais (2005), “      atenção é dada à imagem em textos que fazem parte de nossa 

aprendizagem formal, ou mais precisamente, as imagens encontradas em livros          ”.  

Após pensar o LD como objeto, signo e gênero, busco compreender que tipos de ar-

ranjos são feitos entre os vários modos de materialização da linguagem no LD e qual efeito 

de sentido causa nos textos multimodais. A presença da multimodalidade na produção de 

livros didáticos não se dá por acaso e nem de qualquer maneira. A primeira afirmação que 

normalmente se encontra a respeito desta presença é o fato de ser um recurso utilizado pe-

los editores como o objetivo de tornar o livro mais atraente a fim de conquistar o mercado.  

Tal afirmação não pode ser descartada. A utilização da multimodalidade realmente 

o deixa mais atraente e conquista o leitor, o que é detalhadamente analisado no capítulo 3. 

Contudo, um olhar mais atento permite perceber que, além da atratividade, há uma intenci-

onalidade de constituição de sentido do texto e letramento em multimodalidade do aluno 

leitor. Os enunciados oficiais, tanto o Edital quanto o Guia, estipulam a necessidade de se 

trabalhar a leitura multimodal na escola tornando sua utilização da multimodalidade uma 

imposição oficial que objetiva o multiletramento como pode ser constatado no guia 2012 

ao ler,  nos critérios de avaliação para aprovação do LDP pelo PNLD no ítem IV , que trata 

da produção de texto escrito, o subitem 8.1 afirmando a necessidade de observadar se as 

atividades situam a prática da escrita em seu universo de uso social com atividades que 

trabalham os diferentes letramentos (literário, midiático, de divulgação científica, jornalís-

tica, multimodal etc).  

Assim a presença da multimodalidade no LD não mais é uma escolha das editoras, 

ela está prevista no PNLD por meio dos documentos constitutivos dessa voz como o Guia 

2012 do LD. A multimodalidade é utilizada nos livros didáticos para direcionar e mediar a 
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leitura do texto. Na prática, tornando o livro mais visual, ela divide o livro em subáreas do 

conhecimento, ressalta modificação de objetivo, atividade ou assunto; caracteriza subdivi-

são de assuntos em tópicos e de tópicos em subtópicos e ressalta novos termos a serem 

apresentados e conceituados.  

 

2.3.2 A presença da multimodalidade no LD pela  voz oficial :GUIA 2012. 

Considerar o LDP como enunciado permite observar que ele tem suas margens po-

voadas de outros enunciados. Um conjunto de elementos de situação e de linguagem moti-

vam sua formulação e lhe determinam o sentido relacionando-o com todo um campo adja-

cente. Com intuito de compreender e apreender a presença da multimodalidade no LD, 

tomo o Guia de LD 2012 como um enunciado que se relaciona ao LD como em rede e bus-

ca apresentar propostas educacionais inclusivas e oportunizadoras de acesso à escolaridade 

às classes historicamente alijadas do processo. 

O Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 é instituído pela resolução n° 42 de 28 de 

agosto de 2012 do FNDE no art. 6, § 1o. A referida resolução enuncia que “   títulos apro-

vados na avaliação serão incluídos no guia de livros didáticos, a ser disponibilizado às es-

colas beneficiárias. Ele tem como objetivo geral colaborar para que as escolas promovam 

uma escolha qualificada do LDP e propõe uma escolha motivada por um processo de dis-

cussão ‘o mais amplo e criterioso possível’”. A utilização do termo possível após as pala-

vras amplo e criterioso demonstra que os redatores do Guia reconhecem limitações no pro-

cesso de análise e seleção dos livros.  

Para efeitos de análise, procedo um recorte selecionando algumas sequências dis-

cursivas no Guia representativas da percepção da importância da escolarização e 

sistematização de um letramento multimodal. Transformado o Guia em objeto discursivo, 

analiso o que é dito nele, considerando suas condições de produção, mantendo em mente 

que ele também é constituído pelo que é dito por outras vozes, que por sua vez, são consti-

tuídas por outras memórias discursivas. O questionamento principal proposto que direciona 

a leitura do Guia e a produção deste tópico é a respeito dos discursos referentes à leitura 

multimodal atravessam o LD. 
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A primeira sequência discursiva a ser analisada é o terceiro tópico da apresentação 

do Guia: “         -lhe tanto uma reflexão sistemática quanto a construção progressiva de 

conhecimentos, não só sobre a LP, mas também sobre           ” (BRASIL,  2012b, p.6). 

Observa-se que a escolha das palavras aponta para a preocupação do LD abranger mais do 

que a LP propiciando que o aluno reflita a respeito da construção de conhecimentos e das 

linguagens. Há uma vontade de modernização do discurso a fim de resgatar o papel especí-

fico da LP no EM e grande preocupação em buscar que o aluno desse nível consiga ampli-

ar e aprofundar a sua convivência com a diversidade e a complexidade da LP em diferentes 

esferas de uso.  

A segunda sequência discursiva está na introdução do Guia.  

O que justifica a permanência de uma disciplina escolar como LP no EM é o pa-

pel central da língua e da linguagem, tanto nas práticas sociais de diferentes esfe-

ras e níveis de atividade humana, quanto na aquisição pessoal de conhecimentos 

especializados. Ou seja: assim como no ensino fundamental (EF), o desenvolvi-

mento da proficiência oral em situações públicas e, particularmente, da profici-

ência em escrita, é condição tanto para a formação do aluno como cidadão pleno, 

como para o desenvolvimento de sua autonomia relativa aos estudos (BRASIL, 

2012b, p.7).  

Esta sequência discursiva, o primeiro parágrafo, contextualiza a importância de 

“      r português no Ensino Médio” enunciando a necessidade de sistematização do ensi-

no sobre as manifestações da linguagem. Assim, abrange tanto a recepção, a leitura, quanto 

à produção, a escrita multimodal. Afirma ainda que o domínio e proficiência tanto da lín-

gua portuguesa escrita quanto das diversas manifestações da linguagem são essenciais para 

o exercício de cidadania. 

 No segundo parágrafo, é afirmado que a capacidade de refletir sobre fatos de lín-

gua e linguagem faz parte da demanda intelectual básica que o próprio exercício da cida-

dania e a escolarização bem sucedida pressupõem. Neste momento é evidenciado que a 

concepção de texto adotada: materialização do discurso, independentemente do recurso 

utilizado. Isso prova que é preciso modernizar o letramento, para que a escolarização da 

multimodalidade seja bem sucedida no ensino/aprendizagem da leitura e produção de tex-

to. Há uma insistência em abordar a linguagem tanto quanto a língua.  

(...) a capacidade de refletir sobre fatos de língua e linguagem, assim como a 

construção de conhecimentos correspondentes — e em particular a representação 

cientificamente válida da história, da organização e do funcionamento da língua 

portuguesa — fazem parte da demanda intelectual básica que o próprio exercício 

da cidadania e a escolarização bem sucedida pressupõem (BRASIL, 2012b, p.8).  
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 Observa-se, que ao se referir à organização e ao funcionamento da LP como de-

manda intelectual básica para uma escolarização bem sucedida, o Guia explicitamente 

enuncia a importância de outras manifestações da linguagem na constituição de textos de 

LP. Ele segue apontando a necessidade de que o jovem do Ensino Médio seja capaz de ler 

criticamente os anúncios e apelos da indústria da cultura. Ao abordar a multimodalidade, o 

guia evidencia que o texto constituído por diferentes modalidades da linguagem está muito 

mais ligado à vida social do estudante, do que à própria escola. No cotidiano, os discursos 

mercadológico e publicitário destacam-se essencialmente por materializarem-se multimo-

dalmente.  

Considerar que a escola é alfabetizadora e formadora do leitor, é partir da premissa 

que o leitor têm mais acesso aos textos na escola que em sua vida social. Sabe-se que 

anúncios publicitários tem, por essência, o objetivo de convencer para a apropriação de 

bens e valores externos. Se o jovem não estiver munido de ferramentas para ler criticamen-

te esses anúncios ele é facilmente manipulado sem a menor chance de escolher ou mesmo 

perceber o que está em jogo. Por meio dos variados modos comoe o discurso se materiali-

za, há na argumentação publicitária a tentativa de persuasão.  

É papel da escola direcionar a atenção do aluno leitor para a importância da presen-

ça da multimodalidade na materialização da linguagem em discurso. Ao enunciar a neces-

sidade da escola de preparar o aluno/leitor para realizar leitura crítica de textos publicitário, 

fica enunciada a necessidade de escolarização da leitura de textos multimodais. O letra-

mento multimodal deve ser realizado num processo intercultural, pela observação dos mo-

dos que os anúncios publicitários são apresentados. 

 Um pouco mais adiante, a expressão “             do    h        ” leva ainda a 

ideia de modernidade. Na sequência discursiva a seguir, o sufixo re funciona como um 

marcador discursivo da busca de constituir novamente o conhecimento, mas considerando 

novos aspectos, como por exemplo, a necessidade de um letramento multimodal.   

(...) a escolarização do jovem deve organizar-se como um processo intercultu-

ral de formação pessoal e de (re)construção de conhecimentos socialmente re-

levantes, tanto para a participação cidadã na vida pública, quanto para a inser-

ção do mundo do trabalho e no prosseguimento dos estudos. (BRASIL, 2012b, 

p.9, grifos meus)  
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 Ainda atentando para a materialidade discursiva da sequência discursiva anterior, é 

importante ressaltar a presença das palavras escolarização, processo intercultual, (re) 

construção de conhecimentos socialmente relevantes e participação cidadã, em um mes-

mo parágrafo. A proximidade dos referidos termos direciona o efeito de sentido para a per-

cepção da necessidade de escolarização de conhecimentos já constituídos socialmente. 

Devido à sua relevância, merecem ser revistos e reorganizados.  

As escolhas lexicais feitas pelo Guia apontam para o pertencimento do enunciado a 

um grupo social que se preocupa em preparar esse jovem para exercer sua cidadania. Para 

o jovem exercer sua cidadania, ele precisa se posicionar criticamente perante os textos vei-

culados pelos publicitários e pelo próprio mercado. Outro trecho que reitera a necessidade 

de fazer do letramento multimodal uma prática escolar, para uma inserção cidadã na socie-

dade, é o que aponta, ainda na página 9, a necessidade de se considerar no planejamento as 

“formas de expressão mais típicas e difundidas da cultura j      ”.  

 Exemplificações dos gêneros com os quais os jovens interagem socialmente e que 

devem ser apropriados pela escola enfatizam as formas típicas de expressão juvenil.  

É o caso, então, de levar-se em conta, no planejamento do ensino e nas práticas 

de sala de aula do EM, as formas de expressão mais típicas e difundidas das cul-

turas juvenis e das culturas populares e regionais com as quais o jovem convive. 

Entre essas formas de expressão, são particularmente relevantes as práticas não 

escolares de letramento e os gêneros (como as letras de rap e de canções, os 

fanzines, os grafites, os manifestos, gêneros que circulam em redes sociais etc.) 

(BRASIL, 2012b, p.9,  grifos meus) 

 Observa-se, portanto, que é atribuída ao espaço social dos jovens, a presença de gê-

neros compostos e tipificados pela presença de outras manifestações da linguagem que não 

a verbal. Até mesmo quando constituído exclusivamente pela linguagem verbal, ela tam-

bém se apresenta em sua multimodalidade. Apesar da materialidade linguística, formas de 

expressão, se apresentar de modo amplo e vago, o trecho demonstra uma preocupação de 

enunciar a necessidade de se trabalhar as expressões de linguagem multimodalmente. 

 Mais  de uma sequência discursiva evidencia essa preocupação em apresentar gê-

neros diversos que permitam tal trabalho como pode ser verificado a seguir.  

[…] 

• próprios da juventude, assim como os gêneros que, por sua destinação co-

mercial, dirigem-se privilegiadamente a essa faixa da população (quadrinhos 
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comerciais, suplementos juvenis da imprensa diária, revistas direcionadas 

etc.). Cabe lembrar, ainda, que a condição juvenil, assim como o tipo particular 

de protagonismo social que ela implica, abrem para a organização de projetos, no 

interior da escola, perspectivas bastante promissoras. (BRASIL, 2012b, p.9 gri-

fos meus)  

• um diálogo o mais intenso possível com as formas de expressão e os gêneros 

próprios das culturas juvenis. (PNLD 2012b, p.11 grifos meus)  

 Apesar de reconhecer que as características específicas dos alunos do EM, jovens 

aculturados por textos multimodais, devem ser consideradas ao abordar os princípios e 

objetivos gerais para a disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio, o Guia, a prin-

cípio, não apresenta a escolha lexical letramento multimodal. Quando o faz posteriormente, 

assume valor semântico e conceitual diferente do que é adotado nesta tese. 

 Mesmo já tendo sido dito, por meio do efeito de sentido, a respeito da necessidade 

de que haja um letramento multimodal, há a preocupação de se materializar linguistica-

mente de forma direta e objetiva com as sequências discursivas “N  que diz respeito à re-

flexão sobre a língua e a          ”. Como “     ” na argumentação a respeito da siste-

matização dos conhecimentos básicos relativos não só à língua, mas também à linguagem, 

a afirmação demonstra a preocupação em preparar o aluno para ler, compreender e inter-

pretar enunciados materializados nas mais variadas expressões da linguagem.  

 No enunciado que aborda materialmente o que se espera no ensino de LP do EM no 

que diz respeito à língua e à linguagem, dois aspectos devem ser considerados. O primeiro 

é que as escolhas lexicais do Guia evidencia no discurso a consideração da existência de 

várias manifestações da linguagem. Esta é uma concepção que se distancia da de Saussure, 

base espistemológica desta tese, que considera a existência de apenas uma linguagem, mas 

com múltiplas manifestações.  

Proceder uma leitura mais criteriosa da relação semântica e o efeito de sentido a-

ponta para uma confusão conceitual e/ou gramatical. Ao direcinar a reflexão sobre a lín-

gua, é evidenciado pelo artigo feminimo singular que se trata apenas da LP. No entanto a 

utilização do mesmo artigo “a” antes da linguagem causa certa incerteza pelo fato de, du-

rante todo o texto, o Guia enunciar a respeito da necessidade de tratar e letrar os alunos do 

EM nas diversas linguagens. Então, a qual linguagem o Guia estaria se referindo quando 

utiliza a palavra linguagem no plural transcrito a seguir?  
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No que diz respeito à reflexão sobre a língua e a linguagem, espera-se que o 

ensino de língua portuguesa, nesse nível, seja capaz de:  

• considerar as relações que se estabelecem entre a linguagem verbal e outras 

linguagens, no processo de construção dos sentidos de um texto; 

• sistematizar, com base na observação do uso e com o objetivo de subsidiar 

conceitualmente o desenvolvimento da proficiência oral e escrita, um corpo bási-

co de conhecimentos relativos à língua e à linguagem; (BRASIL, 2012b, p.11, 

grifos meus).  

 Pode-se ainda apontar, no trecho transcrito anteriormente, que o esperado é que o 

aluno seja conhecedor das metodologias de uso da linguagem, ou melhor, das diversas ma-

nifestações da linguagem, a ponto de conseguir estabelecer relação entre elas. O objetivo 

não é que ele seja detentor de conhecimentos múltiplos, mas que ele possa acioná- los na 

construção dos sentidos dos textos que ele se propuser a ler. Ainda mais, que o conheci-

mento das metodologias e a habilidade de acioná-lo sejam trabalhados de forma sistemáti-

ca, deixando, assim, de ser uma relação intuitiva entre o que é aprendido pelo processo de 

aculturação e o trabalho consciente na produção de sentido do texto, tanto na produção 

quanto na recepção do texto.  

 Observe no trecho a seguir que ao emitir parecer em relação à presença de produ-

ção midiática, apesar de introduzida pela palavra comparativamente, o que demonstra certa 

cautela, é afirmado que é “pouco expressiva”, assim fica dito que os pareceristas espera-

vam uma maior presença da produção midiática no LD.  

Comparativamente, é pouco expressiva a presença da produção midiática vol-

tada para a juventude, como os quadrinhos e revistas voltados para essa faixa etá-

ria, a despeito da forte presença de charges e tirinhas utilizadas na abordagem de 

tópicos de gramática (PNLD 2012b, p.17 grifos meus).  

A ligação da comparação inicial com a constatação de forte presença de charge e ti-

rinha utilizadas na abordagem de tópicos de gramática pela expressão a despeito aponta 

para a percepção de que, a presença da produção midiática voltada para a juventude se li-

mita à presença de charge ou tirinhas. Ainda mais, o texto segue afirmando que as charges 

e tirinhas são utilizadas basicamente na abordagem de tópicos gramaticais não acrescen-

tando no aprendizado da leitura de textos materializados por outras manifestações da lin-

guagem. Sua presença se retringe ao trabalho feito com a gramática da linguagem verbal.  

Seguindo a leitura, a próxima afirmação introduzida pela palavra “tamb  ” liga a 

produção midiática aos textos multimodais em relação ao espaço a eles reservado ser pe-
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queno. Entretanto, a palavra demonstra ainda que há a compreensão de que eles são distin-

tos. 

Também é pequeno o espaço reservado para os textos multimodais, ainda que a 

imagem e a leitura de imagens, principalmente de pinturas célebres, fotos e 

charges, seja a marca de mais de uma coleção. Finalmente, ainda mais rarefeitos 

são os gêneros próprios das culturas juvenis, como os fanzines
3
 e as letras de 

música (a grande maioria das canções presentes pertence a outros universos cul-

turais). (PNLD 2012b, p.17 grifos meus)   

A enumeração posposta à expressão textos multimodal demonstra que ela é utiliza-

da para designar textos imagéticos. Assim, o trecho ainda permite apontar que a compreen-

são vigente de multimodalidade exclui a possibilidade de se considerar um texto verbal em 

seus vários modos de se apresentar: cores, tamanhos, fontes. Os pareceristas reconhecem 

como texto multimodal apenas aqueles que envolvem outras manifestações da linguagem 

que não a verbal, diferentemente da apropriação que é feita do termo nesta tese.  

Tendo este capítulo sido dedicado à análise discursiva do LDP no Brasil como ob-

jeto, signo, enunciado oficial em rede com outros enunciados que determinam a necessida-

de de um letramento multimodal, proponho uma análise da constituição do próprio texto 

LD sob a perspectiva da Retórica Contemporânea.  Uma vez que a utilização da AD já se 

ocupou das condições de produção sócio-historicamente situadas e possibilitou a análise de 

enunciados constitutivos do discurso oficial em que o LD se insere, e ao mesmo tempo 

materializa, a seguir, conceitos retóricos guiam a análise da materialidade linguística do 

LD propriamente dita. 

 

                                                 
3
 Fanzine são publicações feitas por fãs de revistas e para as pessoas que gostam de um determina-

do tema em comum, sejam elas amadoras ou profissionais. O conteúdo depende exclusivamente da 

paixão do fanzineiro pelo tema abordado: ficção-científica, música, literatura, culinária, aeronaves, 

e inúmeros outros, abordados sob as mais diversas formas: contos, poesias, documentários, quadri-

nhos e entre outros. (Fabrizio Yamai, http://fanzineexpo.wordpress.com) 

http://fanzineexpo.wordpress.com/
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Capítulo 3 

A Análise do LD em sua constituição multimodal 

 

Print - and screen - based technologies make available 

different modes and semiotic resources in ways that 

shape processes of making meaning. The particular ma-

terial and social affordances (Kress & van Leeuwen, 

2001; van Leeuwen, 2005) of new technologies and 

screen, as opposed to page, have led to the reconfigura-

tion of image and writing on screen in ways that are 

significant for writing and reading (JEWITT, 2011, 

p.315)
1
.  

 

Tendo situado o LD sócio-historicamente e analisado as características da AE do LDP do 

EM, parto para a análise do livro Contexto, interlocução e sentido vol.2 da editora Moderna, 2008,  

pertencente ao PNLD do triênio 2012-2014. O total de 656 páginas é dividido em três áreas. A área 

de Literatura se encontra da página 01 à 302, 301 páginas; a área de Gramática vai da página 303 à 

554, com 251 páginas; enquanto a área de Produção de texto ocupa da página 55 à 149, com 94 

páginas. No decorrer da análise, alguns dos aspectos retóricos do LD como texto são evi-

denciados.  

A análise da presença da multimodalidade no LDP sob a perspectiva da Retórica 

considera as características da comunidade escolar como audiência do LD, as exigências 

retóricas a ele relacionadas e a importância da multimodalidade na constituição do ethos na 

materialidade do discurso. Uma vez que o elemento persuasivo analisado é a multimodali-

dade, a gramática do design visual é utilizada para compreender a disposição gráfica e 

elementos textuais da página. 

                                                 
1
 Tecnologias baseadas na impressão e projeção em telas disponibiliza diferentes modos e recursos 

semióticos influenciando as forma e os processos de significação. Affordances, recursos, materiais 

e sociais das novas tecnologias e tela, ao invés de página, levaram à reconfiguração da imagem e 

escrita na tela de maneiras significativas para escrita e leitura (JEWITT, 2011, p.315).  
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Tomando o LD do EM do século XXI como texto materializado em diferentes ma-

nifestações da linguagem, a análise da presença da multimodalidade no LDP selecionado é 

dividida em três seções básicas, sendo que as duas primeiras consideram o LD como um 

todo e a terceira analisa cada área separadamente em função de peculiaridades de cada uma 

das áreas. A primeira seção é um levantamento quantitativo da presença da multimodalida-

de, enquanto as outras duas são análises qualitativas. Da presença da multimodalidade en-

quanto estrutura e argumento, discursivo e retórico, constitutivo do ethos do rhetor.  

Na primeira seção, por meio do levantamento quantitativo, é observada, registrada, 

analisada e traduzida numericamente a presença/ausência da mulimodalidade por todo li-

vro.  No entanto, é constatado que não há uma página sequer do livro sem a presença de 

diferentes modos das manifestações da linguagem. No entanto, é importante reiterar que há 

diferença entre o conceito de multimodalidade vigente e o apropriado nesta tese. A voz 

oficial enuncia o conceito de multimodalidade determinando a necessidade da presença da 

imagem na constituição de um texto multimodal, enquanto o conceito apropriado nessa 

tese, não se trata de diferentes manifestações da linguagem, mas dos diversos estilos que 

cada manifestação da linguagem se materializa.  

Há a compreensão de que a multimodalidade é utilizada, por excelência, para con-

vencer o aluno-leitor de que há uma preocupação em facilitar e tornar o aprendizado mais 

interessante. Daí nas segunda e terceira seções, este trabalho voltar a atenção para a multi-

modalidade buscando apreender como o rhetor manifesta sua boa vontade em facilitar a 

compreensão e apreensão do conteúdo apresentado. A capacidade e a habilidade de utilizar 

a multimodalidade enquanto argumento e estrutura na elaboração do texto, objetivando 

persuadir o aluno-leitor a engajar-se no processo de ensino/aprendizagem, também é ob-

servada.  

Assim, a presença da multimodalidade é analisada em relação a sua aplicação ao 

texto verbal e ao seu papel na construção do ethos sob a perspectiva da Retórica Contem-

porânea. Seguindo o exposto por Kress e van Leeuwen, ao referir a multimodalidade à 

presença da imagem não é posta como condição sine qua non. Tal fato justifica a existên-

cia de uma quarta seção que, além de observar a presença da multimodalidade, atribui 

grande valor à imagem em si. Inicialmente é feita uma análise da qualidade das imagens 

presentes considerando a categorização de ilustração, fotografia, pré-texto e texto imagéti-
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co. É verdade que, em vários momentos, uma mesma imagem, na mesma enunciação, pode 

ser classificada em mais de uma categoria em decorrência de suas características e função 

no enunciado. 

 

3.1. A análise quantitativa da presença da multimodalidade e da Imagem 

Antes de apresentar os resultados do levantamento numérico da análise de 640 

(seiscentos e quarenta) páginas, vale lembrar que o critério aqui utilizado é apenas a pre-

sença/ausência da multimodalidade e da imagem. Não há nenhuma categorização do tipo 

ou relevância da multimodalidade ou mesmo da imagem. Em primeira análise é constatado 

que não há uma única página sem a presença da multimodalidade. Há a utilização da mul-

timodalidade em 100% (cem por cento) das páginas, seja por meio da caracterização gráfi-

ca, seja pela presença de outras linguagens ou mesmo pelas constantes modificações de 

espaçamento e fonte - tamanho, cor, negrito ou itálico nas três áreas da LP em que o LD é 

dividido.  

A divisão das 640 (seiscentos e quarenta) páginas nas três áreas é feita de maneira 

que 302 (trezentas e duas) páginas são reservadas à Literatura, figurando 47,19% (quarenta 

e sete vírgula dezenove por cento) das páginas totais.  A Gramática fica com 244 (duzentas 

e quarenta e quatro) páginas 38,12% (trinta e oito vírgula doze por cento) enquanto a área 

de Produção de Texto é constituída por 94 (noventa e quatro) páginas, 14,69% (quatorze 

vírgula sessenta e nove por cento). 

 

Gráfico 1 

302 
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94 
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Nº páginas por área - 2012 

LITERATURA PRODUÇÃO DE TEXTO GRAMÁTICA



123 

Em função de ter sido observado, durante a análise dos documentos oficiais, que o 

termo multimodalidade é utilizado apenas para fazer referência a textos com a presença de 

imagens, é feito um levantamento numérico da presença de imagens em cada uma das fo-

lhas. Os números apresentados a seguir incluem ilustrações, pré-textos e textos imagéticos 

sem distinção.  Do total das 640 páginas de textos das três áreas, excluindo bibliografia e 

sumário, apenas 120 (cento e vinte) páginas não apresentam imagens. Em porcentagem, 

isso significa que 18,75% das páginas não apresenta imagem, como pode ser visualizado 

no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 2 

Interpretar as informações numéricas permite afirmar que as altas porcentagens, 

tanto da presença da multimodalidade (100%) quanto da imagem (acima de 81%) indicam 

um alto nível de preocupação com a presença de ambos. O referido resultado pode ser atri-

buído às imposições dos documentos oficiais ou mesmo ao reconhecimento pelo rhetor da 

importância da presença de ambos para facilitar o aprendizado, atrair a atenção do aluno e 

ainda fomentar o letramento do aluno do EM em multimodalidade.  

Do total de 120 páginas sem imagem, 28 páginas estão na área de literatura, o que é 

traduzido em 23,33 %. Na Gramática 64 (sessenta e quatro) páginas não apresentam ima-

gem em 2012, isto é, 53,33% (cinquenta e três ponto trinta e três por cento) das páginas 

sem imagem encontram-se na gramática. Na área de produção de texto, assim como na 

literatura, das 120 (cento e vinte) páginas sem imagem, 28 (vinte e oito) não apresentam 

imagem mantendo a mesma proporção. 

81,25% 
520 páginas 

18,75% 
120 páginas 

Percentual de presença de imagens 
2012 

páginas com imagens páginas sem imagem
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Gráfico 3 

Tecendo relação entre o total de páginas do LDP e o número de páginas sem ima-

gem apenas 18,75% das páginas do livro não apresentam imagem. Sendo a LP dividida em 

três áreas, observa-se essa porcentagem dividida nas três áreas apresenta valores muito 

pequenos.  Das 640 (seiscentos e quarenta páginas), tanto a área de literatura quanto a de 

produção de texto apresentam apenas 28 (vinte oito) páginas sem imagem. Cada uma das 

áreas apresenta apenas 4,38% (quatro vírgula trinta e oito por cento) de suas páginas sem 

imagem. A Gramática fica com 64 (sessenta e quatro) páginas sem imagens, o que repre-

senta 10% (dez por cento) das páginas do livro. Observe que na representação gráfica a 

seguir que é até difícil de visualizar.  

 

Gráfico 4 

Há outro fator que se destacou. A área de gramática, em que são utilizados discur-

sos de terceiros para exemplificar estruturas linguísticas, há menor presença de imagem em 

relação às outras duas áreas. Ela é quase dez pontos menor do que na Literatura e Produção 

Textual, o que é compreensível uma vez que a prioridade é o estudo da língua enquanto 

estrutura.   
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3.2 A análise qualitativa da presença da multimodalidade no LDP 

 

Tendo constatado que há a multimodalidade em todas as páginas do LDP, faço 

um levantamento da presença qualitativa da multimodalidade. Para tal, trabalho com o 

conceito mais amplo de multimodalidade, que não exige a presença da imagem, o qual 

considera que uma mesma expressão da linguagem individualmente poder se materializar 

de vários modos para constituir o sentido do texto. Uma reflexão a respeito da utilização da 

multimodalidade na materialização do LDP permite retomar a concepção de que ao produ-

zir um texto, há a tentativa do autor de precisar cada vez mais a sua “intenção” ao produzir 

o texto.  

Essa tentativa se dá pelo fato de que, como abordado por Fisher (1980) no texto 

“Is there a text in the class?”, não há um significado único de um texto. Essa afirmação é 

decorrente da percepção de que o significado do texto está mais atrelado à capacidade do 

leitor de enxergar, ou melhor, compreender, do que o que realmente está escrito no texto 

em si.  O autor ainda afirma que a “concordância de um único significado mais do que ser 

uma prova de estabilidade do objeto, é testemunho do poder de uma comunidade interpre-

tativa de constituir objetos sobre os quais seus membros podem concordar”
2
.  

Nessa perspectiva, o mesmo texto nunca é repetido. Todo texto deixa de pertencer 

ao autor quando é lido/dito passando a ter vida própria em decorrência das várias possibili-

dades de atualização e sentido pelo leitor/ouvinte ativo. Cada leitor, por meio de sua capa-

cidade de atualização dos sentidos, e cada situação, pelo que apresenta de diferente, fazem 

com que um novo texto surja a partir da mesma materialidade. Assim, quanto maior o nú-

mero de modos de expressar o sentido do texto em uma materialização, maior a chance de 

sucesso de o autor ter o sentido pretendido reconhecido pelo leitor. A multimodalidade é 

mais um artifício para a produção de uma escrita que possibilite maior controle de seus 

sentidos. 

 Tamanha a importância da multimodalidade que, nas diferentes áreas de utiliza-

ção da escrita, há diferentes “tratados” de utilização desses artifícios. Citando alguns 

exemplos aponto a ABNT ou APA, no meio acadêmico, e a gramática do design visual, 

                                                 
2
 The fact  of agreement, rather than being a proof of the stability of objects, is a testimony to the 

power of an interpretive community to constitute the objects upon which members can then agree. 

(FISHER, 1980, p.338). Tradução minha 
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para os textos publicitários. No meio acadêmico, há regras para a utilização do itálico, ne-

grito, espaçamento entre as linhas e tamanho de fonte, entre outras normas de formatação 

de trabalhos científicos, que são reconhecidos por toda comunidade acadêmica.  

A gramática do design visual, proposta por Kress e van Leeuwen (2006), é adota-

da pela comunidade que trabalha com a comunicação e publicidade.  Para essa comunida-

de, as cores, o tamanho, a intensidade e a disposição dos elementos do texto, assim como 

outros aspectos visuais, são constitutivos do significado do texto. Muitas vezes, eles têm 

valor de signo. As modificações na tecnologia de escrita têm facilitado que tais aspectos se 

apresentem com maior complexidade e frequência para representar diferenças e nuances 

sutis nos textos didáticos.  

A cor destaca prontamente uma informação ao ser visualizada. Um negrito ou um 

itálico pode garantir que o leitor perceba que o autor quer enfatizar uma determinada in-

formação. Assim a utilização desses diferentes modos em cada expressão de linguagem 

permite orientar a leitura para maior aproximação do conteúdo apresentado. Para efeito de 

análise, cada página é considerada uma imagem uma vez que o aspecto visual é o de maior 

expressão para essa análise. 

Logo no primeiro capítulo, o LDP utiliza vários modos de materialização das ma-

nifestações da linguagem como recurso para persuadir o aluno-leitor a envolver-se no pro-

cesso ensino/aprendizagem como leitor ativo. Mantendo a mesma forma, a multimodalida-

de no gênero LDP, além de persuadir ao engajamento, vai expondo sua AE a novos textos 

e manifestações da linguagem promovendo, no mínimo, multiletramento por exposição a 

textos que grande parte de sua AE, aluno do EM público, provavelmente não teria acesso 

em seu meio social. 

A realização da descrição e da análise, observando a forma, aos poucos vai sendo 

evidenciado que a disposição dos textos é feita seguindo um padrão. O primeiro modo de 

alteração da expressão verbal impressa da linguagem observado e analisado  é a utilização 

das cores. A utilização das cores se dá com cinco funções distintas: subdividir o LDP em 

três áreas, a subdivisão em tópicos e subtópicos, ressaltar conceitos básicos como síntese 

de uma explanação mais delongada, enumerar exercícios, destacar exemplos práticos de 

uma teoria explanada. Cada função elencada é descrita a seguir. 
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A utilização das cores para a marcação da divisão do livro em áreas já é anunciada 

desde o sumário e está em quase todas as páginas, como exposto no capítulo 1. Os textos 

vêm emoldurados, como se estivessem em uma caixa. Algumas vezes eles realmente estão, 

mas outras vezes eles têm seus limites marcados apenas por espaços vazios brancos. 

Quando eles vêm emoldurados, normalmente os “quadros” são coloridos com diferentes 

cores dependendo do assunto: se o texto apresenta uma bibliografia, ele vem em amarelo; 

se for os objetivos do capítulo ele terá o fundo na cor da área em que o capítulo se encon-

tra.   

 Ainda na utilização da cor para efetuar a divisão estrutural do livro, as cores são 

utilizadas para destacar os títulos e subtítulos dos conteúdos estudados em cor diferente 

dos textos, como pode ser visto na figura 10. De cima para baixo o título do tópico introdu-

tório das revoluções burguesas apresenta a fonte na cor verde. Ainda é perceptível que os 

diferentes modos são combinados para efetuar as divisões e subdivisões. Na figura 10 a cor 

é combinada com o tamanho da fonte, o assunto mais geral é escrito em verde e em  fonte 

maior. O subtópico também é escrito em verde, mas com fonte menor que o título do tópi-

co, mas maior que o texto que desenvolve o assunto que é escrito com fonte preta. 

Nessa mesma imagem, a cor verde é utilizada para criar uma linha do tempo em 

que apresenta toda uma sequência de fatos que marca o movimento literário estudado no 

capítulo. A cor vermelha é utilizada para dar destaque no espaçamento de um evento a 

outro por meio de pontos ligados à data grafada em preto. Desta forma, o leitor consegue 

perceber viualmente e instantaneamente a distancia entre um acontecimento e outro, o in-

tervalo entre os fatos/eventos e cada evento em si. 
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Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008, p.7,8 

Figura 10  

Os gênero didáticos denominados exercícios são marcados e enumerados utilizan-

do uma cor diferente, alaranjado nas áreas de gramática e produção de texto, e  vermelho, 

na área de Literatura,  figura 11 .  
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Fonte:ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008, p.6 
Figura 11 

 

  
Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008, p.305, 319 

Figura 12 
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As cores também são utilizadas para chamar a atenção do leitor e para exemplifi-

car uma teoria explanada anteriormente. Esta ferramenta é utilizada tanto na área de gra-

mática, figura 12, quanto na produção de texto, figura 13. Na área de gramática há a utili-

zação das cores para destacar, além dos títulos da cada tópico gramatical, as classes grama-

ticais, funções linguísticas, palavras semanticamente relacionadas, formação de palavras, 

relações sintáticas e outras dentro do próprio texto dado para exemplificação.  

Na área de produção de texto, a cor é utilizada para ressaltar a estrutura e tipifica-

ção da cada gênero. Assim, o aluno-leitor, AE, tem contato com o gênero e, ao mesmo 

tempo, tem sua atenção voltada para a forma podendo observar as modificações de cores a 

AE e visualizar imediatamente a estrutura a ser apreendida, seja em uma palavra, seja em 

uma oração ou até mesmo no texto, em que está sendo exposta por meio de uma narrativa 

explanatória materializada na manifestação verbal da linguagem.   

 

Fonte:ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2012.p. 625  

Figura 13 

A quinta função da utilização de cor é a de apontar a síntese de um conceito apre-

sentado. Cada capítulo apresenta quadros na cor lilás com o título de tome nota, figura 09. 

O objetivo deste quadro com forma e cor diferenciados do restante do texto escrito é res-

saltar os conceitos básicos apresentados no capítulo a fim de que sejam apropriados. Este 
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artifício é utilizado em todo livro independentemente da área. Esta página merece ser tra-

zida para o corpo do trabalho por também possibilitar visualisar concomitantemente com a 

troca de cor, outros modos que destacam o título do texto: o espaçamento,o negrito e a 

fonte.  

A utilização dos recursos apontados permite que o aluno-leitor possa instantane-

amente visualizar o assunto, ou subtópico, que procura ao efetuar uma leitura com um pro-

pósito específico. O negrito altera o modo de materialização da manifestação verbal da 

linguagem verbal tornando a palavra mais evidente e destacando-a do texto pelo contraste. 

Em todo o livro ele é utilizado para destacar as divisões dos assuntos e palavras que devem 

ser apropriadas.  

 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2012.p.11 

Figura 14 
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Os títulos, subtítulos, as questões dos exercícios, as palavras-chave e tópicos de 

um conteúdo, nomes próprios como de autores de livros, títulos de filmes e músicas e en-

dereços eletrônicos também ganham grande relevância  sendo apresentados em negrito. As 

palavras novas a serem aprendidas no vocabulário apresentado à parte, especialmente na 

área de literatura, assim como os nomes das classes gramaticais na área de gramática tam-

bém aparecem em negrito, figura 14.  

Um terceiro modo bastante utilizado, que também pode ser visualizado na figura 

14, é a alteração na fonte para alterar visualmente o texto verbal. Esta se dá em duas for-

mas: no tamanho e na diferenciação do tipo de fonte. Em relação ao tamanho da fonte, os 

títulos sempre são grafados em tamanho maior do que os subtítulos, que por sua vez são 

maiores do que a fonte dos textos que os seguem. A gradação do tamanho da fonte induz à 

percepção de que o título materializado em tamanho menor está contido dentro do título 

grafado em fonte maior, isto é, é uma subdivisão daquele grafado com fonte maior.  

A mudança no tipo de fonte se dá nos textos para leitura que exemplificam um as-

sunto abordado sempre vêm em fonte diferente da utilizada para apresentar um conteúdo 

teórico ou as atividades referentes ao conteúdo exposto. É possível que o aluno-leitor per-

ceba que determinados textos têm diferentes valores didáticos de outros. Consequentemen-

te devem ser lidos de forma distinta. A leitura de um texto que exemplifica uma escola 

literária, por exemplo, deve acionar mais a compreensão da forma e o envolvimento emo-

cional do que a atenção ao conteúdo abordando de maneira racional. 

 

3.3 A análise do LD do EM em sua multimodalidade por área 

 

A língua portuguesa é didaticamente dividida em áreas que apresentam diversas 

peculiaridades. Tais peculiaridades influenciam inclusive no tratamento, na utilização e na 

importância dada à multimodalidade e às imagens. É em função dessas peculiaridades de 

cada área no LD que foi feita a opção por separar as áreas Literatura, Gramática e Produ-

ção de texto ao aprofundar a análise. Na próxima seção, inicia-se a análise descriti-

va/interpretativa de cada área da LP, observando cada página como uma imagem. A leitura 
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retórica discursiva das páginas é feita utilizando a gramática do design visual para orientar 

a leitura da imagem das páginas em sua multimodalidade. 

 

3.3.1 A Análise do Livro de Literatura 

A análise específica e aprofundada inicia-se pela parte de Literatura (LL). O livro é 

muito visual. Ele apresenta forte presença da multimodalidade e imagem. A análise da 

primeira página do capítulo 1 pode ser generalizada para todas unidades da área uma vez 

que sua forma é padronizada.  

 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008, p.4.  
Figura 15 
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A primeira página do capítulo, figura 15, tem a função de estabelecer o cenário do 

capítulo. Ela se apresenta em quatro platôs em cores distintas. No plano superior, como 

classificado pela gramática do design visual, dentro de um quadro vermelho, cor da área de 

Literatura, que vai da extrema esquerda à estrema direita da página, as letras brancas em 

fonte maior e em negrito apresentam o título e o subtítulo do capítulo.  Além de evidenciar 

a função do capítulo de apresentar o Romantismo, especificamente em Portugal, este qua-

dro apresenta o objetivo central do capítulo de apontar as duas de suas principais caracte-

rísticas: a idealização e o arrebatamento.  

Logo, já no plano superior da página fica posto a que o movimento literário a ser 

estudado traduz fortes emoções, representadas pela palavra arrebatamento, sem grande 

comprometimento com a realidade, traduzido pela palavra idealização. A utilização de 

letras em fonte maior e cor diferenciada dá destaque ao estabelecimento da cena enunciada 

por todo o capítulo.  Desta forma, além das escolhas das palavras,  o aspecto visual do títu-

lo também permite à AE perceber e situar que a escola literária e suas principais caracterís-

ticas.  

No decorrer de toda unidade 1, capítulos de 1 a 7, textos materializados em diferen-

tes manifestações da linguagem apontam para uma grande identificação com a idealização 

das emoções, dos personagens e das situações. No capítulo 1, ao buscar evidenciar o arre-

batamento, as narrativas não apresentam grande comprometimento com a realidade inde-

pendentemente da manifestação da lingaugem utilizada para materializar as narrativas.  O 

segundo platô traz um texto imagético: a reprodução da tela de J. Tunner que é um exem-

plo perfeito dessa afirmação.  

Ocupando a posição central da página, a tela é trabalhada como um texto para leitu-

ra. Além de centralizado, este platô é o maior da página dando grande destaque à obra e à 

própria zona. Capturando o olhar do leitor quase imediatamente, a tela permite a visualiza-

ção das principais características do Romantismo. Direcionando o olhar para a tela especi-

ficamente, observa-se que por meio da combinação do posicionamento e dimensões dos 

elementos, a obra demonstra a impotência do ser humano diante dos elementos naturais.  
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Apesar de o ser humano estar centralizado na tela, tanto o próprio ser humano 

quanto sua produção, o navio são apresentados em tamanhos bem menores que os elemen-

tos da natureza. As ondas e nuvens, que se confundem formando um só corpo em função 

dos movimentos do mar, e a proximidade das cores ressaltam a grandiosidade da natureza 

intensificando ainda mais a impotência e fragilidade do ser humano diante dela. A ausência 

de multiplicidade de cores traduz a negatividade da situação em que pessoas minúsculas 

tentam sobreviver diante da grandiosidade e intempestividade da natureza.  

As cores dos elementos naturais transitam entre o preto e o branco passando pelo 

cinza e marron traduzindo a negatividade presente no mundo natural. O alaranjado e o 

vermelho são utilizados para apontar e ressaltar a pequena e frágil presença do ser humano. 

O próprio céu, que em pinturas que retratam um dia de prazer e diversão ao ár livre seria 

retratado como azul, em função da presença das terríveis nuvens cinza que aterrorizam os 

seres hunanos impotentes diante do poder da tempestade, apresenta apenas uma pequena 

parcela de lilás. Ligando o céu e o mar, três pequenos pontos lilases também vistos no mar. 

 Uma pintura de J. Tunner não é um texto frequentemente presente no cotidiano da 

AE do LDP analisado. Sua presença permite que o aluno-leitor seja exposto a um gênero 

ao qual não está habituado. A presença do manual do professor permite assegurar que, 

mesmo que ainda não tenha tido formação para leitura de imagem, o professor possa con-

tribuir para o letramento do aluno leitor em leitura de imagem.  Saber situar uma obra só-

cio-historicamente e em uma determinada escola literária, ajuda a direcionar a leitura dis-

cursiva do texto. A obra de arte apresenta as características da escola literária materiali-

zando os discursos de seu tempo. 

Retomando a leitura da página enquanto uma imagem, logo ao lado direito da tela,  

vem um quadro amarelo deixando apenas aproximadamente três centímetros de espaço em 

branco, o que destaca ainda mais o quadro amarelo que traz os dados e explicações sobre a 

tela: A destruição de um navio de transporte de 1810. No mesmo quadro é exposto que “a 

violência da tempestade retratada por Taylor é característica de produções românticas, pois 

nelas há sempre destaque para as emoções” (ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 

2008. p. 4). Observe que o texto vem em fonte preta bem pequena como se fosse apenas 

uma nota.  
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Mesmo que as dimensões sejam pequenas, demonstrando que não é uma informa-

ção principal a ser apreendida, a localização na margem direita demonstra que a informa-

ção é nova e merece atenção. Além de apresentar a nova informação, este quadro estabele-

ce que os textos imagéticos que são obras de arte recebem um tratamento especial. Além 

de serem apreciados como obras de arte, eles são textos passíveis de leitura e exercem a 

função de exemplificar e explicar visualmente características da escola literária a que eles 

pertencem e representam.  

Assim, abaixo de cada pintura, há um quadro com o nome do pintor, características 

da pintura, suas dimensões e uma pequena explicação a seu respeito justificando e desta-

cando valor e importância de sua presença naquele momento. Nesta área da língua portu-

guesa, literatura, há uma tendência a considerar as pinturas como textos a serem lidos mais 

do que nas outras duas áreas, gramática e produção de texto. Pode-se levantar a hipótese  

de tal fato se dar em função da literatura estar muito mais ligada ao efeito de sentido do 

que à formalidade estrutural da manifestação verbal da linguagem. 

Abaixo da tela e à esquerda do quadro amarelo, há um quadro vermelho, cor da á-

rea, com o título objetivo em fonte branca e em negrito anunciando o próximo texto que 

traz os dois objetivos gerais: saber o que foi o Romantismo e as características do movi-

mento em Portugal. Em um tom de vermelho mais claro, o quadro abaixo do título objetivo 

sobre a faixa vermelha, traz os objetivos enumerados, mas subdivididos em objetivos espe-

cíficos como as condições sócio-históricas, características do movimento e das obras de 

alguns autores específicos.  

O texto intitulado Objetivos estabelece o que o aluno deve saber ao final do capítu-

lo. Retoricamente falando, o rhetor deixa claro a que ponto a AE deverá ter se movido para 

se transformar na audiência invocada (AI). A relação entre os objetivos é estabelecida pela 

utilização da multimodalidade. Como um único bloco, é subdividido, de maneira mais a-

brangente em apenas dois aspectos principais de um movimento literário: o que foi e suas 

características. Os aspectos considerados como mais detalhados são subdivididos por pon-

tos diferenciando dos aspectos gerais enumerados, mas ainda permitindo fácil visualização 

de cada objetivo específico. 

A organização dos textos, cores, distribuição espacial, enumerações, ou seja, a uti-

lização da multimodalidade orienta o ato de leitura. Não é necessário que as páginas sejam 
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lidas do início ao fim, como uma história, para encontrar uma informação específica. Nas 

duas primeiras páginas do capítulo já fica posto que todos os textos são bastante curtos 

possibilitando alcançar a informação tão rápido quanto os adolescentes do século XXI es-

tão habituados a alcançar na internet ou outro ambiente digital.  

Nessa parte do LDP, os organizadores certamente tentam, por meio da multimoda-

lidade, alcançar o perfil delineado pelo Guia PNLD 2012 e outras implicações sociais do 

caráter dos adolescentes do século XXI. Assim, o rhetor evidencia considerar o tipo de 

usuário do LDP é. A disposição dos conteúdos da página, respeitando um projeto gráfico e 

utilizando vários modos nas diferentes manifestações da linguagem, permite que o leitor 

tenha a visão rápida de todos os tipos de informação para escolher a que lhe interessa.  

Essa formatação se assemelha aos textos típicos dos espaços multidimensionais tí-

picos da cultura da AE. Ela permite que o leitor escolha apenas uma informação e não olhe 

o resto da página atendendo ao imediatismo próprio dessa audiência que busca localizar 

informações específicas se utilizando de aspectos visuais do texto.   

A primeira página tem sua estrutura e disposição repetidas em todas as unidades 

da área de Literatura. Tendo ela sido analisada, inicia-se a análise da segunda página 

não apenas por ela ser a que vem em seguida, mas também por dois outros aspectos: a 

quantidade de gêneros encontrada na mesma página e a possibilidade de observar a in-

ter-relação entre as partes, os textos. É facilmente observável que em apenas uma pági-

na podemos identificar seis textos diferentes. Cada um dos diferentes textos é diferen-

temente modelado, intercalado e marcado pela multimodalidade.  

Na segunda página, figura 16, o primeiro é um texto histórico com função de si-

tuar o período romântico sócio-historicamente, justificando as características da escola 

literária exemplificada por todo o capítulo. Ele é marcado pelo espaçamento e enqua-

dramento feito pelos marcadores do capítulo de literatura em cor vermelha e a inicial 

maiúscula em fonte maior e negritada. Sendo o único escrito em itálico e em fonte de 

tamanho pouco maior que os outros da página, ele também apresenta um grande ‘A’ 

maiúsculo, ocupando duas linhas, para marcar o início do texto. Este é um texto verbal 

preparando a cena, do movimento literário a ser apresentado.  
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Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008, p.4. 

 Figura 16 

Em função da necessidade e importância de situar os discursos sócio-

historicamente, ele não divide o espaço superior da página com nenhum outro texto no 

mesmo platô. No entanto, pelo fato de trazer informações que servem apenas para situar 

o que está por vir, não está centralizado. Ocupando mais a margem esquerda, ele de-

monstra que esta é uma informação que precisa ser tida como algo já dado antes de en-

trar no que é a literário.  

Logo abaixo do texto que traz o contexto histórico, há dois textos, lado a lado, co-

mo em diferentes platôs. Um abaixo do primeiro texto verbal é separado por uma grossa 

linha vermelha anunciando a atividade de leitura da imagem. Esta seção, por meio do gê-

nero exercício, propõe a leitura do texto localizado à direita, texto materializado por uma 
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imagem, a tela: Baco e Ariane de Ticiano. É importante observar que apesar dos textos 

estarem marcadamente separados por diferentes modos visuais, eles também estão inter-

relacionados por eles.  

A linha vermelha que se delonga a partir do quadro que apresenta o título do tipo de 

atividade, Leitura de imagem, liga a imagem aos exercícios que buscam constituir relações 

do período literário estudado com o período anterior. Ao mesmo tempo, a fina linha ver-

melha separa o texto que enuncia a situação sócio-histórica do romantismo, surgido em 

função das mudanças do perfil da sociedade burguesa, que desencadeou as revoluções bur-

guesas de um texto com características do classicismo. O objetivo de trazer obras que, apa-

rentemente deveriam estar separadas, fica evidenciado no exercício 4, quando na letra a o 

exercício pede que o leitor teça uma comparação entre o modo que a natureza e os seres 

humanos foram representados em uma obra do romantismo, apresentada na página anteri-

or, e uma obra do classicismo.   

A cor vermelha, seja das barras ou linhas na cor do capítulo ou na enumeração dos 

exercícios, demonstra que os textos e os exercícios estão ligados e pertencem a um capítulo 

específico. Assim, a aproximação dos textos se dá pela linguagem verbal que apresenta 

vários textos a respeito de um mesmo conteúdo utilizando diversas abordagens, mas tam-

bém por ocuparem um mesmo espaço físico, a página e serem anunciados pela cor verme-

lha. É o conjunto de todas estas características, manifestações da linguagem e os arranjos 

entre os modos visuais, framing e design, que inter-relacionam os textos, como pode ser 

constatado nas figuras 15 e 16, p.136 e p.138 respectivamente. 

Apesar de todos os textos estarem conectados pelo objetivo de apresentar o período 

romântico e suas características, cada um apresenta perspectivas, manifestações da lingua-

gem e modalidades diferentes. Eles também trazem informações variadas que podem ser 

colocadas em um ranking de acordo com sua importância e significado para o tópico. De-

pendendo da importância do tópico, o espaço reservado a ele é maior ou menor. Aqueles 

colocados do lado esquerdo da página, vindo primeiro, normalmente mostram mais rele-

vância na construção do tópico específico.    

Os exercícios propõem olhar os textos de duas páginas diferentes, como se eles es-

tivessem em duas janelas diferentes no computador. Seguindo as orientações da gramática 

visual, verifica-se o movimento do dado e do novo. A primeira janela aberta, página lida, 
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figura 15, apresenta a tela do romantismo como o novo a ser apropriado, ocupando o cen-

tro-superior da página demonstrando sua grande importância. Ao abrir a segunda janela, e 

lançar o olhar para a página, a primeira página passa a ocupar a localização à esquerda das 

duas páginas. Nesta perspectiva, a apresentação de caraterísticas românticas já foi feita e o 

novo passa a ser a possibilidade de se comparar uma obra de características românticas 

com uma de características clássicas.  

A descrição da formatação, distribuição de cores e formas nas duas páginas como 

uma única imagem permite observar e afirmar que a escrita do LD impresso tem sido pro-

fundamente influenciada pela multimodalidade possibilitada pela produção e exibição de 

textos na tela. Os recursos utilizados pela tecnologia de multimídia são replicados no papel 

impresso materializando o discurso em manifestações multimodais da linguagem. Uma 

página do LD que inicialmente era um único texto materializado pela manifestação verbal 

da linguagem passa permitir ser olhado como uma imagem. As cores, formas e disposições 

diversas complementam o sentido da página.  

Olhar as duas páginas, lado a lado, como se fossem uma única imagem permite ao 

aluno perceber que deve continuar seus estudos com a informação oferecida pela tela de 

Tuner na página inicial como algo já dado. A partir daquele momento, é necessário que o 

aluno conheça e reconheça as principais características do romantismo português enuncia-

do pelas palavras: idealização e arrebatamento e também pela pintura da destruição de um 

navio de transporte de Tuner. Ao visualizar as duas páginas como uma, desta vez este pas-

sa a ser o dado e a novidade, que se encontra à direita, é buscar fazer com que o aluno 

constitua relações comparando a obra de Tuner com as outras obras dadas: uma do classi-

cismo, o quadro Baco e Ariadne de Ticiano, e outra do romantismo, trecho do romance O 

morro dos ventos uivantes de Emily Brontë.  

Observar o segundo platô permite observar o texto que materializa as características 

do classicismo. A tela de Ticiano o faz por meio de cores, luz, sombra, simbolos e signos 

constituem um texto imagético. Nomeado pelo quarto texto, que também tem como função 

dar as características físicas da obra, a obra ressalta as características do ser humano colo-

cando-o à frente da natureza. Já anunciado pelo próprio título da tela, já dado, à esquerda 

destacam-se os dois personagens principais: Baco e Ariadne.  
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Ariadne, em um patamar inferior, representando o real, apresenta-se na forma hu-

manizada racionalmente vestida com roupas de cores primárias e com bastante luz para 

realçá-las. Filha do Rei de Creta, ela é separada de Baco por animais inferiores, relegados 

à sombra do ser humano. O deus Baco, em um patamar acima, ocupa o quadrante do ideal. 

Ele apresenta formas perfeitas e limpas, sem barba, ressaltadas por bastante luminosidade. 

O restante de narrativa a ser lida coloca os seguidores de Baco, outros seres humanos como 

uma única multidão. Essa até mesmo se confunde com os outros animais como o cachorro 

que interage com a criança à sua frente e a serpente que se confunde com o corpo do ho-

mem nu, de barba, animalizado e preso à natureza, à direita. 

Após os quatro primeiros exercícios, que ligam as duas páginas por meio dos dois 

textos imagéticos, obras de arte de períodos artísticos distintos, a continuidade da enume-

ração dos exercícios liga os textos imagéticos ao texto verbal Catherine e Heathcliff.  O 

terceiro platô, uma linha vermelha com fonte branca e formato negrito, anuncia a transição 

do texto imagético para o texto verbal. Assim, após o enunciado da questão que prepara a 

cena para o texto verbal, há um quarto platô que também traz dois tipos diferentes de texto 

materializados na manifestação verbal da linguagem.  

Os dois textos se apresentam com dois objetivos distintos: o texto à esquerda ocupa 

uma grande área mostrando que é o texto principal, cuja importância se dá por trazer o 

texto literário verbal para exemplificar a teoria que está sendo apresentada, enquanto o 

segundo, inserido em um quadro amarelo à direita, se apresenta como numa nota explicati-

va. O texto colocado ao seu lado, à direita, está em uma área menor dentro de um quadro 

amarelo trazendo uma informação secundária. Não é a respeito do tópico estudado, mas é a 

respeito do pintor e da pintura em si que está na página anterior.  

Neste instante fica posto que o quadro amarelo é apresentado com duas funções dis-

tintas: trazer informação a repeito da pintura analisada, como na figura 15, p.133, mas 

também trazer uma biografia que pode ser acompanhada da foto do artista ao qual a biblio-

grafia se refere, figura 11, p. 129, ou não, figura 16, p.138. Os dois útlimos textos da figura 

16 seguem o padrão inicial de utilizar o enquadramento para determinar visualmente o 

início e o fim de cada texto. 
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 Desta forma a multimodalidade auxilia no ensino do componente curricular de LP, 

intercalando as diferentes manifestações da linguagem, ao mesmo tempo, enriquecendo a 

forma e orientando a leitura, compreensão e retenção do conteúdo, por explorar e acionar 

mais de um canal de aprendizagem da AE. Além de a multimodalidade estimular diferen-

tes canais da percepção, ela ainda traz o aspecto visual dos textos conhecidos da AE em 

função das novas mídias para o ambiente escolar.  

Ter textos curtos lado a lado, diferentes e independentes, mas ao mesmo tempo re-

lacionados aos outros, é uma característica da era da multimídia. É como visitar uma pági-

na da internet. Ao ler um texto específico, você clica em uma determinada palavra e visua-

liza uma nova janela com outro texto. Esse é relacionado à página anterior, mas com novos 

formato e tipo de informação a respeito do mesmo tópico. Assim, fica provada a afirmação 

de que o rhetor do LD considera que tipo de pessoa o usuário do LDP é. 

Ao considerar as características do usuário do LDP, sua audiência, também é con-

siderada a existência do aluno habituado a ler e escrever textos curtos e muito visuais. A 

apresentação de textos com tais características, como nas figuras 15 e 16, p. 133,138, per-

mite que a AE se identifique com eles. Ainda é considerado que a AE é consideravelmente 

bem sucedida em tentar reproduzir um ambiente digital. No LL, há a simulação do ambien-

te digital ao trazer vários textos diferentes na mesma página, assim como as páginas da 

internet com as quais a AE está tão familiarizada. 

 Obeserva-se a tentativa de recriar o ambiente digital objetivando criar na AE uma 

sensação de familiaridade com o objeto LD e com os textos ali materializados. A forma, 

estrutura, diposição e interelação dos textos buscam possibilitar que eles venham e vão nas 

páginas do livro como se eles estivessem movimentando de uma janela a outra na internet. 

Eles também trazem diferentes expressões de linguagem lado a lado, tal como textos ver-

bais ao lado de textos imagéticos. 

Em relação ao conteúdo, as figuras 15 e 16 juntas funcionam como abertura do ca-

pítulo, estabelecendo o cenário introdutório e apresentando características básicas do Ro-

mantismo ao comparar dois textos imagéticos: a pintura de William Turner, um pintor in-

glês do Romantismo, e a de Ticiano, uma pintura do classicismo. Considerando a audiên-

cia a que o LD é endereçado, ele traz informações a respeito da pintura romântica que leva 

os estudantes a observar a pintura objetivando pontos específicos a fim de que eles sejam 
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capazes de identificar o que é expresso para ser “visto” na pintura e responder aos exercí-

cios.  

A importância das emoções, da natureza e da submissão dos humanos às forças na-

turais é apontada pela pintura de Turner. Tais características são inicialmente anunciadas 

pela apresentação da pintura feita pelo livro, no quadro amarelo abaixo da pintura, e, poste-

riormente, reforçadas pelas questões a respeito das duas pinturas. Desta forma, as duas 

pinturas são utilizadas para introduzir e exemplificar algumas características do Roman-

tismo. Os dois primeiros textos verbais traduzem outras características do Romantismo 

consideradas como conteúdo a ser visto e aprendido. 

Após a apresentação de uma visão geral da teoria do romantismo por meio da pin-

tura, um texto imagético, parte de um romance inglês materializado pela expressão verbal é 

apresentado antes de ligar os diferentes tipos de representações da arte. Desta forma, é per-

ceptível que o LDP parte do princípio que a AE não é capaz de ler a imagem de acordo 

com a abordagem literária. Assim, o LD traz a teoria literária para dar suporte à habilidade 

de leitura levando a AE a se mover de um estado para outro e atuar como a AI. No entanto, 

não é apresentada à AE uma teoria que dê suporte à leitura de expressões visuais. 

Somente após serem expostos à teoria literária, por meio de textos materializados 

em diferentes expressões da linguagem, é que um texto verbal é dado aos alunos. Isso se dá 

em função das características culturais a que os adolescentes do século XXI estão constan-

temente expostos, como o fato de terem facilidade para ler e até mesmo produzir textos em 

diferentes linguagens em suas mídias pessoais, como telefones, computadores, tablets e 

outros. Tem-se a expectativa de que, se os textos apresentados no LD forem materializados 

em linguagens diversas, eles provoquem um maior engajamento dos alunos no tópico. 

Ocupando o quadrante inferior da página o texto verbal apresenta-se como algo 

mais real e tangível, uma vez que esta expressão da linguagem é supostamente aquela a 

que a AE é mais exposta na escola e, consequentemente, mais habituada. Um texto materi-

alizado na expressão verbal da linguagem parece mais apropriado para um livro de LP com 

ênfase em literatura, que circula no ambiente escolar, para encerrar uma explicação inicial, 

evidenciando as características do movimento literário, por meio da materialização verbal 

da linguagem. 
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As páginas seguintes do LL evidenciam que os textos que apresentam a teoria são 

tão curtos que alguns deles têm apenas um parágrafo. Quando os textos não são separados 

pela cor do quadro, eles apresentam o título em negrito e fonte maior apresentando varie-

dades de escrita na sua composição. Utilizando-se de expressões de linguagem diversas, o 

LDP escreve a respeito de fatos históricos, pinturas, textos verbais, escolas literárias, ca-

racterísticas da teoria “literária ou da arte”. Concomitantemente, ao trazer uma linguagem 

específica e vocabulário enriquecedor do conhecimento, o LDP também tenta se aproximar 

da realidade dos alunos usando forma, tamanho e estrutura familiares a eles. 

Ainda na construção de um ethos que tem boa vontade em facilitar o processo de 

aprendizagem, o LDP relaciona o novo com o que eles já sabem. O LL utiliza os conheci-

mentos dos alunos em diferentes áreas para construir uma ponte entre o sabido e o novo. 

Um exemplo é que todas as características da literatura apresentada são introduzidas por 

fatos históricos estudados anteriormente pelos alunos. Uma vez que a literatura representa 

o mundo artisticamente, ela é sócio-historicamente situada. Logo, ao introduzir um movi-

mento literário, o LDP traz brevemente os fatos históricos que os alunos já estudaram no 

Ensino Fundamental e estão aprofundando no EM.  

O LDP tenta considerar o que os alunos já sabem e relacionar com o que eles não 

sabem ainda, mas que é esperado que eles aprendessem, por meio da contextualização his-

tórica do que acontece na Europa antes de dirigir a atenção especificamente a Portugal, que 

é o objetivo do capítulo. Um exemplo da importância de situar alguns acontecimentos eu-

ropeus é a influência da queda da monarquia francesa afetando diferentes monarquias, in-

cluindo a portuguesa. Outra forma de inserir os alunos no processo é a utilização de ativi-

dades que avaliem o que os alunos adquiriram, mas também os pressionem a continuarem 

se movendo. 

A AE do LDP é uma comunidade interpretativa em formação. O discurso materia-

lizado pela manifestação multimodal da linguagem nas três páginas iniciais sobre o Ro-

mantismo é um desafio para a AE. O LDP traz elementos de sistemas semióticos diferentes 

sem, contudo, encaminhar um processo de leitura multimodal suficiente para a comunidade 

interpretativa exercer seu processo de leitura do texto que aí está. Se brevemente explanada 

a importância e a função da presença da multimodalidade e da imagem no LDP, o processo 

de ensino/aprendizagem seria facilitado, mais atraente e o trabalho desenvolvido para a 

produção do LDP seria mais bem aproveitado uma das funções do multiletramento. 
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 Um exemplo que auxilia a AE se mover a ser citado é a atividade da página 23, fi-

gura na seção jogo de ideias que pede aos alunos que adaptem um romance ultrarromântico 

de outra época para a própria realidade deles. É esperado dos alunos que eles usem a suas 

próprias linguagem e realidade, que são diferentes da história em si, mas que mantenham 

as características básicas aprendidas no tópico, tais como, o exagero dos sentimentos. Des-

sa forma, além da atividade invocar o conhecimento da AE, ela ainda obriga a audiência se 

mover sendo capaz de produzir um texto apresentando características, que até seu estudo, 

os alunos as desconheciam.  

O terceiro argumento que o rhetor se utiliza para provocar o engajamento da AE no 

processo de ensino/aprendizagem, e a sugestão de textos materializados em diferentes lin-

guagens com os quais os adolescentes tendem a se identificar tais como: músicas, livros, 

sites de internet ou até mesmo livros de seu próprio tempo. A tentativa de constituir o 

ethos pela multimodalidade como valor cultural ligando o conhecimento escolar com a 

cultura anterior do aluno fica bem clara quando os organizadores do LD intitulam essa 

parte de “conexão”.  

O valor semântico do título da parte conexão além de significar a tentativa de ligar 

o aluno ao conteúdo apresentado no capítulo, às mesmas características dos textos român-

ticos, ainda significa que a linguagem utilizada e os textos selecionados ligam as caracte-

rísticas culturais dos alunos por meio desses outros textos de seu tempo, que utilizam tipos 

de linguagens aos quais eles estão mais acostumados. Com isso, os alunos se conectam ao 

assunto. Eles iniciaram o processo com certo conhecimento enquanto audiência endereça-

da, os seres humanos reais e ao engajar em atividades adicionais, os alunos estarão no co-

mando de seu próprio movimento no processo de aprendizagem.  

A reflexão a respeito dos alunos considerados como audiência do LD, nos capítulos 

reservados para trabalhar a literatura, aponta que o rhetor LD tem uma audiência hipotéti-

ca como audiência endereçada ao produzir o LD. Mantendo que tipo de pessoa o aluno é 

em mente, os produtores tentam trazer novo conhecimento, ligando ao que os alunos já 

sabem e trazendo no próprio texto as características culturais constitutivas da AE. O rhetor 

espera que os alunos aprendam o novo conteúdo e dele se apropriem por meio do engaja-

mento nas atividades e no processo de aprendizagem. Ao entrar em contato com nova in-
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formação os alunos assumem o papel de audiência invocada apropriando-se do conheci-

mento apresentado significando que eles saíram de um estágio a outro do conhecimento. 

Vale ressaltar que todas as características referentes à multimodalidade das expres-

sões da linguagem apontadas em relação ao primeiro capítulo do LL são válidas para todos 

os outros capítulos da referida área. Há a existência de apenas uma seção especial que trata 

da poesia africana de língua portuguesa. Essa seção não constitui um capítulo e se diferen-

cia apenas em dois aspectos: nas cores utilizadas e na ausência de exercícios. No mais, 

olhar para um capítulo do LL considerando a teoria da é o mesmo que olhar para qualquer 

outro. 

 

3.3.2 A Análise do Livro de Gramática 

Lançar um olhar incial para o livro de gramática, LG, já permite observar uma re-

dução considerável na valorização da imagem como texto que materializa um discurso 

específico. Apesar de o livro também apresentar forte presença de multimodalidade, ele já 

é menos visual que o de literatura, o que justifica uma análise separada. Mesmo assim, é 

perceptível a tentativa dos organizadores para alcançar o perfil delineado pelo Guia do 

Livro Didático 2012 e outras implicações sociais do caráter dos adolescentes do século 

XXI por meio da multimodalidade.  

Uma reflexão a respeito da diminuição presença de imagens, e até mesmo da apli-

cação da teoria multimodal na materialização da linguagem, na parte de gramática, aponta 

para discursos que enunciam que o ensino da estrutura da língua padrão não permite traba-

lhar de forma mais lúdica: deve ser preso à normatização sem muita possibilidade de per-

suadir a AE a engajar-se no processo de ensino/aprendizagem. O próprio distanciamento 

da estrutura da língua utilizada pela AE em seu cotidiano e a proposta para estudo é um 

fator que promove a rejeição da AE em relação a essa parte do LD.  

O reconhecimento e aceitação de que não há possibilidades de se trabalhar o conte-

údo gramatical de maneira persuasiva direciona o rhetor a aplicar a teoria da multimodali-

dade buscando afastar a rejeição ao tema. Assim, cores menos agressivas, que o vermelho, 

são escolhidas. São utilizados o branco e o verde que são cores consideradas mais tranqui-

lizadoras e até mesmo mais atraentes.  
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Assim, a constatação a respeito do primeiro aspecto levantado em relação ao rhetor 

considerar o tipo de usuário do LD também é afirmativa para o LG, mesmo que no que diz 

respeito à utilização de imagens, no LG  essa é numericamente inferior ao LL, como de-

monstrado na seção 3.1. Ainda mais, sua utilização enquanto texto é menos presente ainda 

uma vez que a maioria das imagens são ilustrações dos textos verbais. Outros tipos de tex-

tos com imagens são tirinhas, cartoons e propagandas. Contudo, quando trabalhados como 

textos é a linguagem verbal que é predominantemente explorada, não a imagética.   

Todo o livro de gramática é dividido em apenas duas unidades: classe de palavras e 

sintaxe, o estudo da relação entre as palavras. O trabalho das duas unidades privilegia o 

ensino/aprendizagem da estrutura da expressão verbal da linguagem. Apesar de haver pre-

sença de textos imagéticos, na maioria das vezes, eles não são explorados como tal.  Eles 

servem de pré-textos para introdução ou prática de uma estrutura da expressão verbal da 

linguagem.  A afirmação anterior pode ser constatada na primeira página do capítulo, figu-

ra 17, quando a tirinha do personagem Hagar é utilizada para introduzir a relação de senti-

do entre as palavras dentro de uma situação comunicacional.  

Iniciando a descrição e análise da forma, é perceptível que a disposição dos textos 

também seja feita seguindo um padrão. A cor do capítulo predomina, figurando como cor 

de fundo ao quadro dos objetivos e do platô que introduz o tópico do capítulo. No entanto, 

um novo padrão bastante diferente do LL é estabelecido, mesmo que a divisão das páginas 

em platôs permaneça. Duas diferenças são perceptíveis já de início: não há uma página 

específica designada para apresentar os objetivos na introdução do capítulo com um texto 

imagético e as páginas são dividias em três platôs e não mais em cinco, como no LL. 

Inicialmente observa-se a divisão em três platôs. Na parte superior, saindo da late-

ral esquerda até o final da lateral direita, encontra-se o platô que determina a cor do LG, 

verde que é mais suave buscando amenizar a rejeição instaurada pela AE em relação à 

norma padrão em função do distanciamento do que lhe é mais familiar, combinada com o 

título em fonte branca enunciando o conteúdo trabalhado no capítulo. O segundo platô é 

dividido em duas colunas: uma trazendo os objetivos e outra iniciando a apresentação do 

conteúdo. Nessa primeira página fica estabelecido que sempre próximo à designação ver-

bal do conteúdo a ser trabalhado no capítulo, há a presença do pequeno quadro trazendo os 

objetivos do capítulo. 
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Independentemente da posição do quadro, os objetivos do capítulo são apresentados 

utilizando a cor verde para delimitar o platô. No primeiro capítulo do LG, o quadro verde 

que apresenta os objetivos se posiciona à esquerda da página, figura 17. No capítulo se-

guinte, o quadro que traz os objetivos na primeira página é posicionado no centro superior 

levemente deslocado para a esquerda modificando a disposição inicial dos quadrantes. No 

quarto capítulo o quadro com os objetivos fica no centro superior levemente deslocado 

 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008, p.304.  

Figura 17 
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para a direita demonstrando que a localização do quadro de objetivos não é constante em 

relação à magens direita e esquerda, mas constante em relação ao plano inferior e superior.  

Essa mobilidade do quadro de objetivos afeta até mesmo a disposição do terceiro 

platô. Na primeira página o terceiro platô é responsável por iniciar a apresentação do con-

teúdo a ser trabalhado na unidade e se localiza à direita da página permanecendo no plano 

superior. Nos capítulos em que o quadro de objetivos é mais deslocado para a direita ele 

também ocupa maior espaço deslocando também o terceiro platô para o plano inferior da 

página. 

Apesar de reduzir os textos imagéticos, em relação ao LL, não se pode afirmar que 

a multimodalidade no LG é menos frequente, ao contrário, o uso de cores para auxiliar na 

apresentação e reconhecimento de conteúdo é ainda mais frequente. A utilização de qua-

dros para delimitar textos distintos com objetivos diversos em uma mesma página perma-

nece. A função das cores se alterna, mas as cores continuam as mesmas, a função do verde 

passa a ser exercida pelo vermelho e vice-versa. Assim, há a diferenciação dos conteúdos 

dos capítulos pelas cores, mas o padrão posto e aprendido em uma área fica estabelecido, o 

que facilita o reconhecimento e a familiarização pela AE.  

Os capítulos do LG, assim como no LL, são ainda subdivididos em tópicos e subtó-

picos teóricos. Os títulos são materializados em fonte vermelha. O nome dos tópicos apre-

senta fonte maior do que a fonte dos subtópicos, assim, pelo tamanho da fonte, a audiência 

percebe que um assunto está inserido e completa o dito anteriormente. A apresentação ini-

cial do conteúdo, como uma preparação da cena, é feita por meio das atividades como e-

xemplificação do uso da teoria que será apresentada. Todos os capítulos utilizam um texto 

que apresenta uma imagem nessa preparação, cartoon ou tirinha, mesmo que não seja efe-

tuada leitura da imagem em si como na figura 17. 

Os exercícios continuam a ser ressaltados por forma e cor, como no LL. No entan-

to, em cada capítulo de gramática, há dois tipos de atividades: o primeiro tipo é utilizado 

para apresentar o conteúdo, figura 17, o segundo, no final do capítulo, é utilizado como 

exercício de verificação de aprendizagem, e compreensão do conteúdo possibilitando que o 

aluno pratique o que foi apresentado, figura 18. Ambas as atividades são compostas por 

mais de um exercício e apresentam a enumeração em vermelho/laranja. No entanto, anali-

sando as atividades nas figuras 17 e 18, algumas diferenças se póem.  
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  Fonte:ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008.p. 625  
Figura: 18 

Quando as atividades são utilizadfas para verificação de aprendizagem e prática, os 

exercícios são apresentados dentro de um quadro vermelho com título “atividade” em fon-

te branca em negrito com pequenas bolinhas verdes,  figura 18, mas quando a atividade é 

utilizada para apresentar um novo conteúdo, o título que antecede os exercícios é o nome 

do conteúdo grafado em fonte vermelha e tamanho maior, figura 17. A alteração da forma 
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visual de apresentação das atividades, é utilizada pelo rhetor para separar as atividades de 

exercício de fixação daquelas que tem o objetivo de induzir um raciocínio.  

Assim fica posto que quando o objetivo é introduzir um raciocínio, não há categori-

zação como atividade. Introduzidas por fontes maiores que nomeiam o conteúdo a ser a-

presentado, as atividades utilizadas como pré-texto, preparação da cena, não são intituladas 

atividades, apenas os exercícios de fixação o são.  Os pequenos quadros que introduzem as 

atividades se alongam tornando-se linhas que delimitam e destacam cada um dos textos, 

figura 18 e 20, p.152 só são utilizados para introduzir atividades de fixação. Tal estrutura 

se repete nas três áreas que compõem o livro, exceto o capítulo da literatura africana, que 

como dito, não apresenta exercícios.  

Mesmo reafirmando a diminuição da presença da imagem no LG em relação ao LL, 

ela não está totalmente ausente. É constante a presença de tirinhas, cartoons e propagandas 

ao longo do LG. No entanto, em geral, a imagem não é explorada como um texto a ser li-

do. Ela é utilizada para introduzir, ressaltar ou mesmo exemplificar um tópico da gramática 

da expressão verbal da linguagem. Tal afirmação pode ser constatada na figura 17 em que 

a tirinha do Hagar é utilizada para exemplificar a importância do contexto na compreensão 

e significação das palavras sem que o texto imagético seja explorado. Somente um olhar 

muito atento consegueria perceber por si a modificação na feição de Hagar entre os dois 

quadrinhos. 

Apesar de os exercícios construírem uma linha de raciocínio que indica que o obje-

tivo da utilização do cartoon é demonstrar que, mesmo não reconhecendo a significado de 

uma palavra, é possível perceber o sentido em função da situação, eles não apontam que a 

observação da imagem poderia auxiliar na compreensão da situação. Não há o direciona-

mento, pelas questões, do olhar do aluno para a imagem mesmo que essa possa auxiliar 

estabelecer o contexto. Efetivamente, o exercício direciona a atenção do aluno para o texto 

materializado pela expressão verbal da linguagem apresentando elementos que ressaltam a 

fala para compreender que expectaviva é criada no 1º quadrinho.  

O que fica evidenciado é que a observação da linguagem verbal é suficiente para 

resolver os exercícios propostos. Mesmo Hagar não sabendo que o soldado dizia que ele 

era o exemplo da estupidez de um viking, a proximidade com a expressão Viking estúpido 

já é suficiente para perceber que a utilização da palavra epítome tem o objetivo de ofender. 
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Da mesma maneira que na questão um (1) o enunciado aponta para a estrutura da fala, a 

questão quatro (4) também o faz. Ao perguntar a respeito das pistas da função exercida 

pelos termos desconhecidos ele coloca entre vírgulas que o pistas podem ser identificadas 

na estrutura da fala.   

Assim como este, vários exemplos do LG evidenciam que pouca atenção é dada ao 

texto imagético ao prepar os exercícios deixando perceptível que a utilização da multimo-

dalidade, da imagem mais especificamente neste exemplo, muitas vezes se dá apenas pela 

preocupação do rhetor em transformar o conteúdo e o próprio LDP mais atraente. Nem 

sempre há a preocupação com o multiletramento. O próprio exercício direciona olhar do 

aluno para o texto verbal. Deste modo, fica evidenciado que o LG se propõe a trabalhar a 

gramática da língua e não da linguagem. Apresar da constante presença de cartoons, tiri-

nhas e outras imagens, a expressão verbal da linguagem é que é seu objeto de estudo.   

No entanto, a utilização de tirinhas não se dá de uma única maneira. Em alguns 

momentos há maior aproveitamento das imagens como textos a serem lidos como nos ca-

sos como da questão seis (6), página 340, figura19. A questão é composta pelos itens “a” e 

“b”. No item “a”, que solicita a identificação do superlativo utilizado pelo inseto, não há 

menor necessidade de que o aluno leia as imagens. No entanto, para responder à questão 

“b”, sobre o que indica que o inseto se caracterizou de forma inadequada pela manifesta-

ção verbal da linguagem, é necessário observar a manifestação imagética da linguagem. 

Observe a questão na figura 19.  

       

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008.p.340 
Figura:19 
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Apesar de a atividade ter como objetivo a verificação e fixação do conteúdo grama-

tical, é a observação da imagem do Garfild acertar o inseto com o jornal com facilidade 

que dá subsídio para a resposta do item “b” da questão. Dessa forma, para responder ao 

segundo item da questão, o exercício exige que o aluno observe as duas imagens como 

uma sequência de fatos, mas também detalhes em uma mesma imagem. 

 A leitura das duas manifestações da linguagem ajuda o leitor perceber o sentido do 

texto como um todo e ainda exige a inter-relação entre as duas manifestações da lingua-

gem. A atividade de leitura e interpretação do texto demonstra o texto materializado pela 

língua tem seu sentido complementado pela imagem. Tal percepção contribui para  o le-

tramento e consequentemente conscientização da AE da importância de se considerar as 

imagens como texto. 

Além do exemplo da figura19, há também outro exemplo que merece ser apontado 

e avaliado. Na figura 20, há uma atividade que trabalha a compreensão do texto que é ma-

terializado nas duas manifestações da linguagem de forma complementar, verbal e imagé-

tica. É possível compreender o significado do texto mesmo se considerado apenas uma das 

duas manifestações, mesmo que seja possível haver um pequeno distanciamento no sentido 

constituído pelas linguagens distintas e em separado. No entanto, as questões, mesmo 

quando exigem a leitura da imagem relacionam o texto imagético com a manifestação ver-

bal da linguagem. 

 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008.p.353 

 Figura:20 

 

Ao olhar a imagem e observar apenas a manifestação gestual da linguagem, pode-se 

ler que o marido, ao apontar para o chão próximo de si, está sinalizando para que a mulher 
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volte, até como se fosse uma ordem. Este gesto pode ser lido e traduzido pela expressão 

verbal da linguagem como: “volte aqui”. Já leitura do texto verbal demonstra que há uma 

certa compreensão do fato de ela partir, afinal, nem ele mesmo aguenta mais continuar 

com ele. Desta forma é compreensível que ela vá. O gesto de apontar o dedo para o chão 

passa a apresentar um novo sentido indicando apenas que ele está sinalizando o espaço 

físico determinado pela palavra aqui.  

Tendo feito duas possíveis leituras, por separar as expressões das linguagens como 

se fossem textos distintos, é de extrema importância analisar a proposta de leitura feita 

pelos exercícios. A presença da questão 1 indica um grande avanço na tentativa do letra-

memto visual, parte do letramento multimodal, uma vez que possibilita que um texto ver-

bal seja desenvolvido a partir da leitura e compreensão da imagem. No entanto, ela fica 

ainda mais importante quando possibilita ao aluno perceber que combinar a manifestação 

verbal com a imagética traz maior precisão no processo de leitura interpretativa. 

Assim fica posto que a combinação da leitura das duas manifestações da linguagem 

constitui um único sentido, isto é, um único texto pode ser constituído por mais de uma 

manifestação da linguagem. Essa forma de texto é uma constante no cotidiano da AE sen-

do necessário que ela perceba a complementaridade entre as expressões da linguagem na 

materialização deste texto. Tendo compreendido a importância de ambas as manifestações 

da linguagem na materização do discurso, a AE passa a ter a possibilidade de levar essa 

experiência para o seu cotidiano a fim de realizar leituras mais precisas.  

Compreender melhor os textos que circulam em seu meio social possibilita à AE 

melhor exercício de cidadania. A presença de textos, no ambiente escolar, com forma se-

melhante aos textos que a AE é exposta auxilia também no processo persuasivo de enga-

jamento no processo de ensino/aprendizagem. A proximidade e reconhecimento do já co-

nhecido  trazido para o ambiente escolar aumenta seu interesse pelo discurso escolar e con-

sequentemente pela aprendizagem. Assim essa presença de textos compostos por mais de 

uma manifestação da imagem desencadeia um processo duplo: estimula a AE engajar-se 

no processo de leitura por perceber que atividades como algo já conhecido e acessível e 

ainda axiliam para a ocorrência de um letrametramento multimodal aumentando a chance 

da AE melhor compreender os textos de seu cotidiano. 
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 Casos como esses dois apresentados, apesar de não se apresentarem como priorida-

des, repetem-se quando o rhetor ainda traz questões que buscam provocar a leitura de ima-

gem. Das 251 páginas do livro de gramática, apenas 14 apresentam questões ou direciona-

mento de leitura que exigem a compreensão de outra manifestação da linguagem que não a 

verbal, sendo que em 13 páginas há a exigência da compreensão da parte imagética do 

texto, páginas 340, 353, 389, 405, 418, 420, 464, 470, 479, 480, 534, 539 e 551. Apenas 

em uma página há a exigência da compreensão de gráfico e tabela, p. 397.  

Ainda na tentativa de trazer o cotidiano da AE para o ambiente escolar, a busca do 

rhetor em simular o ambiente digital pela presença de textos emoldurados, ou com formas 

que possibilitem uma leitura não linear se faz cada vez mais forte. Esse aumento pode ser 

pecebido a partir do segundo capítulo do LG, capítulo 13. Na página 329, figura 21, surge 

uma nova forma de texto que será repetido: um esquema em forma de gráfico envolvendo 

várias das modalizações: cores, negrito, tamanho de fonte e disposição gráfica diferencia-

da. Situado sempre nas laterais da página, em forma de coluna, o esquema organiza o co-

nhecimento do mais geral para o mais específico.  

A colocação de pequenos gráficos na lateral das páginas com chaves que mostram o 

assunto geral em verde e suas subdivisões em laranja objetiva ainda apresentar síntese dos 

conteúdos apresentados. Tomando a figura 21como exemplo, oberva-se que no quadro 

superior com o fundo da cor do capítulo apontando, em fonte maior do que a dos quadros 

seguintes, a classe gramatical adjetivo dividia por funções morfossintáticas mais gerais 

exercidas por ele como: função de referência, de relação e funções sintáticas.   

Com o fundo vermelho, cor que vem anunciando os subtítulos da unidade, tabém 

anunciam as subdivisões dos conteúdos. Os quadros vermelhos vão elencar as subdivisões 

daquilo enunciado no quadro verde. Na função referencial, no quadro verde, por exemplo, 

o ajetivo pode especificar qualidade, estado, aspecto ou modo de ser ao substantivo a que 

se refere.  Na função relacional o adjetivo, juntamente com o substantivo, estabelece rela-

ção de tempo, espaço, finalidade ou procedência. Assim como nas outras subdivisões, as 

funções sintáticas de adjunto adnominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que 

o adjetivo pode exercer, estão inscritas em quadros vermelhos como subdivisões do quadro 

verde, funções sintáticas.   
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Essa disposição demonstra boa vontade do rhetor em ajudar o aluno em sua neces-

sidade de visualizar o todo constituído pelas partes permitindo compreender qual conteúdo 

está contido dentro de um conteúdo maior. A organização esquemática do conteúdo como 

se fosse um gráfico permite que o aluno, quebrando a linearidade, leia a explicação em 

pelo menos duas direções, do geral para o particular assim como do particular para o geral. 

Desta forma, na figura 21, a AE consegue visualisar que um único conteúdo, o adjetivo, 

está sendo posto sob três ângulos: referencial, relacional e sintático. 

 

 

 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE, PONTANARA, 2008, p.329. 

Figura 21 
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A colocação da síntese em forma de gráfico colorido, além de possibilitar mais uma 

leitura do mesmo conteúdo, ainda estimula o canal visual de aprendizagem auxiliando o 

aluno-leitor lembrar e apreender as informações lidas. Além de evidenciar a tentativa do 

rhetor em facilitar a compreensão e apreensão do conteúdo, a utilização de um texto não 

linear ainda demonstra a tentativa de trazer para o discurso escolar a experiência de leitura 

que o aluno tem sem seu cotidiano.  

Há também quadros amarelos que, nesta parte do livro, ganham uma função com-

pletamente nova: retomar um conceito que não foi apresentado no capítulo, mas que é 

pressuposto ser conhecido pela AE. Eles são intitulados “Lembre-se”, figura 21. A presen-

ça desse quadro evidencia a tentativa do rhetor de levar a audiência a acionar o conheci-

mento prévio do assunto a ser trabalhado. Ele ainda traz as informações mais básicas que 

já foram estudadas nas séries anteriores, EF, acrescentando novas características como 

forma de aprofundamento do conteúdo. 

 Desta forma, a audiência tem a impressão de que todo conteúdo lhe é familiar a-

creditando ter a capacidade de ser bem sucedido no processo de ensino/aprendizagem 

compreendendo e apreendendo o novo ali inserido. Também nessa figura pode ser vista 

outros aspectos ressaltados pela multimodalidade como a retomada do conteúdo apresenta-

do anteriormente no próprio capítulo, que continua sendo feito nos quadros lilases, que 

assim como no LL  trazem o resumo simplificado do novo conteúdo.  

Na modalização das expressões da linguagem, além da utilização das cores para i-

dentificar os quadros, como mencionado anteriormente, há a forte presença da apresenta-

ção da linguagem verbal em diferentes modos como o negrito, o sublinhamento e o itálico. 

Na figura 21, por exemplo, eles também exercem uma váriedade de funções como no LL. 

Palavras a serem memorizadas, como as classes gramaticais (adjetivo), funções sintáticas 

(adjunto adnominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto)  e até mesmo retomada 

de expressões que já deveriam ser conhecidas (referente e signo linguísticos) são destacas 

pelo negrito. 

O sublinhamento e o itálico são utilizados, na mesma página, para destacar exem-

plos como o adjetivo nas expressões “profissional honesto’”, “criança mimada” e quando 

especificando que tipo de adjetivo: de tempo, “prova mensal”, de espaço, “bairro america-

no” apenas o sublinhamento é aplicado.  
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À medida que o discurso vai se materializando, outros enquadramentos vão surgin-

do incrementado a multimodalidade do livro: quadros com apenas a moldura roxa trazendo 

informações sobre a fala. Os quadros intitulados [D]e olho na fala, figura 22, fazem dis-

tinção do coloquial para a norma padrão comparando o que acredita ser o utilizado pela AE 

e o que é espera que ela passe utilizar de maneira consciente. Surgem também textos que 

trazem informações que poderiam ser consideradas adicionais, em quadro todo azul, figura 

23. Ambos buscam ligar o que a AE já sabe com o que é esperado que ela soubesse. 

        

Fonte:ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p. 412 

Figura: 22 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p.329 

Figura:23 

Assim, mesmo não havendo tantas imagens para tornar o livro mais atraente, o rhe-

tor continua utilizando a multimodalidade para constituir seu ethos demonstrando boa von-

tade em facilitar a percepção, visualização, compreensão e memorização do conteúdo apre-

sentado. A presença do quadro de olha na fala evidencia para a AE que o rhetor tem co-

nhecimento do distanciamento do que está sendo posto do que a AE está acostumada a 

ouvir e utilizar noa sua realidade. No entanto, o rhetor demonstra ainda a norma da forma 

padrão para que a AE tenha conhecimento suficiente para se mover transformando-se na 

AI por ele.  

Além dos quadros já mencionados, há um grande quadro ao final de cada capítulo 

que tem a função de demonstrar o conteúdo aplicado na linguagem em uso. Essa seção 

vem em um quadro que ocupa toda uma página, ou até mais de uma página, e tem todo o 

fundo em coloração coral. Essa seção é sempre intitulada Uso do “conteúdo” que foi apre-

sentado e o com o título escrito em azul, figura 24. Além de provar que a audiência deve 
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confiar na escolha de seus conteúdos, o rhetor ainda demonstra sabedoria ao trazer a lin-

guagem em uso para que os alunos não associem o conteúdo a atividades escolares apenas. 

 

 

 

As escolhas dos diferentes modos de materialização do discurso do LDP auxiliam na 

aparência que completa o efeito do sentido do que está sendo posto pela linguagem verbal.  

A audiência, os alunos, tem maior facilidade de perceber e visualizar que o domínio do 

conteúdo apresentado abre possibilidade de que ela mesma consiga produzir a linguagem 

 

Fonte: Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008.p. 406  

Figura 24 
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dentro da norma padrão possibilitando melhor desempenho em suas práticas comunicativas 

cotidianas nas comunidades discursivas em que deseja se inserir. 

O rhetor não cessa sua busca de facilitar a leitura e apreensão do conteúdo para o 

aluno. Outro excelente exemplo da utilização da multimodaliade como facilitadora de lei-

tura, aprendizagem e possibilidade de se tecer relações está na figura 25. Em uma única 

explicação, por causa da organização textual não linear e utilização de cores, é possível o 

aluno-leitor visualizar de uma só vez a nomenclatura das partes constituintes do verbo, 

assossiar seus nomes aos exemplos pela cor e ainda ter a explicação de seu significado e 

função como textos independentes em cada caixa de texto, mas como partes do todo que 

forma o verbo conjugado.    

  

 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p.406 
 Figura :25 

 

Essa utilização de cores para possibilitar visualização e reconhecimento imediatos 

de partes de uma palavra em função de processos de formação de palavra se faz presente 

apenas em dois momentos do LG: na página 406 na formação dos verbos, como já apre-

sentado, e na página 319 na flexão dos substantivos. A utilização de cores é mais frequente 

para ressaltar palavras pertencentes a classes de palavras específicas.  

Assim, trazer imagens e cores frequentes nos textos típicos da cultura dos alunos é 

uma demonstração da consideração ao tipo de pessoa forma a AE. Essa consideração tam-
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bém pode ser constatada ao observar a tentantiva do rhetor de relacionar o que os alunos 

sabem com o que eles precisam aprender. A utilização da multimodalidade por parte do o 

rhetor ainda evidencia seu conhecimento de que o complexo organismo humano retém 

mais informações e aumenta sua capacidade cognitiva quando expostos a estímulos de 

diferentes canais de recepção de informações e conhecimentos oriundos do meio externo. 

 

3.3.3 A Análise do Livro de Produção de Texto 

 

 A terceira parte do livro é a que apresenta a teoria de Produção de Texto (LPT). 

Esta parte do livro é constituída apenas por três unidades divididas em cinco capítulos. 

Cada um dos capítulos apresenta um objetivo: trabalhar um gênero textual. As subdivisões 

dos capítulos são as características estruturais do gênero trabalhado, sua finalidade, contex-

to de circulação e linguagem utilizada em sua elaboração. Basicamente esse livro acumula 

características dos dois livros anteriores, o de Literatura e o de Gramática mantendo a forte 

presença da multimodalidade.  

Olhando atentamente para o livro, observa-se que o rhetor certamente continua 

buscando alcançar o perfil delineado pelo Guia PCN 2012 e outras implicações sociais do 

caráter dos adolescentes do século XXI. Como consequência, o rhetor relaciona o que os 

alunos sabem com o que eles precisam aprender e que elementos carregam valores cultu-

rais para que sejam inseridos no texto. Objetivando comprovar as afirmações anteriores, a 

análise é efetuada seguindo os mesmos procedimentos das análises anteriores.  

Iniciando a descrição e análise do LPT, a disposição dos textos é feita seguindo um 

padrão que se aproxima ao padrão dos livros anteriores. Alguns aspectos da disposição 

gráfica do LPT se aproximam até mais do LG do que do LL. A uitilização da multimodali-

dade é analisada considerando os aspectos discursivos e retóricos do texto utilizando a 

gramática do design visual para a leitura das páginas enquanto imagem. Como nas outras 

duas análises o primeiro aspecto de modalização da página nas diversas manifestações da 

linguagem é a cor. 
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É interessante observar e apontar que, mesmo quando há alteração das cores, a 

combinação é sempre feita entre uma cor primária e uma secundária. Nos capítulos anteri-

ores a cor primária era representada pelo vermelho. Neste capítulo a combinação é feita 

entre o azul, primária, e o verde, secundária. O platô situado no plano superior, que ocupa 

desde a margem até a direita, passa a ser azul assim como o quadro dos objetivos que vem 

logo abaixo do platô que anuncia o tópico de capítulo. Essa disposição se repete em todos 

os capítulos.  

 

Fonte: ABAURRE, ABAURRE, PONTANARA, 2008. p. 556 

Figura: 26 
 

Essa disposição demonstra que nesta parte do livro há uma diminuição do número 

de platôs na primeira página em relação à parte de Literatura. No LL havia em média cinco 

platôs. Já o LG, apresenta a mesma quantidade de platôs que o LPT:  há a presença de três 

platôs. No LPT, o terceiro platô é anunciado pelo quadro Leitura que introduz um texto 

exemplo do gênero a ser trabalhado. Essa seção segue a mesma diagramação, enquadra-

mento ou framing da seção Leitura de imagem no LL. No entanto, nela não há a inserção 

do gênero exercício como no LL.  
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 A seção que segue a Leitura é a Análise. Nesta seção, perguntas a respeito do(s) 

texto(s) enumeradas em vermelho são apresentadas e numeradas em vermelho. Na seção 

leitura há apenas a presença do texto, o gênero exercício figurará na seção intitulada Análi-

se, cujo título é inserido em um pequeno quadro vermelho e grafado em branco. Em todos 

os capítulos a primeira página apresenta três quadros com textos que se diversificam em: 

texto para leitura e serve de exemplo, uma imagem, normalmente ilustrativa relacionada 

aos textos apresentados e um terceiro que traz informação extra a respeito do assunto ou 

outro texto mais curto que dá mais uma perspectiva do assunto.  

Os textos principais não vêm emoldurados. Os quadros com fundo de coloração di-

ferente ou aqueles que apresentam molduras mais destacadas são os textos complementares 

que servem como exemplificação, explanação ou sugestão de leitura de textos materializa-

dos em outras manifestações da linguagem. Normalmente, alpresentarem uma modalização 

diferenciada também se diferem pela localização na página, framing.  

  

Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p. 558/559 

Figura: 27 
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Observando o livro aberto, com as duas páginas lado a lado, o lado que as duas pá-

ginas se encontram são considerados internos, centrais, o lado oposto da página é conside-

rado como externo. Os textos principais sempre são situados na parte interna das páginas. 

A coluna situada na parte externa da página será sempre tomada por exemplos ou explica-

ções do texto principal que se encontra na parte interna da página. A informação central 

ocupa o enquadrameto central. O extra é situado mais nas extremidades.  

Após a apresentação, por meio de exemplificação, do gênero, e exercícios de com-

preensão referente ao texto, o gênero é nomeado com a fonte maior e na cor verde, isto é, a 

denominação do gênero sofre a modalização dupla simultaneamente. Em seguida, há a 

presença do quadro lilás entitulado Tome nota que traz a síntese da conceituação e caracte-

rização do gênero. No enquadramento lateral externo, algumas informações complementa-

res a respeito do gênero são apresentadas como curiosidades, como pode ser visto na figura 

27. 

 Os subtítulos, definição e uso, vêm logo em seguida na mesma cor e tamanho de 

fonte. As subdivisões dos subtítulos: contexto de circulação, estrutura e linguagem são 

apresentados na mesma cor, mas em tamanho diferente dos subtítulos. Além da forte pre-

sença da multimodalidade por meio de imagens e enquadramento, que se aproxima do LL, 

há também a utilização das cores para destacar a teoria apresentada em relação à estrutura 

dos gêneros, como na figura 13, p.130, e também pode ser encontrado em outras páginas 

do livro como: p.580, 595, 597, 614. 

A utilização de cores para ressaltar uma estrutura específica e ter quadros explicati-

vos ligados à parte de um todo, aproxima-se da utilização das cores no LG para destacar e 

ajudar o aluno a visulisar uma estrutura específica a ser apreendida. A diferença se dá na 

aplicação pelo fato de no LG o estudo estrutural se dar em partes menores como em for-

mação de palavras ou mesmo partes de uma frase. No LPT a parte compõe um todo maior, 

um texto. Assim, as partes são parágrafos e não palavras ou frases.  

Além do LPT ter como objetivo ensinar e praticar a produção de textos materializa-

dos na expressão verbal da linguagem escrita, é importante manter em mente que  ele tam-

bém tem como objetivo explicar e ensinar como produzir diferentes tipos e gêneros de tex-

tos materializados em diferentes expressões de linguagem. É conisderado, inclusive as ma-

terializações oral e sonora, ou musical, de textos. Buscando deixar clara a presença da ma-
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terialização de textos em diferentes linguagens e formas, o rhetor propõe atividades de 

produção textual não apenas escrita, mas também oral explorando outras manifestações da 

linguagem, como a musical, por exemplo. 

Um diferencial apresentado no LPT que reforça a preocupação do rhetor em utili-

zar as várias linguagens que compõem a cultura dos jovens do EM. Ele busca aumentar a 

identificação da audiência com o texto pela de textos materializados em outras expressões 

de linguagem: música e produção oral. Em uma mesma página, duas expressões da lingua-

gem são trabalhadas interrelacionando as atividades e os textos. Destaca-se o caso da pági-

na 563 em que há a sugestão de divisão da turma em equipes para montar a seleção de crô-

nicas musicais, figura 28. 

 

Fonte:ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p. 563 

Figura:28 
  

Da mesma forma que a música é apresentada em um quadro, que ao mesmo tempo 

separa a atividade em um quadro por ser relativa a outra expressão de linguagem também 

as integra por estar na mesma página e tratando de assuntos a fins, há a apresentação de 

filmes e sites na internet. No decorrer do capítulo, antes mesmo de chegar à seção cone-

xões, os sites são oferecidos como sugestão de fonte de pesquisa para aumentar o conheci-
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mento de um determinado assunto, na seção produzindo, a fim de que o produtor do texto 

tenha mais conteúdo para elaborar o seu texto. 

 Retoricamente falando, a leitura de textos extras a respeito de um determinado as-

sunto permite que a AE se mova para se transformar na audiência invocada capaz de pro-

duzir um bom texto na forma específica do gênero estudado. Falando cognitivamente, a 

possibilidade de perceber um determinado texto materializado em diferentes manifestações 

da linguagem permite que o aluno apreenda o conteúdo com maior facilidade. Desta forma 

o aluno se sente mais estimulado em engajar-se no processo de ensino/aprendizagem por 

sentir-se capaz. 

Após a apresentação do gênero por meio da teoria e de exemplos materializados em 

diferentes manifestações de linguagem, tendo a linguagem verbal escrita lugar de destaque, 

há a parte que propõe a prática entitulada Produção. Esta é subdividida em e partes: pes-

quisa e análise de dados, elaboração e reescrita do texto. Nas duas primeiras unidades os 

textos oferecidos como dados para a pesquisa foram textos imagagéitcos. Na primeira uni-

dade, capítulo 24, imagens de animais são apresentadas para que os comportamentos pos-

sam ser interpretados.  

A escolha de tal vocábulo demonstra que o rhetor espera que a AE considere a i-

magem como texto e dela faça uma leitura. Assim como o título Leitura de imagem no LL, 

a escolha semântica revela a compreensão de que o texto pode ser materializado e lido por 

outras expressões de linguagem que não a verbal. Discursivamente falando, a presença de 

textos materializados por várias manifestações da linguagem no LD e em diferentes moda-

lizações evidencia as vozes que o atravessam e que foram analisadas no capítulo 2. A pre-

sença de textos que simulam o ambiente digital aponta para a intertextualidade entre o dis-

curso escolar e o midiático, tão frequente no cotidiano da AE.  

Na segunda unidade, que trabalha o gênero biografia, fotografias de personalidades 

são oferecidas como opção de textos utilizadso como pré-texto para produção textual da 

AE. Nesta mesma página há um quadro intitulado De olho na internet que traz sugestões 

de sites que possam prover dados para a elaboração do texto. O rhetor busca fazer com que 

a pesquisa se torne parte integrante das atividades escolares pela utilização de uma fonte 

familiar à AE. A tentativa de aproximar das novas tecnologias do ambiente escolar já foi 

realizada tanto na seção conexão do LL, assim como, no próprio LPT, da página 568 à 
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página 572, quando o livro aborda os gêneros da internet trazendo sua historicidade, algu-

mas características linguísticas e comportamentais próprias do ambiente virtual.  

Nesta parte do capítulo, o rhetor, por meio de textos, narra à história do primeiro e-

mail e apresenta a “netiqueta”: forma de se comportar no espaço virtual e descreve alguns 

gêneros específicos do ambiente virtual. Desta maneira o rhetor evidencia no LPT sua pre-

ocupação com o tipo de audiência para quem ele está produzindo o livro, buscar trazer 

textos que lhes sejam familiares e pertençam à sua realidade, busca tornar o aspecto visual 

do livro mais atraente e que facilita a visualização em compreensão do conteúdo, além de 

se mostrar conhecedor da realidade da sua AE.    

Habituados ao ambiente digital, na internet, nas mensagens de celular, ou em outro 

ambiente digital, o leitor do EM aprecia uma arte que lhe permita sua participação e identi-

ficação com o texto e vida cultural.  A apresentação do enquadramento, framing, similar 

aos textos de seu cotidiano fazem do LDP além de um artefato cultural ainda um artefato 

semiótico. A articulação física do LDP permite o aluno-leitor reconhecer as convenções e 

tradições de sua cultura e ainda trazer as inovações tanto de conteúdo como de forma em 

seu design. 
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Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 20008, p.26,27 

Figura:29 
 

 O LDP se utiliza de sugestões de textos materializados em diferentes linguagens 

com os quais os adolescentes tendem a se identificar na tentativa de constituir o ethos pela 

multimodalidade como valor cultural e provocar o engajamento dos alunos no processo 

ensino/aprendizagem. Quando o leitor tem acesso a textos materializado em diferentes 

formas (filmes, música) ou suportes eletrônicos ( internet, telefones, aparelhos de som, 

televisão), figura 29, além de estar mais próximo da cultura de sua comunidade retórica 

ainda aumenta seu espectro de capacidade de expressão,  compreensão e identificação não 

só com o rhetor, mas também com outras comunidades retóricas.  

Discursivamente falando, a presença de textos materializados por várias expressões 

da linguagem no LD evidencia as vozes que atravessam o LD enquanto objeto discursivo. 

Vozes estas analisadas no capítulo 2. A presença de textos que simulam o ambiente digital 

apontam para a intertextualidade entre os discusos escolar e midiático, tão frequente no 

cotidiano da AE do LD analisado, como pode ser observado nas páginas 594 e 616. 
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Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008. p.594,  616 

Figura: 30 

Na parte de Produção, do capítulo que trabalha o gênero carta argumentativa, o 

formato dado aos textos diversos, oferecidos como argumento, apresentar o aspecto visual 

de páginas da internet. Todos os argumentos oferecidos são retirados da internet, como 

pode ser comprovada pela notação bibliográfica oferecida, figura 30. Assim como no Livro 

de Literatura (LL), no Livro de Produção de Texto (LPT) há a forte presença de caracterís-

ticas de textos da internet e possibilidade de saltar de um texto ao outro. No entanto, apesar 

das similaridades, algumas diferenças afastam os dois livros.  

Todos os textos de uma página estão conectados pelo objetivo de apresentar um de-

terminado conteúdo, tema comum. No LL a liganção era o fato de todos os textos se referi-

rem a  um período literário específico. Mas no LPT, o fator de ligação dos variados textos 

de uma página é um gênero discursivo.  Quando é feita a aproximação com uma página da 

internet, além das similaridades na forma como no LL, no LPT ainda é feita de maneira 

direta. A imagem da página é reproduzida exatamente igual. 
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Mais uma vez, como nos outros livros, fica evidenciado que o rhetor do LDP con-

siderar que tipo de pessoa, o usuário do LDP, é. Ao considerar as características do usuário 

do LDP, sua audiência, leva-se em conta que os alunos muitas vezes ainda não se interes-

sam pelos assuntos do mundo adulto e apresentam um reduzido repertório de gêneros. Por 

isso, há a preocupação do rhetor de oferecer, demonstrando boa vontade para com a audi-

ência, fontes de pesquisa para que elas possam aumentar seu conhecimento e vocabulário 

de assuntos que talvez não sejam de seu cotidiano.  

Dessa forma, além de ser expostos a formas que não são típicas de sua cultura, ain-

da passam a ter conhecimento, apropriando-se de parte da inteligência do rhetor, para 

constituir argumentos, capacitando-os a preparar o seu próprio discurso de maneira mais 

persuasiva e eficaz. É perceptível que o LDP procura mover a audiência endereçada para 

um ponto em que não só produz uma forma, mas também convence sua própria audiência. 

Do lugar em que se apresenta inicialmente com capacidade reduzida ou completa-

mente incapaz de opinar a respeito de um determinado assunto ou se manifestar por meio 

de um texto especificamente tipificado, assume outro lugar no qual, por meio de seu pró-

prio texto escrito, com boa vontade, demonstra inteligência e habilidade linguística adqui-

rida durante os processos de leitura e produção de texto. Para tal, o rhetor cria ainda um 

quadro, com bordas beges, no qual apresenta estratégia para elaboração do texto. Assim, a 

prática de leitura e produção textual leva a audiência a mover-se de um estado para outro e 

atuar como a audiência invocada.  

 O LDP relaciona o que os alunos sabem com o que eles precisam saber não apenas 

pela forma familiar ao aluno ou pela utilização de textos da internet. O LDP também tenta 

associar o conhecimento prévio do aluno ao novo conteúdo. Em cada gênero, o rhetor bus-

ca uma nova forma de provocar essa associação. Ao preparar o aluno para introduzir o 

gênero crônica, é enuciado com: Você já deve ter encontrado, em jornais diários, textos em 

que o outro relata uma experiência pessoal … Assim, o rhetor já introduz alguma das ca-

racterísticas do gênero a ser apresentado: o assunto normalmente é um fato do cotidiano e 

a circulação é o jornal. 

 Ao introduzir a biografia por meio de uma pergunta leva o aluno a refletir se toda 

vida dá uma boa história, já colocando que a biografia é a história de uma vida, mas não 

qualquer uma. É preciso que a história seja boa. Até mesmo a utilização de um fato histó-
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rico, situado no tempo e no espaço, é utilizado como ligação do novo conteúdo como algo 

já conhecido, como é feita a introdução do texto enciclopédico; ou um suporte conhecido 

que possibilita a circulação do gênero: artigo de opinião e editorial.  Outras vezes a própria 

nomenclatura do gênero funciona como o link: o reconhecimento vocabular como na carta 

argumentativa.  

Sempre antes de iniciar as características específicas de cada gênero que a AE deve 

saber ao final do capítulo, é dada a ela a oportunidade de estabelecer relação com algo que 

já lhe é familiar. Assim, mais uma vez fica constatado que o rhetor além de boa vontade 

em facilitar a compreensão e aprendizagem do conteúdo, ainda tem a competência e habi-

lidade de escolher argumentos, verbais e não verbais, para persuadir a AE a engajar-se no 

processo de ensino/aprnedizagem podendo ter sucesso e, ao final, mover-se, tornando-se a 

AI.  

 

3.4 A análise qualitativa da presença da imagem no LDP 

 

Tendo em vista que a compreensão vigente de mutlimodalidade, enunciado pelos 

documentos oficiais analisados nesta Tese, aponta a presença da imagem como condição 

constitutiva de um texto multimodal, reconheço ser de grande importância abordar a pre-

sença da imagem no LDP em separado da multimodalidade. No entanto, é importante res-

saltar que a imagem aqui é considerada como um texto imagético. A sua própria constitui-

ção é susceptível à multimodalidade por meio das cores, ou ausência delas, luz, formas e 

outras características constitutivas que podem ser ressaltadas conforme o efeito de sentido 

procurado pelo produtor do texto imagético.  

Outro fato que merece destaque em relação à leitura de imagem é que, em termos 

de assistência à AE, há evidência de que a leitura esperada das imagens categorizadas co-

mo obras de arte é a discursiva. Por meio das respostas dadas no manual do professor fica 

posto que se espera do professor uma mediação que leve o aluno a efetuar a leitura discur-

siva das obras de arte e não considerar a gramática do design visual nem tão pouco outra 

teoria que viabilize a leitura da imagem com sua gramática própria. Pode-se inferir ser esta 

a razão de não terem sido dados subsídios teóricos para realizar a leitura da imagem. 
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Ao voltar o olhar para o LDP com o intuito de analisar a presença da imagem, o 

primeiro fato que se destaca é que há uma diversidade de tipos de imagem. Numa tentativa 

de categorização, quatro categorias surgem inicialmente: o texto imagético, o pré-texto, a 

fotografia e a ilustração. Essa categorização não prioriza as características constitutivas da 

imagem, mas a função que ela exerce no LD, até porque, em alguns momentos um tipo de 

imagem pode ser tomado por outro. Isto é, uma categoria é utilizada com a função de outra 

não permitindo uma categorização fechada a partir de suas características constitutivas.  

A função de um tipo específico de imagem pode ser alterada pelo fato de ela estar 

inserida em outra cena de enunciação. Se forem consideradas as características constituti-

vas da imagem, as obras de arte como pinturas a óleo, aquarela, ilustrações, gravuras, lito-

grafia e esculturas deveriam sempre ser categorizadas como texto imagético. Normalmen-

te, obras de arte são produzidas pelo artista como uma narrativa artisticamente retratada, 

como texto para ser lido. No entanto, grande parte das obras de arte é utilizada no LD com 

outras funções que não um texto a ser lido.  

Mesmo quando a atividade é a leitura de uma imagem, em um contexto maior, es-

sa leitura ocupa um lugar de pré-texto. Tanto no LL quanto no LG, a imagem serve de pre-

texto para introdução de um conteúdo específico. No LPT, a imagem serve de pré-texto 

para a produção de um novo texto. Nas atividades de prática, ou interpretação de texto ma-

terializado na manifestação verbal da linguagem, antes de ser cobrada a prática, uma teoria 

é apresentada. A mesma postura adotada em relação aos exercícios que cobram a interpre-

tação de texto verbal, manifestação a que o aluno vem sendo exposto durante toda sua vida 

escolar, nos exercícios de leitura de imagem parte-se da premissa que o aluno do EM é 

capaz de ler, compreender, interpretar e inferir o que está ali enunciado.  

Somente nos exercícios iniciais de cada capítulo do LL é que há a proposição de 

sua leitura como textos imagéticos. Nas outras páginas as obras de arte são utilizadas ape-

nas para exemplificar uma teoria abordada ou retratar uma realidade social do momento 

histórico em estudo, fazendo com que a categoria ilustração seja a mais frequente. No LG, 

a imagem é utilizada como texto a ser lido em alguns exercícios que trazem tirinhas e pro-

pagnadas a serem interpretadas, mostrado no item 3.3.2. No LPT, por sua vez apenas nos 

exercícios de produção imagens foram consideradas textos a serem lidos: na interpretação 

do comportamento dos animais e as fotos de personalidades.  
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O fato de em ambas as situações, apesar de exigirem que a leitura do texto imagé-

tico seja efetuada, o LD utilizar as imagens como dados disparadores de produção de texto 

verbal, direciona para uma dupla classificação: além de texto imagético, as imagens são 

pré-textos. A categoria pré-texto é composta basicamente pelas histórias em quadrinhos, 

mas também tem alguns cartoons e publicidade. Ela traz a imagem como forma de situar o 

texto verbal em uma cena de enunciação.  

Nesta categoria, a expressão de linguagem visual não é analisada como um texto 

em si. Sua função como narrativa é limitada. Ela pode assumir a função de de situar a rea-

lização da linguagem verbal, ou mesmo ilustrar ou complementar seu sentido. Em geral, 

até mesmo as tirinhas, figura 17, p. 147, e as campanhas publicitárias são abordadas privi-

legiando o que está sendo enunciado pela manifestação verbal da linguagem, no LG, ou 

provocando sua produção (LPT).  

A terceira categoria é a fotografia. Essa categoria figura ao lado da biografia de 

personalidades renomadas. Há uma grande quantidade de fotografias de autores que estão 

sendo estudados como representantes de escolas literárias, figura 11, p. 129. Elas se locali-

zam nas laterais das páginas, parte externa, mas ganham realce por estarem inseridas em 

quadros com fundo colorido, predominando o fundo amarelo no LL. No LPT, a utilização 

da fotografia continua figurando e ainda permanece em uma coluna lateral, no entanto, o 

fundo dos quadros em que as fotografias são inseridas mudam de amarelo para azul, figura 

30, p.168. 

Na ausência de fotografias da própria pessoa, o rhetor utiliza-se até mesmo de fo-

tografia de lugares que ligam às pessoas que que se relacioanam ao texto trabalhado, como 

é o caso do túmulo de Alexandre Herculano, na lateral esquerda, ou mesmo de estátuas, 

como no caso de Afonso Henriques na lateral direita,  figura 31. Estas fotografias, no en-

tanto, são aqui categorizadas como ilustrações elucidativas, como exposto mais adiante.  
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Fonte: ABAURRE, ABAURRE, PONTANARA, 2012, p.14 e 17 

Figura: 31  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A categoria mais frequente nas três áreas da LP é a ilustração. Essa categoria po-

de até ser subdividida em duas: ilustração elucidativa, pela materialização imagética do 

que está sendo dito, e ilustração decorativa. Aquelas ilustrações que aparecem com maior 

expressividade, realmente traduzindo para a expressão visual da linguagem o que está sen-

do enunciado pela expressão verbal, são as ilustrações elucidativas, enquanto aquelas que 

aparecem como o objetivo meramente decorativo, são as ilustrações decorativas. 

Na categorização de ilustrações elucidativa podem-se apontar esculturas e locais 

que remetem a personalidades, históricas ou artísticas. A estátua de Afonso Henriques co-

mo um exemplo dos herois medievais que ganham vida nos campos portugueses e na lite-

ratura que entrelaça personagens históricos e imaginários. Há ainda no livro, imagens elu-

cidativas de capas de textos materializados em outras linguagens como filmes e música, 

DVD, CD e Blue Rays, sugeridos como leitura complementar, figura 29, p.166.         
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Como exemplo de ilustrações elucidativas tem-se ainda imagem de locais. No LL 

há a presença de imagens de locais que ocorreram determinados fatos históricos, cenas que 

exemplificam situações sociais típicas de um período histórico. Como exemplo de deter-

minados fatos históricos há, na figura 10, a Tomada da Bastilha representando a Revolu-

ção Francesa, política, e a litografia que retrata as casas aglomerads ao redor das fábricas 

de Sheffield, na Inglaterra, representando a revolução econômica provocada pela industria-

lização.  

Ambos os fatos foram abordados com a função de situar socio-historicamente o 

movimento literário estudado como consequência do surgimento da nova classe social, a 

burguesia. A imagem também é utilizada como elucidação de um acontecimento social: 

Uma assembleia em 1834. 

 

 
 
Fonte: ABAURRE, ABAURRE , PONTANARA, 2008, p.14 

Figura 32 

 

Quando há a utilização de uma obra de arte para ilustrar o que está sendo dito, e 

não como uma obra de arte a ser lida e interpretada, a explicação é formatada como se es-

tivesse em um quadro branco, como é feito nas figuras 10 e 32 tanto com o quadro de 

Houel da tomada da Bastilha quanto com a litografia que representa as fábricas de Sheffi-

eld.  
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As ilustrações decorativas são presentes em todo o livro, desde o sumário. A utili-

zação das ilustrações decorativas dá a impressão de que o rhetor delas se utiliza para suprir 

a ausência de texto verbal em função da diagramação da página, figuras 11, p.129, figura 

12, p.129  e  figura 30, p.167.,  e tornar o livro mais atraente pela beleza. Não há, de forma 

prática, outra função retórica ou discursiva para tais imagens.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A capacidade de leitura depende da habilidade topográfica 

do novo leitor, ao deslocar-se pela multiplicidade instável, 

característica da mídia eletrônica e digital. Nesse universo 

labiríntico, perder-se pode ser a melhor forma de se 

encontrar (MOTA, 2001, p.197). 

 

 

Esta tese intitulada “Multimodalidade no Livro Didático sob as perspectivas da 

Análise do Discurso e da Retórica Contemporânea” descreve e analisa a presença da 

multimodalidade e da imagem no LDP sob a perspectiva retórico-discursiva. O gênero 

LDP é considerado objeto linguístico e discursivo sócio-historicamente constituído. 

Desenvolvido para circular no ambiente escolar, sob uma forma específica, tem como 

função primária dar suporte a um processo de ensino/aprendizagem de qualidade. No 

entanto, em função de seus valores político, econômico, social, discursivo e retórico 

tornou-se também um dispositivo de controle.  

A análise dos documentos que determinam tanto a produção quanto a escolha do 

LDP evidencia que ele é ao mesmo tempo controlado, selecionado, organizado e 

redistribuído por certo número de procedimientos que têm por função “conjurar seus 

poderes” (FOUCAULT, 2012). O controle é instaurado no início do processo e se faz 

presente atá a utilização do LD. A sequência de enunciados que vem regular a produção, a 

escolha, a compra e adoção do LDP nas escolas públicas brasileiras, controla desde a 

escolha de conteúdo e perspectiva ideológica utilizada para abordá-lo até a manifestação da 

linguagem com suas modalizações na materialização do discurso escolar no LD. Ao 

analisar discursivamente o LD, considerar e analisar também os enunciados que o 

atravessam desde a produção até a distribuição é uma condição sine qua non. 

A ADF, utilizada como metodologia de análise, permitiu observar a materialização 

do discurso institucionalmente assumido em relação à necessidade de um letramento 

multimodal. Os documentos oficiais analisados enunciam a necessidade de se trabalhar a 

linguagem em seus aspectos multimodais. Apesar da concepção vigente de 

multimodalidade, institucionalmente assumida, como oficial basicamente considerar a 
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multimodalidade como inserção de imagens no texto, predominantemente materializado na 

expressão verbal da linguagem, seu valor cognitivo e social é reconhecido. 

Nas considerações iniciais dessa tese foi apontado que os estudos de imagem não 

são nenhuma novidade. As belas artes e história da arte são os pioneiros. Contudo, há 

também o eixo da educação do olhar, do ensinar a ver como uma politica de leitura da 

pedagogia da imagem. A publicação de livros, gramaticas, ensaios e artigos trazendo 

teorias como a gramática do design visual, ou mesmo a gramática da imagem serve de 

exemplo de que houve um processo de instrumentação de teorias que possibilitassem se 

falar em leitura de textos materializados em diversas expressões da linguagem. 

No entanto, não houve com clareza uma politica e uma materialização teórica de 

como essa questão como um problema de leitura que devesse ser levado ao EM em sentido 

amplo, muito menos na disciplina de língua portuguesa em específico. Não há um trabalho 

teórico consolidado para se ensinar a ler as linguagens visuais como materialização dos 

discursos, mesmo havendo, como apontado por Santos (2015), três frentes teóricas que, de 

certo modo, problematizaram a leitura dos textos imagéticos na escola: estudos semióticos 

de filiação francesa; análise do discurso francesa; e estudos de gêneros dos discursos. No 

entanto, cada frente teórica parece ser aplicada para a leitura de gêneros textuais 

específicos e não como uma teoria a ser utilizada para o letramento da leitura da 

multimodalidade.   

Em geral, as duas primeiras frentes são utilizadas para a leitura de charges em 

livros didáticos; enquanto a terceira possibilitou uma diversidade muito maior de leitura de 

imagens, sob a égide do conceito de “gênero textual” e “gênero discursivo”. A combinação 

das três frentes, assim como o desenvolvimento tecnológico serviu de mola propulsora das 

transformações ocorridas no interior do livro em relação   e aplicação da multimodalidade. 

 o entanto  não se pode i norar  ue o aumento da aplicação da multimodalidade nos    

são tamb m resultantes de determinaç es  ist ricas e pol ticas  te ricas e culturais  

t cnicas e econ micas.  

 s conte dos e uso de ima ens são re lexos discursivos materiali ados por 

diretri es  par metros  orientaç es e peda o ias ativas para o ensino de l n ua portu uesa. 

Esses discursos traduzem uma abertura te rica  concepção de l n ua e lin ua em   ue 

permitiu a emer  ncia de outras express es de lin ua ens no ensino.  utras materialidades 
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do discurso começam a redu ir o  oco exacerbado na  ram tica normativa. A perspectiva 

de aborda em se volta para a leitura e a produção do texto em diversas materialidades 

considerando inclusive a multimodalidade das diversas expressões da linguagem, inclusive 

a verbal.  

A análise discursiva dos enunciados que atravessam e povoam as margens do LD 

permite detectar a preconização da necessidade de conscientização da importância da 

multimodalidade na constituição de sentido do texto. É verdade que em alguns momentos a 

ideia de multimodalidade nesses documentos fica um pouco confusa pelo fato de que no 

momento da materialização do Guia 2012 a multimodalidade, em vários momentos, ainda 

é tomada como equivalente à presença de imagem pela voz oficial. Uma única vez, pode 

ser encontrada materialidade linguística multimodal. Tal materilização se dá na página 95 

do Guia 2012 em um dos critérios de análise das atividades de produção de texto escrito no 

qual o avaliador deve  identificar se as coleções trabalham os diferentes letramentos 

(literários, midiáticos, de divulgação, científica, jornalístico, multimodal, etc).  

Percebe-se uma centralidade dos livros did ticos. Desde sua institucionali ação 

legal o LD recebeu status de porta-voz da verdade escolar ao passo  ue serviu como 

instrumento de controle.      passa por uma pol tica de vi il ncia dos dispositivos de 

poder.  o ponto de vista t cnico  os recursos de edição de ima ens  produção e impressão 

de livros eram menos complexos. Atualmente, dispomos de  erramentas  pro ramas 

computacionais e instrumentos tecnol  icos  ue dão ao livro outro valor cultural  ue 

demonstram  ue “a produção  a con ecção  a circulação e a venda de livros são re idas por 

 uest es editoriais vinculadas a  atores t cnicos e  sobretudo  econ micos”   A      

2105, p. 239).  

Assim, no Guia 2012 o termo multimodalidade não se fazer frequente e em alguns 

momentos sua conceituação se confundir com a necessidade da presença de outras 

manifestações da linguagem para que um texto seja considerado multimodal. No entanto, o 

efeito de sentido da palavra multimodalidade fica bastante evidente quando os documentos 

enunciam a necessidade de desenvolver a “capacidade de re letir sobre os  atos da l n ua e 

da linguagem” e tamb m a necessidade da presença de textos que dialoguem com a cultura 

do aluno de EM tronando a “ re) construção de con ecimentos socialmente relevantes” 

(Guia 2012).  



180 
 

Desse modo, mesmo não havendo a expressão letramento multimodal materializada 

nos documentos seu efeito de sentido atravessa os dois documentos analisados 

evidenciando que há não só a preconização da necessidade da presença da 

multimodalidade, mas também a proconização, pela voz oficial, da necessidade de 

conscientização da importancia da multimodalidade e de várias expressões de linguagem 

na constituição de sentido do texto, via doumentos oficiais regulamentadores da produção 

e circulação do LD. 

Uma vez que o LD é a materizliação de um discurso atravessado por diversas 

vozes, interesses e relações de poder e persuasão sua análise requer a apropriação de 

teorias, que apesar de apresentarem alguns afastamentos, mostraram-se complementares 

para melhor compreender as exigências que o atravessam e constituem em sua 

multimodalidade. Além das postulações teóricas que sustentam a análise, não só das vozes 

que atravessam o LD, mas também do próprio LD, a gramática do designe visual foi 

apropriada como ferramenta de leitura que possibilitou traduzir as páginas do LD enquanto 

imagem.   

Olhar as páginas do LD como uma imagem possibilita abordar as modalidades das 

manifestações da linguagem atribuindo-lhes valores similares evitando privilegiar a 

manifestação verbal da linguagem. Dessa maneira é viabilizado direcionar a atenção para o 

enquadramento, framing, os eixos e as combinações de cores. Além da teoria da gramática 

do designe visual de Kress e van Leuween há também a apropriação da sua teoria para 

compreensão da função da presença da multimodalidade ambiente pedagógico enquanto 

característica constitutiva do gênero LDP no século XXI.  

A conceituação acionada enuncia um conceito de multimodalidade mais abrangente 

do que a institucionalmente assumida pelo PNLD. Este circula em ambientes escolares que 

já se debruçam sobre a importância do letramento multimodal. Olhar para essa presença da 

multimodalidade cuidadosamente sob a perspectiva retórico-discursiva permite perceber 

que ela não se dá por acaso nem apenas por uma questão mercadológica. Ela vem em 

resposta a uma exigência retórica de formação de um leitor capaz de compreender os 

discursos sociais multimodalmente materializados auxiliando-o na prática da cidadania.  

É a combinação do olhar discursivo com o olhar retórico que é acrescentado como 

o novo nessa Tese. A combinação das duas teorias que se revelaram complementar que 
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permite analisar a presença não só da imagem, mas principalmente da multimodalidade no 

LD do século XXI como um argumento retórico, discursivo e persuasivo no discurso 

escolar. Argumento que tem sido preconizado não só pelo discurso oficial por meio da 

legislação, mas também pelas práticas sociais que constroem e constituem as 

características da AE considerada nessa Tese. 

Em resposta à exigência apresentada por uma audiência habituada a textos 

extremamente complexos em termos de expressões da linguagem e aspectos visuais, o 

LDP utiliza-se do efeito de sentido provocado por diferentes cores, formas e tamanho de 

fonte além da utilização da organização espacial, design e framing, para auxiliar o AE. A 

relação entre as teorias linguística, retórica e discursiva aponta para a multimodalidade 

como um elemento retórico aplicável nas várias manifestações da linguagem que, assim 

como as línguas, apresenta uma lógica e é encontrada e caracterizada num espaço 

tipológico determinado e específico. Além de carregar valores culturais em uma sociedade 

com desenvolvimento tecnológico que possibilita modalizações extremamente complexas 

das expressões da linguagem, ela transforma o artefato cultural LDP em artefato semiótico. 

A Retórica Contemporânea orienta a análise para a observação do valor retórico da 

presença da multimodalidade no LDP do século XXI. Essa atende uma exigência retórica 

da sociedade com alto desenvolvimento tecnológico que viabiliza a materialização dos 

discursos por várias expressões de linguagens e em diversos modos. A forma assumida 

pelos textos multimodais exige um letramento que vai além da leitura e compreensão da 

expressão da linguagem em um único modo uma vez que os vários modos são utilizados 

para auxiliar na produção do efeito de sentido o mais próximo possível do desejado.  

Além disso, a utilização da multimodalidade também se revela ser um excelente 

argumento para persuadir sua audiência a engajar no processo de ensino/aprendizagem, 

uma vez que a multimodalidade é uma característica constitutiva dos textos a que esta 

audiência está constantemente exposta. Em função da familiaridade da AE com a 

organização textual proporcionada pela multimodalidade textual, ela assume o papel de 

facilitador da compreensão e apreensão do conteúdo apresentado. Essa percepção retórica é 

reiterada pela Teoria Cognitiva de Mayer que ajuda a melhor compreender a importância e 

a função da presença da multimodalidade como facilitadora e mediadora no processo de 

ensino/aprendizagem.  
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A preocupação do rhetor em produzir textos que facilitem a recepção, compreensão 

e apropriação do conteúdo demonstra sua boa vontade em facilitar o processo 

ensino/aprendizagem. Além de acionar e melhor explorar cognitivamente o canal de 

recepção visual, a utilização da multimodalidade auxilia na produção de textos que se 

assemelham ao que o aluno-leitor está habituado. Desta forma ele se sente mais confortável 

e, consequentemente, estimulado a continuar a participar ativamente nos processos de 

leitura e aprendizagem. 

Quantificando e qualificando a presença da multimodalidade, ficou clara sua 

constante presença. Não há uma página sequer sem que a linguagem se apresente de vários 

modos. Em função da diferença de conceituação de multimodalidade entre o que é 

apropriado nesta tese e o que é institucionalmente assumido pela voz oficial foi observado 

a presença da imagem separadamente. Durante a produção do LDP, a utilização da imagem 

também é constante. No entanto, o valor e a importância atribuída à imagem enquanto 

texto não é suficiente para se falar em prática de leitura de imagem ou multiletramento, a 

não ser por exposição. 

Percebe-se que há grande preocupação e cuidado do rhetor em produzir o texto 

multimodal. Sem dúvida sua utilização segue uma padronização que permite auxiliar o 

aluno no processo de leitura, compreensão e apropriação do conteúdo. A análise retórica da 

aplicação da multimodalidade no LDP demonstra que além da boa vontade do rhetor em 

facilitar o processo de aprendizagem, ele ainda apresenta a sabedoria de prever limitações e 

dificuldades de leitura, síntese e localização de conceitos básicos que o aluno-leitor possa 

apresentar, uma capacidade que professores, pela experiência, desenvolvem ao longo dos 

anos.  

Em seu comprometimento em dar suporte de qualidade ao processo de 

ensino/aprendizagem, o rhetor utiliza a multimodalidade para destacar as informações 

essenciais. Como exemplo pode ser citado quando o conteúdo já explanado mais 

delongadamente é retomado de forma sucinta, síntese, e destacado pelos quadros Tome 

nota na cor lilás. Outra forma dada a sínteses é a colocação de pequenos gráficos em 

quadros coloridos situados nas laterais da gramática como os no caso dos pronomes e 

verbos. Expressões que devem ser apropriadas aparecem em negrito ou itálico.  
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Toda a organização visual do texto, LDP, demonstra a preocupação do rhetor em 

ressaltar conceitos básicos e palavras chaves que devem ser aprendidas e apropriadas. 

Considerando o tipo de pessoa que é o aluno do EM, a audiência, o rhetor utiliza-se de 

negrito e itálico para sinalizar palavras e conteúdos essenciais, cores para destacar 

informações centrais e disposição gráfica que facilita a visualização de informações 

específicas. As informações são postas em diferentes patamares a fim de que esse aluno, 

resultado de um processo de constante contato com televisão, computadores e celulares 

que materializam diversos textos curtos em uma mesma página, reconheça no LDP uma 

forma a ele familiar.  

Ao descortinar a forma do LDP, ele foi se colocando enquanto um gênero didático 

que expõe o aluno do EM aos textos multimodais em diversas expressões de linguagem. 

Ele ainda estimula, por meio de sugestões, que esse aluno busque outros gêneros, que não 

podem ser materializados no LDP pelo fato deste de ser um suporte impresso. Esses outros 

textos pertencem à cultura desses jovens, que constituem a audiência do LDP, como 

filmes, músicas e até mesmo outros livros literários mais ligados ao cotidiano da audiência. 

O gênero LDP multimodalmente constituído busca persuadir o aluno a engajar-se no 

processo de aprendizagem, reafirmando sua função de ação social. 

A tentativa do rhetor é de trazer valores próprios da cultura da AE e ainda utilizá-

los para relacionar o que está sendo apresentado como o que o aluno já sabe e/ou conhece. 

Há uma tentativa de proporcionar um letramento multimodal e, consequentemente, um 

aumento na autonomia do aluno do EM. Afirmo tentativa por que apesar de ser esperado 

que o aluno alcance autonomia, há a incerteza a respeito de atingi-la ou não, em função de 

uma vasta gama de variáveis. Considero como principal variável o fato de um texto se 

tornar um novo enunciado em sua singularidade no momento de sua leitura.  

Ler não é uma mera decodificação de uma sequência de signos. É a interlocução 

entre o texto e seu leitor, que faz com que a cada leitura o texto possa se tornar um novo 

enunciado. No entanto, mesmo sem certeza do sucesso, o letramento multimodal busca 

favorecer melhor desempenho escolar, inclusive acesso aos estudos de nível superior, aos 

seus alunos por meio do desenvolvimento da proficiência em LP. Além das questões 

escolares, uma boa habilidade linguística auxilia no ingresso no mundo do trabalho 

favorecendo o pleno exercício da cidadania como proposto pelos documentos oficiais. 
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Em relação à utilização da multimodalidade na constituição de seu próprio texto o 

rhetor se esmera. No entanto, não há uma a apresentação de uma teoria que dê suporte ao 

aluno para desenvolver sua capacidade de leitura multimodal e realizar atividades de 

leitura de imagens propostas.  É pedido que o aluno-leitor realize a leitura de obras de arte, 

mas a atividade acaba por se tornar uma forma de introduzir o assunto do capítulo 

utilizando um texto em outra manifestação da linguagem. Na realidade, o texto é lido pelo 

professor amparado pelo manual que traz a resposta esperada pelo rhetor.  

Ao aluno é reservada a participação pela discussão do que ele pode ver 

descritivamente, e se for capaz, mediado pelo professor constituir relação com 

características do movimento artístico/literário a que pertence o texto imagético. Assim 

como em relação à multimodalidade, o aprendizado da leitura de imagens se dá apenas por 

exposição. Ao aluno não é apresentado o valor das cores, luzes e outros signos que 

compõem as pinturas. As atividades desenvolvidas não dão o direito ao aluno de 

desenvolver a leitura como atividade de fixação no aprendizado da leitura de um texto 

imagético. 

Apesar de ser claramente enunciada pela voz oficial a necessidade de aprofundar o 

processo de apropriação de capacidades de leitura e escrita, assim como mudar as práticas 

de letramento escolar ainda vigentes no EM a diversidade de textos, o LDP analisado não o 

realizade maneira sistemática. Aponto o letramento multimodal como uma das funções 

essenciais da escola no auxílio à formação do aluno enquanto cidadão e para a necessidade 

de valorização da sistematização do estudo da multimodalidade no ambiente escolar.  

Ler discursivamente os enunciados com os quais se deparar, independentemente da 

manifestação da linguagem, de sua materialização, possibilita o aluno assumir uma postura 

ativa e responsiva diante das situações sociais a que for exposto. Exercer a cidadania 

implica em compreender os enunciados em suas condições de produção, sendo capaz de 

constituir seus sentidos de forma crítica. 

Assim, a hipótese de que o Livro Didático de século XXI é um gênero 

constitutivamente multimodal, regulado por órgãos governamentais que evidencia a 

existência de escolarização de um letramento multimodal e boa vontade em auxiliar no 

processo de  ensino/aprendizagem persuadindo seu leitor a engajar-se no processo foi 
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parcialmente se confirmando durante a pesquisa. Parcialmente pelo fato de o letramento 

multimodal ter sido feito por exposição e não de forma sistematizada.  

Desta forma esta pequisa reafirma a necessidade da escola auxiliar no letramento 

multimodal oferecendo ferramentas ao aluno na leitura de textos de seu cotidiano. A 

escolarização da leitura multimodal por exposição não é suficiente. É necessária que antes 

de apresentar uma atividade de leitura de imagem ou mesmo multimodal seja oferecida 

uma base teórica para que a atividade seja desenvolvida. É necessário que o processo de 

letramento escolar torne o aluno capaz de fazer uso do ler e do escrever 

independentemente da expressão da linguagem de materialização do discurso e seus 

diferentes modos.  

Pelo fato de toda prática de ensino e pesquisa estarem sujeitas a uma ordem 

istitucionalizada própria da produção de conhecimento, esta pesquisa se mostra limita. Em 

função do recorte do corpus feito para analisar os enunciados que povoam a margens e 

atravessam o livro didático, limita à percepção da multimodalidade pela voz oficial ao ano 

de 2012. Se houver a proposta de observar enunciados posteriores ao selecionado como 

corpus no início dessa pesquisa observar-se-á que a partir do PNLD 2013 a presença da 

multimodalidade tem se feito ainda mais presente nos enunciados oficiais.  

Essa afirmação pode ser confirmada pela simples contraposição quantitativa de uma 

única materialização do termo multimodalidade no PNLD 2012 às onze vezes que o 

vocábulo é materializado no PNLD 2013. Das onze vezes que a palavra multimodalidade 

se materializa, 10 vezes refere-se a textos multimodais e uma vez refere-se a gêneros 

multimodais. Além de demonstrar maior atençao e valorização aos textos multimodais 

ainda sinaliza uma maior abrangência do termo. No edital 2013, é materializado a 

multimodalidade como característica constitutiva de determinados gênero, como percebido 

nessa Tese como constitutiva do LD. 

As aborda ens interpretativas como a teoria semi tica  a an lise do discurso e os 

estudos dos   neros do discurso vão  an ando mais espaço paulatinamente.  A le islação  

tradutora da voz oficial das perspectivas sobre o modo de condu ir o ensino de l n ua 

portuguesa no Brasil, vem demonstrando crescente interesse em se desenvolver um 

letramento multimodal pela escola. Tal fato pode ser confirmado pelas atuais discussões e 
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sugestões das práticas apresentadas nas práticas sugeridas para o EM na Base Nacional 

Comum Curricular, BNCC.  

A BNCC é outra voz oficial pode ser apontada como argumento de que a voz 

oficial tem demonstrado esforços em favor da valorização da multimodalidade na 

constituição de sentidos dos textos. Por meio de um processo de elaboração de um 

currículo nacional único, com participação da sociedade via discussões feitas em canais de 

comunicação, há o direcionamento para uma maior valorização da multimodalidade e 

presença nos enunciados que têm se materializado.  

No texto introdutório da BNCC, é posto que no campo das Linguagens 

conhecimentos e saberes destinado a favorecer o trânsito crítico precisam ser mobilizados 

em pelo menos cinco dimensões de atuação: atividade político-cidadã, o trabalho e seu 

impacto sobre a vida social , a pesquisa e a continuação nos estudos, a atuação nas culturas 

juvenis e adultas em interação e a utilização das tecnologias e práticas culturais próprias do 

mundo contemporâneo.  A área de linguagens deve ainda refletir sobre a diversidade das 

linguagens ampliando os saberes sobre o modo como elas constituem as realidades sociais.  

Ao discorrer a respeito das práticas, desde o 1º ano é posto a necessidade de 

trabalhar os recursos linguístico-discursivos e multimodais que operam na construção de 

sentidos de textos publicitários, nas práticas artístico-Literárias. Nas práticas culturais das 

tecnologias de informação e comunicação, é enunciada a necessidade de se analisar os 

recursos de produção de sentido e modos de leitura envolvendo multimodalidades em 

práticas de leitura e produção textual. Fica posto que, em decorrência da função e dos 

ambientes de circulação dos textos, há maior ou menor propensão à utilização dos recursos 

multimodais enquanto elementos constitutivos e persuasivos dos textos. 

Pode se inferir, por exemplo, que no texto a respeito da área de linguagem no EM a 

presença da multimodalidade é atribuída prioritariamente aos textos midiáticos e digitais. 

Quando se refere às práticas artístico-Literárias o foco se volta para a leitura de textos 

publicitários. No entanto, o maior número de gêneros e manifestações da linguagem 

susceptíveis à utilização da multimodalidade se encontra nas práticas culturais das 

tecnologias de informação e comunicação. Nessas práticas, a multimodalidade se faz mais 

presente no meio digital por meio de hipertextos, links, imagens, sons.  
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 No 2º ano, somente a referência às práticas culturais das tecnologias de informação 

e comunicação materializou o termo multimodal. Nessas práticas é sugerido que a 

linguagem digital seja considerada de natureza multimodal, nos termos dessa Tese. Ao 

utilizar o termo imagética, inserido na expressão dimensão imagética do texto literário 

seguido da exemplificação: comparação, metáfora, metonímia, personificação e antítese, o 

documento deslocou o efeito de sentido do vocábulo para outro que não o utilizado nessa  

Tese.  

Na parte em que as práticas do 3º ano são anunciadas, os gêneros textuais sugeridos 

nas práticas político-cidadãs para comparação são constitutivamente multimodais. No 

entanto, a atenção já não é mais direcionada para tal característica. Tem-se a impressão de 

que o letramento multimodal ficou centrado no 1º ano. A partir do 2º ano, espera-se que o 

estudante do EM já tenha condições de ler e até mesmo produzir, no 3º ano, textos 

considerando sua multimodalidade.  

As alterações na constância da presença da materialidade do termo 

multimodalidade na voz oficial vem apenas evidencia o contínuo movimento dos saberes. 

O estudo dos discursos e práticas de letramento multimodal  como toda pr tica de discurso 

e constituição dos saberes em nossa sociedade de con ecimento, tem se demonstrado 

 ist rica carecendo outras re lex es e pesquisas.  ão    d vidas de  ue os estudos a 

respeito do valor discursivo e ret rico da presença da multimodalidade nos textos do 

s culo     estar  apenas em seu in cio   como um ob eto de estudo. A historicidade da 

constituição dos saberes aponta para a necessidade de novas pesquisas sobre as práticas de 

letramento multimodal sob a perspectiva retórico discursiva no ambiente escolar em geral, 

e não apenas no LD, para que haja novos desdobramentos. 
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