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RESUMO  
 
 
A presente pesquisa visa fazer uma revisão sistemática ao levantar, categorizar e discutir 
dissertações e teses publicadas no Brasil durante o período de 2011 a 2018 sobre a temática do 
letramento multimodal, disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. A 
comunicação nas diversas esferas sociais tem passado por transformações e se tornado cada vez 
mais multimodal, o que aponta para a relevância deste estudo por contribuir ao buscar 
apresentar um quadro do debate acadêmico nos últimos anos a respeito de como as ações 
pedagógicas refletem ou poderiam refletir tais transformações.  As questões desta pesquisa 
incluem que tipos de pesquisas de trabalhos têm sido produzidos no Brasil, se essas pesquisas 
se referem ao uso de TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação), qual foco 
educacional e foco multimodal se apresentam nestes trabalhos. A metodologia utilizada foi a 
revisão sistemática de literatura, estabelecendo-se critérios de busca pelos descritores 
“multimodalidade” e “letramento multimodal”, recorte temporal, entre outros critérios 
aplicáveis no banco de teses e de dissertações da CAPES, e da aplicação de critérios de inclusão 
e de exclusão. Os dados coletados no banco eletrônico receberam tratamento quantitativo, sendo 
organizados em tabelas e gráficos. Em seguida, foi feita uma análise qualitativa, considerando 
o foco educacional e o foco multimodal das pesquisas, bem como a relação entre educação e 
tecnologia referente ao uso de TDIC. Concluiu-se que houve um aumento da produção 
acadêmica sobre o tema nos últimos anos. Entre os resultados desta pesquisa, destacam-se o 
uso de variados recursos pedagógicos para fins de letramento multimodal e a categorização 
proposta para o foco multimodal dos estudos com base em seu foco educacional.  
  
Palavras-Chave:  Letramento multimodal. TDIC. Educação. Multimodalidade. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
This research aims to make a systematic review by raising, categorizing and discuss 
dissertations and theses published in Brazil during the period from 2011 to 2018 on the theme 
of multimodal literacy, available at the Bank of Theses and Dissertations of CAPES. 
Communication in various social spheres has undergone transformations and has become 
increasingly multimodal, which points to the relevance of this study for helping to present a 
framework of academic debate in recent years about how pedagogical actions reflect or could 
reflect such transformations. The questions of this research include what types of researches 
have been produced in Brazil, if those researches refer to the use of digital ICT (Information 
and communications technology), what educational focus and multimodal focus are presented 
in those works. The methodology used was the systematic review, establishing for search 
criteria the descriptors “multimodality” and “multimodal literacy”, temporal cut, among other 
criteria applicable in the theses and dissertations bank of CAPES, and the application of criteria 
of inclusion and exclusion. The data collected in the electronic bank received quantitative 
treatment, being organized in charts and graphs. After that, a qualitative analysis was carried 
out, considering the educational focus and the multimodal focus of the researches as well as the 
relation between education and technology referred to the use of digital ICT. It was concluded 
that there has been an increase in academic production on the subject in recent years. Among 
the results of this research, the use of various pedagogical resources for the purpose of 
multimodal literacy and the proposed categorization for the multimodal focus of studies based 
on their educational focus can be highlighted. 
 
Keywords: Multimodal Literature. Digital ICT. Education. Multimodality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

“Pensar e atuar no campo da educação, enquanto atividade social prática de humanização das 
pessoas, implica responsabilidade social e ética de dizer não apenas o porquê fazer, mas o que 

e como fazer. Isto envolve necessariamente uma tomada de posição pela pedagogia” – 
Libâneo, 2005 
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INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC1–, e, sobretudo, as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC – nas últimas décadas somado à 

expansão do acesso à internet rápida possibilitou grandes mudanças em diversos aspectos da 

vida social, especialmente na comunicação. Tais mudanças trazem consigo possibilidades e 

desafios no campo da educação. A maneira como nos comunicamos hoje aponta para o desafio 

de se desenvolver habilidades de letramento requeridas em diversos espaços de interação social 

na era digital.  

As habilidades comunicativas requeridas hoje vão além da língua escrita. Segundo Silva 

(2016), a concepção de letramento que foca apenas as habilidades de ler e de escrever já não é 

mais suficiente. À medida que o mercado de trabalho também passa a exigir do indivíduo o 

domínio destas novas habilidades2, promover outros tipos de letramento, que vão além da 

linguagem verbal, como o letramento multimodal, pode ser determinante para a 

empregabilidade de muitos no cenário atual. Assim, consideramos que promover o letramento 

multimodal fazendo uso de TDIC poderia engajar o aprendiz em seu processo de 

desenvolvimento de habilidades comunicativas e interpretativas e de construção de 

conhecimento. 

O termo “multimodalidade”, nos estudos de linguagem e educação, refere-se ao uso de 

diferentes recursos comunicativos, incluindo linguagem verbal e não verbal, dando ênfase a um 

caráter interacional que requer um leitor ativo (BARBOSA et al, 2016, p. 626-627). Essa 

concepção contempla a complexidade textual no contexto digital, que envolve diversos recursos 

semióticos3. Promover o letramento multimodal possibilitaria ao sujeito participar, produzir, 

interpretar e compartilhar significados nestes novos espaços de interação.  

Sob a ótica da multimodalidade, “o conceito de texto está intrinsecamente ligado ao 

discurso, ou seja, o texto corresponde a uma situação dialógica, na qual se manifestam 

elementos linguísticos e extralinguísticos” (BRITO; SAMPAIO, 2013, p. 298). Assim, o termo 

“texto” não se restringe apenas ao texto escrito, podendo referir-se a elementos linguísticos e 

não linguísticos que compõem determinado conjunto multimodal.  

 
1 O conceito de TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) varia com o desenvolvimento de novos artefatos. 
Atualmente são consideradas TIC mídias como rádio, “televisão e suas variantes (videocassete, DVD, antena 
aberta, por assinatura); jogos de vídeo e de computador (videogames); máquinas fotográficas e filmadoras de 
vídeo; ipods, MP3; telefones celulares; e redes telemáticas” (BELLONI, 2011, p.1). Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/comissoes/ce/ap/AP20111109_Maria_Belloni.pdf. Acesso em: 15/10/2018 
2 Estudos como o Inaf 2018 apontam a relação direta entre a empregabilidade do indivíduo e sua capacidade de 
atuar na sociedade. 
3 Relativo à semiótica, ciência que estuda os signos e à construção de significado (SANTAELLA, 2007).  
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Não há textos monomodais, já que os modos não se apresentam de forma isolada uns 

dos outros, por isso considera-se adequado o uso do termo multimodal ensemble (SERAFINI, 

2013), ou seja, “conjunto multimodal”. Mesmo em um texto escrito, em que a linguagem verbal 

parece ser o único recurso semiótico presente, há recursos como o tamanho, o tipo, a cor da 

fonte, o espaçamento, entre outras possibilidades de design, que resultam num conjunto 

multimodal. Ao nos comunicarmos, utilizamos os diferentes modos em conjunto, pois nenhum 

modo, de forma isolada, consegue dar conta de expressar de maneira completa uma ideia ou 

significado em particular. Assim, imagens, linguagem verbal escrita e design formam um 

conjunto multimodal (SERAFINI, 2013).  

O letramento multimodal passou a ser uma demanda educacional, tendo em conta como 

se dá a comunicação hoje (RIBEIRO, 2013). A partir da concepção de Cope e Kalantzis (2000), 

Kummer (2016, p. 1013) considera que o “letramento multimodal envolveria 

saberes/conhecimentos para mobilizar diferentes recursos semióticos em um texto para a 

produção de significados”. Segundo Kummer, esse conceito vem sendo estudado por 

pesquisadores para ser aplicado de forma crítica, por isso ela propõe o termo “letramento 

multimodal crítico” que envolveria promover o letramento multimodal numa perspectiva crítica 

e reflexiva.  

O letramento multimodal é contemplado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

para o ensino de linguagens, ao considerar que é a “língua em uso, sempre híbrida, polifônica 

e multimodal que leva ao estudo de suas características específicas” (BRASIL, 2017, p. 243). 

A BNCC recomenda que se reflita sobre os diversos “contextos e situações sociais em que se 

produzem textos orais e sobre as diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos que 

esses contextos determinam, incluindo-se aí a multimodalidade e a multissemiose”  (BRASIL, 

2017, p. 77).  

A multimodalidade é considerada uma habilidade de comunicação a ser desenvolvida 

no ensino de ciências, já que devem ser promovidas situações de aprendizagem em que o aluno 

possa “relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal” (BRASIL, 2017, p. 321).  

Outro exemplo a citar são as competências específicas de língua inglesa para o ensino 

fundamental, das quais destacamos as seguintes por estarem relacionadas com a perspectiva de 

multiletramento e de letramento multimodal: 
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2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias 
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, 
de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e 
interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.  
[...] 
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes 
países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer 
a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e 
multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas.                                   5. 
Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para 
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de 
letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável (BRASIL, 2017, p. 
244). 

 

Catto (2013) considera o letramento multimodal como sendo uma das propostas da 

pedagogia dos multiletramentos, relacionado ao uso de diferentes modos semióticos e apresenta 

um quadro dos saberes envolvidos no letramento multimodal, em que se destacam perspectivas 

socioculturais e críticas, os quais são:  

Combinar de maneira informada e qualificada os múltiplos recursos semióticos que 
medeiam as práticas sociais; Produzir sentido por meio do arranjo dos recursos 
semióticos de acordo com o que é considerado central em uma situação particular; 
Desenvolver práticas tanto de produção quanto de análise crítica da diversidade de 
modos semióticos e da interação entre eles  (CATTO, 2013, p. 160). 

 

Já Novelino (2011, p.77), citando Kress4, destaca uma perspectiva de empoderamento 

presente no letramento multimodal, que possibilitaria aos indivíduos atuarem no contexto 

digital ao:  

interpretarem os signos, portanto, os significados produzidos numa interação, e assim 
terem condições de modificar esses significados, reelaborando-os. O pesquisador 
citado defende que somente assim os indivíduos poderão ser agentes na produção de 
significados nos diferentes contextos em que atuam, pois terão condições de criticar, 
modificar e produzir novos significados. 

 

Entendemos que a perspectiva de empoderamento que Novelino (2011) destaca como 

presente no letramento multimodal estaria relacionada ao conceito de e-cidadania5, como 

apontado por Lopes Reis (2006, p. 63):  

                                             uma reflexão sobre o diferencial do exercício de uma espécie de e-cidadania não pode 
deixar de considerar que o fortalecimento das práticas democráticas não se reduz às 
estruturas comunicacionais eficientes e instituições propícias à participação, mas, 
também, devem envolver a motivação, o interesse e a disponibilidade dos sujeitos em 
relação aos temas que dizem respeito à sua condição de cidadãos. 

 

 
4 Novelino faz essa citação com base em conversa que teve com o Prof. Gunther Kress em julho de 2010. 
5 E-cidadania seria “uma prática diferenciada de cidadania” relativa ao “acesso (ou não) aos recursos das novas 
tecnologias como forma de prática cívica, realizada muitas vezes à distância, constituindo uma espécie de 
eletronic-cidadania” (LOPES REIS, 2006, p. 61). 



18 
 

 

Esse entendimento nos permite também relacionar essa perspectiva de empoderamento 

à ideia de exercício do protagonismo social prevista na BNCC, já que uma das competências 

gerais da BNCC é: 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 
e coletiva (BRASIL, 2017, p.9).  

 
Essa relação também é evidenciada em uma das competências específicas de língua 

inglesa para o ensino fundamental, a qual é: 

Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias 
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, 
de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e 
interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. (BRASIL, 
2017, p.244) 

 
A partir da teoria da multimodalidade, entende-se que os processos de representação e 

de interpretação (como o significado é construído) têm dimensões cognitivas, sociais e 

ideológicas (SERAFINI, 2013, p. 43). Uma das premissas da teoria da multimodalidade é a de 

que os significados são construídos e compartilhados, a partir de uma multiplicidade de canais, 

e da combinação de diferentes modos semióticos, entendidos como recursos para criação de 

sentido ou tecnologias para representação de significados (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006).  

Certos recursos tecnológicos como os jogos digitais, por exemplo, podem ser 

considerados tanto artefatos de mídia como conjuntos multimodais, o que evidencia uma 

diferenciação entre multimídia e multimodalidade, em que mídia refere-se aos meios aos meios 

de comunicação utilizados para o compartilhamento de informações. Entende-se como recursos 

pertencentes à mídia digital: “internet, multimídia, hipermídia, TV digital, videogame, celular, 

entre outros” (ARAÚJO, 2016, p. 11). Para Serafini (2013, p. 15), televisão, rádio, internet, e-

books e DVDs são mídias usadas na produção e disseminação de conjuntos multimodais. Já um 

conjunto multimodal envolve os “recursos semióticos e culturais” que representam conceitos e 

sua interpretação.  

 
Modos e mídia atravessam canais sensoriais: seus caminhos de percepção não 
caracterizam a natureza de um modo em específico. Por exemplo, a linguagem pode 
ser ouvida, falada, percebida visualmente, e tocada por meio de textos em braile. Ela 
também pode ser disseminada por meio de CDs, rádio, televisão, e da internet. À 
medida que o alcance dos modos disponíveis para comunicação, representação e 
interpretação de textos aumenta e a variedade de mídias para disseminação de textos 
expande, nós como educadores devemos considerar os desafios que estas mudanças 
representam para promover o letramento (SERAFINI, 2013, p. 15, tradução nossa). 
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A partir da teoria da multimodalidade, diversas TDIC podem ser consideradas como 

conjuntos multimodais, que possuem características próprias a nível de estrutura, estilo e forma. 

O jogo digital6, por exemplo, enquanto conjunto multimodal, pode ser composto de linguagem 

verbal (escrita ou oral), imagens estáticas ou em movimento, música ou efeitos sonoros, cores 

e animações. Devido às características multimodais dos jogos digitais, seria possível promover 

o letramento multimodal por meio dos jogos digitais. Tanto do aspecto narratológico quanto do 

lúdico, o jogo digital pode ser explorado para fins pedagógicos com ricas oportunidades de 

aprendizagem: 

A oportunidade de multiletramentos trazida pelas narrativas presentes nos jogos 
eletrônicos nos permitem pensar em oportunidades de motivar toda uma geração a 
desenvolver habilidades de leitura e escrita em um ambiente representativo para 
muitos desses jogadores/leitores (MENDES; SILVA, 2017, p. 47). 

 

O website também pode ser analisado e utilizado como recurso, enquanto conjunto 

multimodal. Frade (2012) buscou analisar características multimodais do gênero website 

educacional em inglês voltado para crianças de 6 a 10 anos. Em seu estudo de caso, Frade concluiu 

que o website educacional, enquanto gênero digital, é constituído por modos de representação, e 

que entender as potencialidades dos recursos semióticos de um website é de grande relevância, 

considerando que este gênero é bastante presente na realização de práticas sociais da vida 

contemporânea, não só em contextos educacionais; portanto merecia ser mais estudado.  

Com base nas considerações apresentadas, percebemos a importância das práticas de 

letramento multimodal para o desenvolvimento de habilidades comunicacionais e de interação 

social que envolvem novos artefatos e contextos digitais, e de pesquisas sobre o tema. Em nossa 

revisão de literatura, encontramos análises de materiais e recursos pedagógicos numa 

perspectiva multimodal. A dissertação de Kummer (2015), por exemplo, que aborda o 

letramento multimodal crítico a partir de livros didáticos e da perspectiva de professores de 

inglês e biologia, evidencia a urgência em se refletir sobre como adaptar o material didático 

utilizado em sala de aula para que se possa promover o letramento multimodal crítico.  

Em nossa revisão de literatura também encontramos relevantes ponderações, na 

dissertação de Silva (2014), que, a partir da observação do uso de textos multimodais em aulas 

de línguas, reflete como os professores carecem de preparo para explorar a comunicação 

 
6 O jogo eletrônico, e mais especificamente o jogo digital, pode ser conceituado como “um artefato (hardware 
mais software) em que o sujeito (jogador) interage com imagens reproduzidas em uma tela, como as de televisão, 
do monitor de computador e dos dispositivos móveis, resultantes de cenários eletronicamente e matematicamente 
simulados, com base ou não em situações reais. São muitas as categorias de jogos e podemos classificar de 
diferentes formas, de acordo com seu objetivo. Como exemplo, podemos citar os jogos de ação, os estratégicos, 
os de aventura, de adivinhação, os esportivos, os de simulação, os role-playing games (RPG), entre outros”. 
(CARVALHO; PEDROSA; ROSADO, 2017, p.376). 
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multimodal em sala de aula, e no estudo de Catto (2013), que destaca que o letramento 

multimodal é um tema emergente na pesquisa acadêmica, mas que ainda são necessárias muitas 

investigações, com base em novos questionamentos, para garantir a maior sustentabilidade de 

seus resultados.  

Realizamos uma busca no banco de teses e dissertações da CAPES7 por pesquisas sobre 

a temática do letramento multimodal. Refinamos as buscas por meios dos termos, 

“multimodalidade” AND “letramento multimodal”, e da aplicação dos seguintes critérios e 

filtros: Grau acadêmico: Mestrado e Doutorado; Grande área de conhecimento: Ciências 

humanas e Linguística, letras e artes; Área de conhecimento: Educação, Letras, Linguística e 

Linguística Aplicada; Área de avaliação: Educação, Letras / Linguística, Linguística e 

Literatura. Os anos selecionados foram 2011 a 2018. Desse modo, identificamos 71 trabalhos, 

sendo 48 dissertações de mestrado e 23 teses de doutorado. Optamos por incluir, além da área 

de educação, estudos das áreas de letras, linguística e linguística aplicada, por entender que 

estes trabalhos podem enriquecer a nossa pesquisa em uma perspectiva voltada para o ensino e 

para os letramentos, incluindo o letramento multimodal. O recorte temporal, de 2011 a 2018, 

se deu por termos a pretensão de analisar o debate acadêmico que ocorre nesta década sobre 

letramento multimodal.  

Desta revisão, destacamos alguns trabalhos, como a tese de Novellino (2011), que foca o 

caráter multimodal das imagens em movimento presentes em livros e em materiais didáticos para o 

ensino de inglês. Em sua tese, Novellino (2011) aponta para a necessidade e importância de se 

elaborar um design pedagógico que abranja os diversos modos e significados em livros e em 

materiais didáticos para o ensino de língua inglesa. 

Ribeiro (2013) buscou identificar os gêneros multimodais explorados em aula, analisando a 

abordagem docente e investigando as relações entre elementos de multimodalidade e de ensino 

comunicativo em sala de aula. Uma das conclusões do estudo é que, apesar dos professores 

reconhecerem a importância de aspectos não linguísticos para a aprendizagem de uma língua 

estrangeira, eles não exploram os recursos multimodais suficientemente, pois focam 

demasiadamente nos aspectos linguísticos a partir do livro didático.  

Silva (2014) buscou refletir o uso de textos multimodais e as propostas de trabalho a 

serem realizadas em sala de aula com os gêneros multimodais a partir da análise de linguagem 

verbal e visual presentes em livros didáticos de língua portuguesa.  

 
7 https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ 
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Em sua tese, Silva (2016, p. 26) aborda o letramento multimodal crítico no ensino 

fundamental ao investigar a relação entre o livro didático de língua inglesa e a prática docente, 

e defende que: 

a linguagem visual, explorada sob o viés da multimodalidade, pode auxiliar alunos e 
professores em direção a um ensino-aprendizagem voltado para uma concepção 
concreta, funcional e interacional da linguagem, de forma a habilitá-los a lidarem 
melhor com esse mundo tecnológico, de comunicação imediata e visual que 
vivenciamos. 

  

Silva (2016, p.26) também defende um letramento multimodal crítico, por considerar que a 

perspectiva crítica, relacionada à “capacidade de refletir, de reinterpretar e de recriar as 

representações veiculadas em determinada imagem”, deve ser “parte dos letramentos a serem 

desenvolvidos, efetivamente, no contexto de ensino de língua inglesa”.  

A revisão de literatura realizada nos permitiu refletir sobre a relevância em se estudar a 

respeito de como o letramento multimodal tem sido abordado por educadores e pesquisadores 

nos últimos anos. Nesse levantamento prévio, não foram encontrados estudos de revisão 

sistemática da literatura acadêmica sobre letramento multimodal em uma perspectiva 

educacional – o que nos motivou a elaborar a presente pesquisa, a fim de entender como está a 

produção acadêmica no Brasil sobre o tema nos últimos anos.   

Este levantamento inicial nos ajudou a definir a questão central de nossa pesquisa: Como 

o letramento multimodal é abordado nestes trabalhos? Considerando nossa questão central, 

estabelecemos o objetivo geral de nossa pesquisa: Apresentar um estudo sistemático dos 

trabalhos levantados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES que abordam a temática do 

letramento multimodal, publicados entre 2011 e 2018. 

A partir do objetivo geral, elaboramos questões específicas e os seguintes objetivos 

específicos: Levantar os trabalhos realizados no Brasil que abordem o tema letramento 

multimodal, aplicando filtros de seleção específicos; analisar os trabalhos levantados, de acordo 

com critérios quantitativos, e discutir estes trabalhos, considerando critérios qualitativos. Já as 

questões específicas, que nortearam a definição dos objetivos específicos, são:  Que tipos de 

pesquisas acadêmicas sobre letramento multimodal têm sido produzidas no Brasil? Quando 

estes trabalhos foram desenvolvidos? Onde estes trabalhos foram desenvolvidos? Em que áreas 

de conhecimento? Qual o foco educacional presente nestes trabalhos? Qual é o foco multimodal 

destes trabalhos? Estes trabalhos fazem referência ao uso de TDIC para fins educacionais? 

Desse modo, aprofundamos nosso levantamento inicial, realizando uma revisão 

sistemática dos trabalhos levantados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES que abordam 

a temática do letramento multimodal, publicados entre 2011 e 2018, para responder as questões 
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desta pesquisa. Para a melhor compreensão sobre o universo desta pesquisa, fizemos uma 

revisão sistemática da literatura acadêmica sobre letramento multimodal, que situa-se entre os 

estudos que focam a relação Educação e Tecnologia. Além da introdução, este trabalho é 

composto de quatro capítulos, conforme detalharemos a seguir, e nossas considerações finais. 

No primeiro capítulo, apresentamos conceitos centrais sobre letramento multimodal, 

multiletramentos e teoria da multimodalidade. Neste capítulo, também abordamos os desafios 

de se promover o letramento multimodal a partir do uso de TDIC. No segundo capítulo, 

expomos algumas reflexões sobre a relação entre educação e tecnologia, bem como sobre as 

possibilidades e limitações do uso de TDIC para fins educacionais em uma perspectiva 

multimodal. No terceiro capítulo, abordamos a base metodológica, os objetivos, os 

procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa e o seu corpus final. O quarto capítulo 

refere-se à nossa análise do corpus da pesquisa. Por fim, apresentamos as nossas considerações 

finais.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

1 LETRAMENTO MULTIMODAL – CONCEITUAÇÃO E RELEVÂNCIA  
 
1.1 Letramento multimodal entre os multiletramentos 
 

Ribeiro (2013, p.34) destaca a pluralidade de letramentos, “tendo em vista o grande 

impacto das tecnologias emergentes na construção de significados representados de diversas 

maneiras em modos semióticos variados”. O tipo de letramento a ser promovido vai depender 

da nossa concepção sobre como se dá a construção de significados e varia de acordo com os 

objetivos de aprendizagem. Por exemplo, o letramento que foca as habilidades comunicativas, 

mais especificamente da língua escrita, é essencial para o desenvolvimento da língua (oral e 

escrita), e, segundo Soares (2017), é um processo ininterrupto, que se dá ao longo da vida. No 

entanto, promover apenas este tipo de letramento não é mais o bastante no contexto digital. 

Outros letramentos também se tornam necessários; entre eles, o letramento multimodal.  

Hoje requer-se do indivíduo habilidades de interpretação e comunicação que lhe 

permitam fazer uso de diversos recursos semióticos. Segundo Oliveira e Szundy (2014, p. 194), 

passa a ser necessária “uma pedagogia dos multiletramentos” que prepare o indivíduo para ler 

e se comunicar por meio de diversos recursos semióticos.  

O termo “multiletramento” foi usado em discussões do grupo de Nova Londres, em 

1994. Participaram desse grupo dez educadores – Courtney Cazden, Bill Cope, Norman 

Fairclough, James Gee, Mary Kalantzis, Gunther Kress, Allan Luke, Carmen Luke, Sarah 

Michaels e Martin Nakata – que se reuniram em Nova Londres – EUA, para discutir, de forma 

geral, os propósitos da educação, bem como a relação estreita destes com a pedagogia do 

letramento. Essas discussões culminaram na publicação, em 1996, do artigo seminal A 

Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures e, na publicação, em 2000, da coletânea 

Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures (OLIVEIRA; SZUNDY, 

2014). 

O multiletramento tem a ver com desenvolver competências de construção de 

significados socialmente compartilhados a partir do uso de determinadas tecnologias 

(SERAFINI, 2013, p. 20). Essa concepção reconhece que nos processos de letramento, além do 

aspecto cognitivo, há também a perspectiva sociocultural, marcada historicamente por seus 

artefatos.  

O multiletramento também é abordado na BNCC, “documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica” (BRASIL, 2017, p. 

7). A BNCC prevê que seja assegurado ao aprendiz o desenvolvimento de práticas 
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diversificadas de letramento, “contemplando também os novos letramentos, essencialmente 

digitais” (BRASIL, 2017, p. 67). 

O letramento multimodal é considerado como sendo uma das propostas da pedagogia 

dos multiletramentos, por ter como foco desenvolver saberes relacionados ao uso de diferentes 

modos semióticos. Segundo Catto (2013, p. 162), “manipular as diversas tecnologias 

comunicativas define a proposta central do letramento multimodal, ou seja, conhecer o papel 

dos recursos semióticos e o uso integrado dos mesmos na construção de sentido”.  

Catto (2013, p. 161) destaca como o letramento multimodal é “parte integrante” e 

“essencial” dos multiletramentos, clarificando que a abordagem dos multiletramentos se difere 

das propostas pedagógicas de letramento multimodal, por apresentar “uma proposta pedagógica 

sistemática para o ensino de linguagem”, com “etapas delimitadas para o trabalho em sala de 

aula”. Já “as propostas pedagógicas de letramento multimodal” ainda seriam “esparsas e pouco 

sistemáticas” e estariam “voltadas para a análise da multimodalidade em diversas práticas 

sociais”.  Desse modo, buscamos na teoria da multimodalidade embasamento para abordar o 

letramento multimodal. 

 
1.2 Letramento multimodal e teoria da multimodalidade 
 

Os estudos em multimodalidade surgem dos estudos semióticos. Com base em Santaella 

(2007), que explica a semiótica a partir da teoria de Peirce, entendemos que semiótica refere-

se à ciência que estuda os signos, quanto à construção de significado, ao processo de 

significação (semiose) e ao significado de comunicação. Os estudos semióticos exploram os 

signos e símbolos como parte significativa das comunicações. A semiótica difere-se da 

linguística, por estudar sistemas de signos não-linguísticos.  

Na perspectiva da multimodalidade, o texto não se refere apenas ao texto escrito. Textos 

são compostos por uma variedade de práticas de produção e de representação que fazem uso de 

diversos recursos semióticos, de mídias, materiais, substâncias e ferramentas de produção 

(KRESS; van LEEUWEN, 2006). Desse modo, o letramento multimodal tem a ver com fazer 

uso dessas práticas, apropriando-se delas, combinando diversos modos para construir e 

compartilhar significados. 

A teoria da multimodalidade considera que os diferentes modos carregam significado e 

tem uma função comunicativa. De acordo com a teoria da multimodalidade, a comunicação 

sempre foi multisemiótica e multimodal. Construímos significados fazendo uso de uma 

variedade de recursos que podem incluir a linguagem verbal, mas que vão além dela (KRESS; 
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VAN LEEUWEN, 2006; SERAFINI, 2013). Além disso, há séculos os estudiosos reconhecem 

e buscam entender a natureza dos diversos modos e como nós os utilizamos para construir e 

compartilhar significados (SERAFINI, 2013). Um exemplo citado por Serafini (2013) é o 

ensaio de Lessing, publicado pela primeira vez em 1766, sob o título Laocoon: An essay upon 

the limits of painting and poetry 8, em que Lessing discute o uso de diferentes modalidades para 

propósitos diversos.  

Durante muitas décadas, a linguagem verbal ocupou lugar central nos estudos 

semióticos. O foco na linguagem escrita colaborou para a predominância da linguística, o que 

ofuscou os estudos em multimodalidade por um longo período (SERAFINI, 2013). No entanto, 

devido ao aumento da complexidade dos conjuntos textuais, tanto em formato impresso como 

digital, a multimodalidade vem ganhando espaço na pesquisa contemporânea. Nos últimos 

anos, pesquisadores de diversas áreas de estudo, inclusive na educação, têm feito uso da 

multimodalidade como abordagem teórica de seus estudos (DIONISIO, 2011). 

As pesquisas em multimodalidade visam compreender a relação entre os diversos modos 

de produção e interpretação de significado na sociedade atual (NOVELINO, 2011). A 

abordagem multimodal dá suporte para que as pesquisas possam focar o aspecto social – 

referente às interações e como os modos comunicacionais são concebidos – bem como o 

conteúdo – quanto aos diversos recursos utilizados pelos participantes de uma interação e aos 

significados compartilhados por eles.  

Segundo Sperandio (2012), a teoria da multimodalidade postulada por Kress e van 

Leeuwen (2006)9 está firmada em uma abordagem linguística sociointeracionista.  A Gramática 

de Design Visual (GDV), proposta por Kress e van Leeuwen para a análise de imagens, tem 

aporte teórico na Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), de Halliday (2014)10, e na 

sociossemiótica, com conceitos-chaves para a multimodalidade como signo, que inclui 

elementos linguísticos e não linguísticos, e interação social.  

A GSF oferece categorias para as análises de recursos semióticos verbais escritos e trata 

da multifuncionalidade da linguagem a partir do que Halliday (2014) chama de metafunções as 

quais são: metafunção ideacional, relativa  a nomear as coisas a partir da experiência humana, 

 
8 A obra foi traduzida para o português com as seguintes referências bibliográficas: LESSING, G. E. Laocoonte 
ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia: com esclarecimentos ocasionais sobre diferentes pontos da história 
da arte antiga. Introdução, tradução e notas Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 1998. 
9 Trata-se da 2ª. edição do título “Reading images”. A 1ª. edição é de 1996.  
10 A publicação de 2014 é a 4ª. edição do título “An introduction to functional grammar”, a qual tivemos acesso. 
As edições anteriores são dos anos 1985, 1994 e 2004. Obviamente apenas as duas primeiras edições foram 
referências para Kress e van Leeuwen (1996). 
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metafunção interpessoal, que aborda as relações sociais entre os participantes de uma interação, 

e metafunção textual, relativa às construções textuais (KUMMER, 2015). O conjunto de 

categorias propostas pela GDV se assemelham às da GSF, como aponta Kummer:   

Com base nas categorias da GSF, Kress e van Leeuwen (1996; 2006) propõem que o 
princípio da multifuncionalidade estende-se também para as representações visuais, 
as quais materializam as metafunções representacional, interativa e composicional 
(respectivamente condizentes com as metafunções propostas por Halliday) (2015, p. 
40). 

 
A metafunção representacional tem a ver com as representações dos objetos e suas 

relações. Um modo semiótico “deve ser capaz de representar objetos e suas relações em um 

mundo fora do sistema de representação” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 42)11, ou seja, 

que corresponda a aspectos do mundo a partir da percepção humana.  Segundo Kress e Van 

Leeuwen (2006), a metafunção interativa considera as relações entre quem produz (produtor), 

quem interpreta (observador) e o objeto representado. Assim, um modo semiótico também deve 

ser capaz de representar as relações entre os participantes interativos12 que produzem, 

interpretam e reproduzem determinado signo. Já a metafunção composicional aborda como os 

significados se organizam. A relação entre as metafunções da GSF e da GDV pode ser 

representada como no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 – Relação entre as metafunções da GSF e da GDV 
 

Metodologia de análise GSF GDV 

Metafunções da linguagem Ideacional Representacional 

 Interpessoal Interativa 

 Textual Composicional 

Quadro elaborado com base em Novellino (2011, p.84). 

 

Há dois tipos de estruturas representacionais: as estruturas narrativas e as conceituais. 

As estruturas narrativas relacionam os participantes e os objetos de uma imagem a partir dos 

eventos que se passam, o que eles estão fazendo e o que está ocorrendo. Na análise das 

estruturas narrativas de uma imagem, por exemplo, além das ações, o vetor é um recurso 

importante a ser considerado, pois permite traçar as interações entre participantes, objetos e 

observadores na medida em que foca atenção nessas interações. (KRESS; VAN LEEUWEN, 

 
11 Tradução nossa. 
12 Na abordagem de análise multimodal, produtor e observador são chamados de participantes interativos 
(NOVELINO, 2011). 
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2006; SEFARINI, 2013).  Considerar as estruturas narrativas de uma imagem permite 

compreender as ações presentes em uma imagem, seus atores, quem está (ou não) presente e as 

relações de poder ali estabelecidas.  Já as estruturas conceituais relacionam os participantes e 

objetos a partir do que eles representam, de suas características ou de como podem ser 

classificados.   

Quanto às estruturas de natureza interativa, destaca-se o olhar. De acordo com Serafini 

(2013), a perspectiva de quem vê uma imagem é a de um observador, e a partir dessa perspectiva 

é possível focar as ações e relações entre os objetos e\ou os participantes de uma imagem. O 

ponto de vista influencia em como o observador vê os objetos e os participantes incluídos em 

uma imagem. Uma perspectiva de cima para baixo ou na mesma altura do participante ou de 

baixo para cima marca o status de poder de um participante ou objeto. Uma imagem pode ser 

mais ou menos interativa, a depender dos recursos utilizados; se um participante olha direto 

para o observador, isso gera uma demanda, que torna a interação mais íntima. A distância 

também influencia em como o observador vê e se relaciona com o participante ou objeto de 

uma imagem.  

Já as estruturas composicionais têm a ver com como os elementos visuais se relacionam 

entre si para aprimorar o tema de uma imagem. Para Serafini (2013), ao analisar as estruturas 

composicionais de imagens e conjuntos multimodais, é importante buscar entender como os 

elementos são posicionados e quais seriam os significados potenciais de tais posições. Por 

exemplo, elementos posicionados no centro de uma imagem são os mais relevantes, ao contrário 

dos que ocupam a margem; o que ocupa a parte superior de uma imagem pode se relacionar ao 

que seria ideal, enquanto o que ocupa a parte inferior da imagem se aproxima-se do real. Outro 

exemplo interessante quanto à estrutura composicional, destacado por Serafini (2013), é que na 

cultura ocidental, escrevemos da esquerda para a direita e temos a tendência de ver imagens da 

esquerda para a direita, sendo o lado esquerdo associado ao antigo e o que já sabemos e o lado 

direito, ao novo, como “o antes e depois”.  

O enquadramento é um recurso composicional produzido por meio de espaços negativos 

e limites em torno dos objetos e participantes. O enquadramento permite capturar a atenção do 

observador para determinados elementos da imagem; pois numa imagem enquadrada não se vê 

tudo, mas aquilo que o produtor da imagem decidiu incluir. O enquadramento chama atenção 

para aspectos em um contexto particular. A saliência é um recurso composicional usado para 

destacar determinados aspectos em uma imagem. As técnicas de saliência envolvem relativizar 

o tamanho do participante ou objeto; usar cores e contraste, e usar primeiro plano e foco. Já a 

modalidade é o recurso que nos permite considerar em que grau uma imagem é mais realística 
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ou não. Fotografias coloridas, por exemplo, têm alto grau de modalidade, ou seja, são mais 

realísticas. Imagens ficcionais como desenhos e arte abstrata seriam imagens com baixo grau 

de modalidade (SERAFINI, 2013). 

Desse modo compreendemos que na produção e análise de imagens, “somente a 

articulação de signos semióticos e linguísticos na tessitura composicional de textos discursivos 

não basta para a efetivação da produção do(s) sentido(s) em contextos sociais concretos de 

interação social” (BRITO; SAMPAIO, 2013, p. 305). Diversos aspectos de design também 

estão presentes compondo a representação. A partir da GDV, é possível analisá-los.  Kress e 

van Leeuwen (2006) destacam que os aspectos representacionais, interacionais e 

composicionais da GDV são aplicáveis tanto às imagens estáticas como às imagens em 

movimento, apesar das diferenças na forma de análise. Por exemplo, a análise de vetor de uma 

imagem estática é diferente de uma imagem em movimento. Segundo Kress e van Leuween 

(2006), na imagem de alguém que aponta o dedo para o outro, o vetor na imagem estática 

poderia ser o dedo apontado, enquanto na imagem em movimento o vetor é a própria ação de 

apontar o dedo executada por seus atores. 

A teoria da multimodalidade reconhece “a diversidade de forma e conteúdo” para a 

construção de sentido (BRITO; SAMPAIO 2013, p. 298), bem como as relações sociais 

presentes em uma interação comunicativa, e poderá nos dar suporte para explorar os trabalhos 

levantados sobre letramento multimodal.  

A teoria da multimodalidade também pode servir como base metodológica. De acordo 

com Novellino (2011), há inúmeras abordagens multimodais, mas três delas se destacam: a 

análise sociossemiótica multimodal, a análise multimodal interacional e a análise do discurso 

multimodal13. As três abordagens compartilham conceitos básicos, como recurso semiótico, 

mas se diferem quanto à metodologia, foco de pesquisa, nos entendimentos e reflexões em 

relação às suas questões e nas possibilidades de investigação.  

A análise sociossemiótica multimodal tem influência dos estudos sociointeracionais e 

sociossemióticos A partir dos estudos de Kress e van Leuween (2006), entendemos que a 

análise sociossemiótica multimodal não parece focar a representação, mas a comunicação, 

quanto à construção do significado e aos modos utilizados em uma interação. A sociossemiótica 

multimodal é similar às outras abordagens multimodais em relação à forma de análise 

 
13 Do inglês, Social Semiotic Multimodal Analysis, Multimodal  Interactional  Analysis e Multimodal Discourse 
Analysis ou MDA, respectivamente. 
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detalhada, que visa a compreensão mais profunda dos textos e das interações que neles ocorrem. 

Tanto na sociossemiótica multimodal como nas outras abordagens multimodais, o foco é  

dado à produção do significado; à demanda que fazem por concepções multimodais 
mais amplas, e aos interesses   comuns   que   demonstram   em   relação aos contextos 
situacionais e culturais em que se dão as relações sociais, à elaboração e interpretação 
do significado, e ao empoderamento que esses estudos podem proporcionar aos 
indivíduos” (NOVELLINO, 2011, p. 76, 77). 

 

Vários estudos levantados em nossa pesquisa se apoiam na teoria da multimodalidade 

como abordagem teórica e/ou metodológica, para analisar experiências de aprendizagem 

relatadas, ou quanto ao uso de TDIC e outros recursos pedagógicos. A teoria da 

multimodalidade também permeia as conclusões e perspectivas apresentadas em alguns 

trabalhos.  

 
1.3 Letramento multimodal entre outros letramentos 
 

Antes de prosseguirmos a respeito do universo da pesquisa que trata de letramento 

multimodal, é válido remontar o percurso histórico que envolve o termo “letramento”, que é de 

difícil conceituação, devido a sua natureza plural, pois o termo associa-se a uma pluralidade de 

saberes. Vale ressaltar que o conceito de letramento difere do conceito de alfabetização. 

Segundo Soares (2017), é apropriado marcar essa diferenciação, pois ainda que os conceitos de 

letramento e alfabetização possam ser indissociáveis, eles se referem a processos diferentes 

tanto do ponto vista epistemológico como do pedagógico.  

Alfabetização refere-se ao processo de aquisição e apropriação da língua escrita, que 

inclui o sistema alfabético e ortográfico. O conceito de alfabetização vai além de “codificar a 

língua oral em língua escrita (escrever) e decodificar a língua escrita em língua oral (ler)”, pois 

depende de fatores culturais, econômicos e tecnológicos. As funções e fins da alfabetização de 

um trabalhador do campo podem ser diferentes do trabalhador da zona urbana. A expressão 

alfabetização funcional utilizada pela UNESCO enfatiza a dimensão social da alfabetização. 

(SOARES, 2017, p. 17-19). O conceito de letramento é posterior ao de alfabetização. O termo 

letramento passa a ser adotado no Brasil em meados dos anos 1980. No Brasil, ao contrário de 

alguns países como França e Estados Unidos14, o conceito de letramento frequentemente se 

confundiu com o de alfabetização (SOARES, 2017, p. 33).  

 
14 Os estudos em letramento em países desenvolvidos, como França e Estados Unidos, se diferenciavam dos 
estudos em alfabetização quanto à sua especificidade, já que abordavam o contexto que, apesar de se ter uma 
população alfabetizada, era preciso refletir questões relativas às habilidades de leitura e escrita que permitissem 
uma “participação efetiva e competente nas práticas sociais que envolviam a língua escrita”. Nestes países citados, 
o conceito de letramento se diferencia do conceito de alfabetização desde o início, já que o conceito de 
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Citando Soares (2012)15, Silva (2016, p. 31) afirma que “a primeira aparição do termo 

letramento” seria atribuída “a Mary Kato em produções de 1986 e 1988”. Resende (2016, p. 

95) destaca que no início dos anos 1980, os estudos linguísticos no Brasil passaram a atentar 

para as demandas do uso social da leitura e da escrita, especialmente por conta dos estudos de 

Paulo Freire. Em 1981, na abertura do Congresso Brasileiro de Leitura, realizado em Campinas, 

Paulo Freire apresentou uma palestra, que deu origem ao livro “A importância do ato de ler: em 

três artigos que se completam”. Nesta publicação, Freire propôs uma compreensão mais crítica 

sobre o ato de ler, que fosse além da leitura das palavras (decodificação da escrita), ampliando 

o conceito para leitura do mundo.  Freire não propôs o termo letramento e a diferenciação entre 

alfabetização e letramento, mas suas contribuições são essenciais para a noção de letramento, 

por expandir o conceito de leitura, ao propor que o “texto sem contexto” não seria possível, e 

que, numa leitura crítica, “o problema que se coloca não é o da leitura da palavra mas o de uma 

leitura mais rigorosa do mundo, que sempre precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989, p. 

19).   

Segundo Resende (2016), a partir da década de 1990, vários estudos passam a abordar 

o letramento e é observada uma grande dificuldade em conceituar letramento, já que o termo 

“cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções 

sociais; [...] sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição” 

(SOARES, 2006 , p.65 apud RESENDE 2016, p. 96). No entanto, a diferenciação dos conceitos 

alfabetização e letramento passa a ser evidente não só na produção científica, mas em diversas 

fontes como censo demográfico e mídia. Enquanto o IBGE, no censo de 2000, considerava uma 

pessoa “capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples” como sendo uma pessoa 

alfabetizada, cada vez mais se adotava o conceito de alfabetismo funcional, que incluía “todas 

as pessoas com menos de quatro séries de estudos concluídas” (BRASIL, 2003, p. 6). Mas tal 

relação foi perdendo a sua equivalência com a realidade, possivelmente também por conta dos 

efeitos de políticas educacionais como a progressão continuada16(JACOMINI, 2014).  

 
alfabetização mantém a sua especificidade, sendo referente à aquisição das habilidades iniciais de leitura e escrita 
(SOARES, 2017, p. 33). 
15 Em Letramento: um tema em três gêneros, publicado em 2012, Soares aborda o surgimento do termo 
“letramento” e a abrangência do seu significado em oposição ao termo “alfabetização” (SILVA, 2016). 
16 A progressão continuada vem sendo discutida desde a década de 1920. Foram nos anos 1990, especialmente 
após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996), que as 
redes de ensino, principalmente as redes municipais, passaram a organizar o ensino em ciclos com progressão 
continuada entre os anos letivos de cada ciclo, pelo entendimento de que reter o aluno na mesma séria não era a 
solução. Essa política exigiu uma mudança nos processos de avaliação, apesar de ainda não ter sido bem 
compreendida por educadores e instituições de ensino (JACOMINI, 2014, p. 819).  O próprio conceito de 
“progressão continuada” foi mal interpretado e, muitas vezes, confundido com “aprovação automática”, como 
aponta Teixeira (2014).  
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Atualmente, de acordo com o Inaf – Indicador de Analfabetismo Funcional17 – de 2018, 

alfabetismo seria 

a capacidade de compreender e utilizar a informação escrita e refletir sobre ela, um 
contínuo que abrange desde o simples reconhecimento de elementos da linguagem 
escrita e dos números até operações cognitivas mais complexas, que envolvem a 
integração de informações textuais e dessas com os conhecimentos e as visões de 
mundo aportados pelo leitor. Dentro desse campo, distinguem-se dois domínios: o das 
capacidades de processamento de informações verbais, que envolvem uma série de 
conexões lógicas e narrativas, denominada pelo Inaf como letramento, e as 
capacidades de processamento de informações quantitativas, que envolvem noções e 
operações matemáticas, chamada numeramento (INAF BRASIL, 2018, p. 4). 

 

Os conceitos de alfabetização e letramento continuam a ser vistos de forma inter-

relacionada, mas referindo-se a processos distintos. Soares defende que a alfabetização se 

desenvolva num contexto de letramento. Assim, alfabetização estaria relacionada ao “processo 

de aquisição do sistema convencional de escrita”. Já o letramento teria a ver com “o 

desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita 

em práticas sociais” (SOARES, 2017, p. 64).  Por referirem-se a processos diferentes, os 

estudos em alfabetização e os estudos em letramento abordam questões e especificidades 

diversas um do outro.  

Assim, destacamos que não abordamos diretamente questões de alfabetização, mas de 

letramento, e, mais especificamente, de letramento multimodal, a partir de uma revisão 

sistemática sobre o debate acadêmico brasileiro atual, a partir das teses e dissertações 

publicadas de 2011 a 2018, que tratam sobre o tema. 

Refletir sobre letramento implica em se questionar a respeito de que tipo de letramento 

se pretende promover. Com base na pedagogia dos multiletramentos, reconhecemos que há 

diversos letramentos a serem desenvolvidos, além do letramento multimodal, como o 

letramento informacional e midiático18, o letramento digital19, o letramento visual20, entre 

outros. Estes letramentos podem ser desenvolvidos de forma interdisciplinar, à medida que se 

explora o currículo, e em qualquer disciplina, a depender dos objetivos de aprendizagem.  

 
17 O Inaf, como métrica, verifica como os conhecimentos básicos que são (ou deveriam ser) aprendidos nos 
primeiros anos de escolaridade são transformados em habilidades necessárias para a realização de atividades 
cotidianas (COSTA; CORREA, 2014). 
18 Ribeiro e Gasque (2015, p. 204, 206) consideram o letramento informacional e midiático como “o processo de 
aprendizagem para gerar conhecimento e disseminá-lo nos vários domínios tecnológicos como forma de 
atuação cidadã responsável na sociedade em rede”. As autoras destacam ainda que “a UNESCO aborda o 
letramento informacional e midiático em uma perspectiva integrada” como “fator importante para o acesso à 
informação e a avaliação do uso ético da informação”. 
19 Letramento digital tem a ver com a aquisição de habilidades necessárias para fins de utilização e produção de 
conteúdos por meio das mídias digitais, de forma responsável e cidadã. (SAITO, 2011) 
20 O letramento visual pode ser entendido como a habilidade de interpretar imagens e também de produzi-las 
gerando conceitos e ideias a partir de sua produção (STOKES, 2002, p. 10 apud PINTO, 2016, p. 72). 
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Hoje se faz necessário desenvolver vários tipos de letramentos, inclusive o letramento 

multimodal, no entanto, esta não é uma tarefa trivial, se considerarmos os diferentes contextos 

educacionais. Assim, no próximo tópico, abordaremos os desafios em se promover o letramento 

multimodal a partir do uso de TDIC, em meio às realidades brasileiras.  

 
1.4 As realidades brasileiras e os desafios de se promover o letramento multimodal a 
partir do uso de TDIC 
 

Promover o letramento multimodal a partir do uso de TDIC pode parecer secundário se 

considerarmos as realidades brasileiras, com tantas metas a alcançar, por exemplo, os desafios 

de alfabetização21 e letramento que envolvem o desenvolvimento do domínio proficiente da 

língua escrita. No Brasil, temos um alto índice de analfabetismo funcional, como aponta o Inaf. 

Uma definição amplamente aceita atualmente é a de que o analfabetismo funcional seria a 

incapacidade de compreender textos simples. O analfabeto funcional, ainda que seja capaz de 

decodificar textos curtos e números, não desenvolve a habilidade de interpretar textos e de fazer 

operações matemáticas (INAF, 2009). 

No Inaf publicado em 2018, 29 % dos entrevistados foram considerados analfabetos 

funcionais, proporção de 3 a cada 10 brasileiros. Outro dado relevante do estudo é que apenas 

45% dos entrevistados que chegaram ao ensino médio atingiram os dois níveis mais altos na 

escala de alfabetismo funcional22, os quais são nível intermediário e nível proficiente. Segundo 

o Inaf 2018, o fato de terem frequentado a escola não assegurou a estes entrevistados o 

desenvolvimento de habilidades para fazer uso da leitura e da escrita em diferentes contextos 

da vida cotidiana de forma considerada proficiente.  

Ao retratar os níveis de alfabetismo da população brasileira adulta, a edição 2018 do 
Inaf – a décima desde 2001 – permite acompanhar a evolução da série histórica e, ao 
mesmo tempo, trazer dados inéditos e complementares que evidenciam cada vez mais 
a necessidade de implementar e fortalecer estratégias que combinem políticas públicas 
e iniciativas da sociedade civil capazes de assegurar a incorporação de crescentes 
parcelas de brasileiros à cultura letrada, à sociedade da informação, à cidadania plena, 
à participação social e política e ao leque de oportunidades de trabalho digno, 
responsável e criativo (INAF, 2018). 

 

O Inaf 2018 (p. 17) também revela a relação entre alfabetismo funcional e oportunidades 

de trabalho. Segundo o estudo, 25 % dos trabalhadores brasileiros entre 15 e 64 anos, ou 1 em 

 
21 A alfabetização refere-se ao processo de aquisição e apropriação da língua escrita, que inclui o sistema alfabético 
e ortográfico. (SOARES, 2017, p. 17-19).   
22 A escala do Inaf é dividida em cinco níveis, os quais são: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e 
proficiente. Os dois níveis mais baixos da escala compõem o índice de analfabetismo funcional. Os três níveis 
mais altos da escala compõem o índice de alfabetismo funcional (INAF, 2018).  
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cada 4, podem ser considerados analfabetos funcionais. “Esta proporção é ainda mais alta dentre 

os desempregados ou os que procuram o primeiro emprego”, revelando que ter domínio pleno 

das habilidades comunicativas de leitura e escrita aumentaria as chances de se conseguir 

emprego. Diante deste quadro, fica evidente a necessidade e importância de estudos sobre 

alfabetização e letramento em nosso país. Sabemos que os desafios de alfabetização e 

letramento para o domínio da língua escrita são de máxima relevância. No entanto, outros tipos 

de letramento, que vão além da linguagem verbal, como o letramento multimodal, também 

precisam ser desenvolvidos, inclusive explorando as TDIC, para que os aprendizes possam 

interagir nos diferentes espaços comunicativos no cenário atual.  

Promover o letramento multimodal poderia contribuir nos processos de ensino-

aprendizagem para que o sujeito produza e intérprete conteúdos para além do texto escrito e 

exerça protagonismo social ao desenvolver suas habilidades comunicativas em contexto digital.  

Desse modo, consideramos a relevância em se promover o letramento multimodal e partimos 

da hipótese de que promover o letramento multimodal junto aos aprendizes, fazendo uso de 

TDIC, poderia engajá-los em seu processo de desenvolvimento de habilidades comunicativas e 

interpretativas e de construção de conhecimento.  

Reconhecemos, porém, que, além das dificuldades relativas às prioridades quanto aos 

objetivos de aprendizagem, há também o desafio a nível de estrutura para uso de TDIC para 

fins educacionais. Por exemplo, em seu estudo, Araújo (2016) aponta desafios e perspectivas 

sobre o uso de mídias e tecnologias a partir dos relatos de professores formadores de cursos de 

pedagogia no estado do Rio de Janeiro. Entre os resultados da pesquisa, destacam-se problemas 

de infraestrutura nas instituições de ensino superior, relacionados aos equipamentos, mão de 

obra e/ou manutenção. Essa deficiência tem impacto na forma como o professor atua em sala 

de aula. Outro ponto destacado pela pesquisadora é que para enfrentar os desafios da educação 

quanto ao uso de mídias e TIC, faz-se necessária uma formação que seja crítica, reflexiva e 

transversal no âmbito dos conhecimentos tecnológicos.  

Assim entendemos que, para se buscar promover o letramento multimodal, a fim de 

desenvolver habilidades que envolvam o uso de TDIC, é preciso considerar não só os objetivos 

de aprendizagem, mas também as limitações de natureza técnica, como as apontadas por Araújo 

(2016), já que elas influenciam diretamente nos resultados a serem alcançados. Outro ponto 

ainda mais basilar para estudos sobre letramento multimodal, que envolve o uso de TDIC, é a 

relação entre Educação e Tecnologia que se estabelece. Este é um tema que exige uma reflexão 

mais aprofundada, e, por isso, o desenvolveremos no capítulo a seguir.   
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2 LETRAMENTO MULTIMODAL E TECNOLOGIA  
 
2.1 Reflexões sobre Educação e Tecnologia 
 

Por desenvolver uma pesquisa de revisão sistemática que envolve averiguar, a partir da 

literatura acadêmica sobre o tema, como as TDIC têm sido abordadas para fins de letramento 

multimodal, consideramos de extrema importância posicionar o olhar desta pesquisa sobre a 

relação “Educação e Tecnologia”. Entendemos que preparar o leitor para a realidade que o cerca 

é necessário para que ele atue na sociedade de forma autônoma e mais confiante em suas 

habilidades. Se hoje, exige-se do indivíduo a competência de leitura multimodal, esta não pode 

ser ignorada pela escola e outros espaços de aprendizagem. Concordamos com Silva e 

Bottentuit (2017, p. 265) ao afirmarem que a escola é em grande parte responsável por propiciar 

as condições para que o aluno seja capaz “de produzir conhecimento frente à diversidade de 

informações disponíveis no atual cenário tecnológico” e de “inserir-se de maneira mais 

participativa na sociedade.”  

No entanto, como afirma Selwyn (2017), nenhuma tecnologia é neutra. O uso 

apropriado de tecnologias na educação requer as “necessidades pedagógicas”, e não as 

“demandas tecnológicas”, como ponto de partida. Concordamos com Selwyn (2016, p. 13) 

quando ele diz que o fazer pedagógico deve ir “além da compreensão de aspectos ‘técnicos’ da 

aprendizagem” para prestar a devida atenção ao “mundo social da educação”.  

O levantamento sobre educação e tecnologia na literatura acadêmica online em 

português, desenvolvido por Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), apresenta uma análise de 

artigos que tratam desta temática, publicados em revistas qualificadas no estrato A (A1 e A2) 

entre 1998 e 2015. Este levantamento aponta diversos aspectos sobre os estudos nesta área, 

entre eles, as “narrativas de inovação educacional” e que os estudos acadêmicos parecem se 

definir “pelos objetos e aplicações tecnológicas”.  

O estudo aponta também para uma tendência para a “rotulação” e “uso de jargões 

imprecisos” nos trabalhos levantados. Além disso, nesses trabalhos há uma fraca consistência 

teórica. Tal fragilidade teórica pode estar ligada ao fato de que alguns pesquisadores acabam 

focando demasiadamente nos “artefatos tecnológicos” como proposta de inovação em vez de 

refletir a inovação a partir da perspectiva pedagógica (ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 

2017, p. 231-236).  

Diversos estudiosos no campo da educação fazem uma crítica pertinente em relação à 

ideia de inevitabilidade das tecnologias como justificativa para a sua aplicação para fins 

educacionais: 
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A ideia da inevitabilidade das tecnologias e sua presença maciça em ambientes 
extraescolares parecem ser a base prevalente de justificação de sua assimilação em 
contextos educacionais. Para atender essa inevitabilidade, é anunciada a urgência de 
se oferecer novas tecnologias às novas gerações e de “letrá-los” digitalmente, ao 
mesmo tempo em que se imagina uma geração de “nativos digitais” com fluência inata 
no uso de artefatos digitais (ainda que tal rótulo já tenha sido exaustivamente discutido 
e, predominantemente, abandonado na literatura internacional). De fato, a ideia de 
“letramento” tende a ser tratada como pouco mais do que dominar competências e 
habilidades relativas ao uso de novos artefatos tecnológicos, sua lógica de 
funcionamento (características próprias) e aplicação em tarefas específicas (como no 
ensino e aprendizagem de “conteúdos” disciplinares). A epítome dessa forma 
instrumental de conceber o “letramento” está representada na ideia de Objetos de 
Aprendizagem, descritos em parte da literatura analisada como “ferramentas”, 
inclusive, para o “aprimoramento de habilidades cognitivas” (AGUIAR; TAROUCO; 
REATEGUI, 2011 apud ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 2017, p. 239). 

 

Tal crítica é válida e oportuna por apontar a necessidade de uma perspectiva crítica e de 

base teórica mais aprofundada quanto à incorporação das tecnologias na educação. O 

pesquisador que se debruça sobre temáticas que envolvem educação e tecnologia deve ter um 

olhar crítico e teoricamente embasado para sustentar seu posicionamento frente a relação que 

se estabelece entre educação e tecnologia, por meio de seus artefatos utilizados para fins 

educacionais. Essa, no entanto, não é uma tarefa fácil, já que a área de educação e tecnologia 

ainda carece de consolidar “conceitos, metodologias e desenvolvimentos teóricos 

suficientemente robustos e que, principalmente, não sejam apoiados em visões universalistas e 

naturalizadas da tecnologia” (ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 2017, p. 240). 

Podemos considerar que o impacto das TDIC na educação é parte de um fenômeno mais 

amplo quanto ao papel dessas tecnologias nas sociedades atuais, as quais passam por profundas 

mudanças nas formas como se organizam econômica, social e culturalmente.   

Como já assinalaram, em 1994, os autores de um relatório encomendado pela 
Comunidade Europeia23, estamos assistindo já há algumas décadas ao surgimento de 
uma nova forma de organização econômica, social, política e cultural, identificada 
como Sociedade da Informação (SI), que comporta novas maneiras de trabalhar, de 
comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar e, em suma, de viver. O fato 
significativo é que essa nova sociedade se sustenta, em grande medida, no 
desenvolvimento espetacular das TIC durante a segunda metade do século XX. Como 
consequência desse desenvolvimento, estaríamos, nas palavras de Castells (2000, p. 
60), diante de um “novo paradigma tecnológico, organizado em torno das tecnologias 
da informação” e associado a profundas transformações sociais, econômicas e 
culturais (COLL; MONEREO, 2010, p. 15). 

 

A evolução das TIC influenciou as modalidades educacionais associadas a ela, 

possibilitando que os processos educacionais passassem a se dar para além do espaço físico da 

 
23 O relatório, publicado em maio de 1994 sob o título Europa e a sociedade global da informação: recomendações ao 
Conselho Europeu, constitui, no critério de muitos especialistas, o ponto de partida das políticas dirigidas a impulsionar e 
promover a sociedade da informação na Europa. O relatório está disponível em: 
http://www.barcelonesjove.net/pafiledb.php?action=download&id=227 (COLL; MONEREO, 2010, p. 15). 
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escola, e mais do que isso. Coll e Monereo (2010), ao abordar educação e aprendizagem no 

século XXI, a partir da análise de diversas publicações até então, apontaram alguns fenômenos, 

tendências e características da Sociedade da Informação, que seriam relevantes para a educação 

nesse contexto de mudanças: a complexidade, a interdependência, o excesso de informação, a 

rapidez dos processos e suas consequências, a escassez de espaços e de tempo para a abstração 

e a reflexão, a preeminência da cultura da imagem e do espetáculo, a homogeneização cultural 

e o surgimento de novas classes sociais – os “inforricos” e os “infopobres”24.  

Todas essas tendências e características citadas influenciariam a educação. Os autores 

destacam ainda que as Sociedades da Informação compostas por “inforricos” também são as 

nações mais ricas do mundo. Tal fato nos permite atribuir certa relação entre o acesso às TIC e 

o desenvolvimento econômico e posicionamento estratégico das nações. Destaque também para 

rapidez dos processos e escassez de espaço e de tempo para abstração e reflexão como aspectos 

negativos dessas mudanças, já que o aprofundamento e solidificação de conceitos requer tempo, 

discussão e amadurecimento de ideias – elementos atualmente não focados pelos novos 

formatos de ensino, em que tudo é projetado para parecer fácil, rápido, adaptável, 

demasiadamente resumido e instantaneamente absorvido.  

Coll e Monereo (2010) destacam ainda três conceitos presentes na literatura sobre o 

tema Educação e Tecnologia, os quais são adaptabilidade, mobilidade e cooperação, em que a 

adaptabilidade estaria relacionada à acessibilidade e usabilidade das TICs; a mobilidade estaria 

relacionada ao e-learning e m-learning25, e a cooperação estaria associada a buscar superar a 

lógica da competição individual, muito marcante dos processos de avaliação escolar, por meio 

de grupos de trabalho virtual, enfatizando que já há equipes virtuais com resultados muito 

positivos no ambiente corporativo. Eles consideram que pensar em metodologias e processos 

educacionais que superassem a lógica competitiva, tão intrínseca nos processos avaliativos, 

seria uma grande mudança no fazer pedagógico.  

Porém, além das mudanças a nível de modalidades educacionais e quanto aos espaços 

de interação, há também questões de extrema relevância sobre os novos papéis que assumem o 

professor e o aprendiz nesses novos cenários.  

 

 

 
24 “Inforricos” seriam aqueles com acesso às tecnologias da informação. Já os “infopobres” são os que não têm 
acesso (COLL; MONEREO, 2010). 
25 E-learning refere-se à aprendizagem virtual. M-learning refere-se ao uso de dispositivos móveis como 
smartphones e tablets como ferramentas de aprendizagem.  
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No médio prazo, parece inevitável que, diante dessa oferta de meios e recursos, o 
professorado abandone progressivamente o papel de transmissor de informação, 
substituindo-o pelos papéis de seletor e gestor dos recursos disponíveis, tutor e 
consultor no esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na realização de projetos e 
mediador de debates e discussões (COLL; MONEREO, 2010, p. 31) 

 

 Tais mudanças nos levam a questionar se haverá professor, tal como concebemos hoje, 

no futuro, dado o esforço que se tem feito hoje em “otimizar” ao máximo os processos 

educacionais por meio das TDIC. Essa é uma questão, como tantas outras que nos fizemos ao 

longo deste percurso investigativo, que não pretendemos responder neste trabalho, até porque 

não seria possível. De todo o modo, a citamos para que quem nos leia também possa se inquietar 

sobre as mudanças pelas quais, estamos passando no campo educacional. 

Quanto ao papel do aprendiz, percebe-se também uma grande mudança. Ball (2013) 

identifica o “aprendiz ao longo da vida”, como sendo o modelo de aprendiz defendido por 

órgãos internacionais no âmbito das políticas educacionais. Segundo Ball, ficam evidenciadas 

nesses discursos algumas tendências econômicas e sociais relacionadas ao conceito de 

aprendizagem ao longo da vida, em que se descreve o sujeito aprendiz como empreendedor, 

flexível, capaz de adaptar-se e reinventar-se de acordo com as exigências do mercado e da 

globalização:  

O novo eu aprendente/empreendedor é um conjunto de possibilidades e oportunidades 
não realizadas; no lugar da tradição, há mérito. Sucesso ou fracasso é uma questão de 
ser empreendedor ou não, de ter talento ou não; isso não é mais uma questão de quem 
você é, mas do que você pode se tornar (BALL, 2013, p. 147).   

 

Ball (2013) aponta, entre outras coisas, para uma tendência nesses discursos em se 

dissociar e despolitizar as mudanças, como se os esforços de globalização e dos avanços 

tecnológicos acontecessem de forma necessária e inevitável. Esses discursos acabariam por 

sustentar a ideia de que o indivíduo é o único responsável pelo seu eventual fracasso em se 

integrar ao novo mercado, como se o seu sucesso dependesse apenas de seus esforços 

individuais e de suas próprias competências, e não de fatores de natureza macro como a 

instabilidade socioeconômica própria de um tempo de tantas mudanças.     

O problema da falta de emprego torna-se um problema de empregabilidade – aquilo 
que Coffield (2006, p. 6) chama de “um vazio, um conceito insatisfatório [...] uma 
disposição para ser treinado e retreinado para quaisquer tipos de emprego que estejam 
disponíveis, deixando aprendizes procurar por soluções individuais para problemas 
sistêmicos (BALL, 2013, p. 150). 

 

Coll e Monereo (2010, p.32) destacam que essas mudanças sociais profundas afetariam 

também as finalidades da educação, já que a “precariedade no emprego”, “a crescente 
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competitividade” e “mobilidade dos trabalhadores” afetariam o “mercado laboral”, os “perfis 

profissionais e, consequentemente”, os “processos de formação”. 

Nesse novo cenário, os conhecimentos passariam a ser “bens perecíveis” (GARSTEN; 

JACOBSON, 2003 apud BALL, 2013, p. 149) e nada mais seria estável, nem os sujeitos 

(professor e aprendiz), que precisam a todo tempo reciclar-se e reinventar-se, nem o que se 

aprende. 

No centro das atenções não está mais um currículo que os alunos precisam dominar, 
mas sim as habilidades para organizarem a si mesmos, perceberem e usarem as 
circunstâncias como oportunidades de aprendizado. (TUSCHILING; ENGEMANN, 
2006, p. 458 apud BALL, 2013, p. 149) 

  

Segundo Goodson (2007, p. 247, 248), o currículo, mais especificamente o currículo 

prescritivo, e o interesse das classes dominantes sempre foram “imbrincados em uma parceria 

histórica poderosa” para a manutenção da estrutura social de classes. No entanto, na “nova era 

da organização flexível do trabalho”, começamos a nos dar conta de que até mesmo o currículo, 

tal qual concebemos hoje, “está em vias de experimentar uma mudança arrasadora, pois parece 

estar condenado a ser substituído por “novas formas de organização da aprendizagem”, já que 

“cursos com estudos bem estabelecidos e prescritos, por conseguinte, tornaram-se inadequados 

para a nova ordem de trabalho flexível”. 

Ball (2013) considera que diante deste cenário, estaríamos passando por uma profunda 

mudança epistemológica no campo da educação.  

Não se trata simplesmente de um processo de reforma, mas sim de um processo de 
transformação social. Sem o reconhecimento desta situação e sem atenção para o 
debate, talvez nos encontremos vivendo e trabalhando em um mundo fabricado 
inteiramente pelas contingências, no qual as possibilidades de autenticidade e sentido 
para o ensino, a aprendizagem e a pesquisa serão gradual e inexoravelmente apagados 
(p.153). 

 

Biesta (2013) adverte que há uma transformação em curso que substitui a linguagem da 

educação pela linguagem da aprendizagem. Segundo Biesta, é notória a recorrência do termo 

“aprendizagem”, de termos que focam o aprendiz como “autonomia”, “autoaprendizagem” e 

outros, como “tecnologia” ou “inovação”, em documentos e diretrizes de órgãos oficiais, por 

exemplo, a OECD, a comissão das comunidades europeias, UNESCO, governos, entre outros. 

Esta nova linguagem torna possível o deslocamento do “ensinar” para o “apoiar ou facilitar a 

aprendizagem”. (BIESTA, 2013, p.32). Essa nova linguagem da aprendizagem também pode 

ser constatada no Brasil, potencializada pelo discurso da tecnologia.  
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Na história da recontextualização educacional das TIC, é imperativo reconhecer que, 
no Brasil, a partir da segunda metade da década de 1990, Leis, Decretos, Portarias, 
Resoluções, Pareceres, Planos e Programas têm sido estruturados a partir de 
diagnósticos dos problemas a serem enfrentados e da identificação de soluções 
representadas por iniciativas centradas nas TIC. (BARRETO, 2017. p. 127)  

 

Desse modo, podemos considerar que o impacto das TDIC no campo educacional é 

muito forte, vai desde às novas modalidades de ensino, até os novos papéis de aprendiz e 

professor, o currículo e as novas finalidades da educação. De acordo com Coll e Monereo (2010, 

p. 33), 

a importância das novas competências que precisamos adquirir e desenvolver no 
marco da Sociedade da Informação é um tema complexo, uma vez que, por um lado, 
ambos os fatores estão na origem das novas necessidades educacionais e de formação, 
mas, por outro, parecem destinados a desempenhar um papel decisivo na satisfação 
dessas mesmas necessidades. 

 

A análise crítica de Ball (2013) sobre os discursos que sustentam as políticas de 

aprendizagem ao longo da vida; a análise crítica de Selwyn sobre a relação educação e 

tecnologia, e estudos, como os de Coll e Monereo (2010) e Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), 

indicam a necessidade de um olhar mais cuidadoso do pesquisador em educação e tecnologia, 

um olhar para além da superfície, quanto às relações que tecemos sobre educação, sociedade e 

tecnologia. A realidade exposta por Ball (2013), e por tantos outros estudiosos de correntes de 

pensamento crítico, como Bauman (2004) e Bourdieu (2005), para citar alguns, leva-nos a 

considerar como o pesquisador em Educação e Tecnologia pode buscar desenvolver um 

trabalho que não fortaleça concepções que reforcem a lógica mercadológica e o esvaziamento 

da subjetividade.  

Nesse intuito, optamos por incluir a esta reflexão crítica, algumas alternativas já 

propostas para que o educador e o pesquisador em educação possam fazer frente à essa 

conjuntura que se forma. No campo do currículo, Goodson foge da visão fatalista ao vislumbrar 

o futuro do currículo:   

Se o currículo prescritivo está acabando, a nova era do currículo no novo futuro social 
ainda está, temos de admitir, longe de ser bem definida. Acredito que os esboços sobre 
a aprendizagem narrativa e o capital narrativo fornecidos aqui são o início de uma 
nova especificação para o currículo. Estamos apenas no começo. É um início que traz 
a esperança de que possamos, finalmente, corrigir a “mentira fundamental” que se 
situa no âmago do currículo prescritivo. No novo futuro social, devemos esperar que 
o currículo se comprometa com as missões, paixões e propósitos que as pessoas 
articulam em suas vidas. Isto seria verdadeiramente um currículo para 
empoderamento. Passar da aprendizagem prescritiva autoritária e primária para uma 
aprendizagem narrativa e terciária poderia transformar nossas instituições 
educacionais e fazê-las cumprir sua antiga promessa de ajudar a mudar o futuro social 
de seus alunos (2007, p. 251). 
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O cuidado do pesquisador em educação está em considerar que, para além do uso das 

TIC na educação, há correntes ideológicas que delineiam a vida social, incluindo as relações de 

trabalho e determinam as competências necessárias para que o sujeito atenda às demandas de 

mercado. Ball (2013, p. 146) chama atenção para o fato de que todos, inclusive nós educadores, 

“estamos imbricados e conclamados” na conjuntura em que vivemos, para responder a partir 

das demandas da sociedade, que segundo ele, são “exigências relativas à globalização (...) e à 

necessidade de tomar parte na economia da competição”.   

Estamos de fato imbricados nesta rede complexa de relações e discursos sobre educação. 

Somos por ela influenciados e constituídos. As mudanças estruturais em curso na educação 

parecem sim inevitáveis. Mas é justamente nesta teia inseparável em que nos encontramos, que 

o olhar crítico se faz necessário para buscar um caminho de agregar as novas possibilidades 

pedagógicas a partir das necessidades pedagógicas. É a partir desse olhar problematizador, que 

o pesquisador em Educação e Tecnologia pode contribuir grandemente, buscando desenvolver 

um trabalho que não fortaleça concepções que reforcem a lógica mercadológica e o 

esvaziamento da subjetividade (BALL, 2013). Cientes dos fatores macro que afetam os 

discursos sobre educação, impõe-se a reflexão sobre a educação que queremos. Esta última 

depende de qual o tipo de homem se pretender formar.  

Com base nessas reflexões, seguimos para o próximo tópico, em que abordaremos as 

tecnologias na educação numa perspectiva multimodal, considerando suas possibilidades e 

limitações.  
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2.2 Tecnologias na educação numa perspectiva multimodal: possibilidades e limitações 
 

Segundo Resende (2016, p. 103), o avanço das tecnologias, especialmente das redes sem 

fio, teve como “impacto ampliar a circulação de novas práticas letradas”, mas não foi o avanço 

das tecnologias que determinaram o surgimento da “Sociedade da Informação”, e, sim, as 

práticas sociais. Como já exposto no tópico anterior, o avanço das tecnologias é parte de uma 

conjuntura social muita mais ampla. Desse modo, quando se fala, em práticas pedagógicas de 

multiletramento que envolvem tecnologias digitais há de se ter as práticas sociais como foco.   

As práticas pedagógicas de multiletramento propõem que se faça uso dos elementos que 

permeiam a realidade social, para que os aprendizes tenham uma representação de “linguagens, 

ferramentas e textos presentes na vida social, de modo que possam organizar seu conhecimento 

da realidade, conhecimento do outro e de si mesmo” (SILVA; BOTTENTUIT, 2017, p. 280). 

Desse modo, fazer uso das TIC para fins pedagógicos seria adequado para fins de letramento 

multimodal.  

Todas as TIC repousam sobre o mesmo princípio: a possibilidade de utilizar sistemas 
de signos – linguagem oral, linguagem escrita, imagens estáticas, imagens em 
movimento, símbolos matemáticos, notações musicais, etc. – para representar uma 
determinada informação e transmiti-la. Para além dessa base comum, contudo, as TIC 
diferem profundamente entre si quanto às suas possibilidades e limitações para 
representar a informação, assim como no que se refere a outras características 
relacionadas à transmissão dessa informação (quantidade, velocidade, acessibilidade, 
distância, coordenadas espaciais e temporais, etc.), e essas diferenças têm, por sua 
vez, implicações do ponto de vista educacional. (COLL; MONEREO, 2010, p. 17) 

 

Carvalho (2015) alerta que nem toda tecnologia intitulada como “educacional” o é de 

fato. Em sua pesquisa sobre como os jogos são rotulados como educacionais, o autor observou 

que os profissionais da área de tecnologia que atuam no desenvolvimento de “jogos 

educacionais” faziam pouca ou nenhuma reflexão sobre a perspectiva pedagógica na concepção 

dos jogos intitulados como “educacionais”. Carvalho destaca essa lacuna e considera necessária 

a inclusão de especialistas em educação nas equipes de desenvolvedores de jogos educativos.  

Há diversos estudos sobre TIC que destacam suas possibilidades, mas também, suas 

limitações. Por exemplo, podemos citar o estudo de Silva (2018), “Games em uma perspectiva 

Educacional: Mapeamento da produção acadêmica”, que trata sobre games26 e educação. Seu 

estudo revela que houve um crescimento da produção acadêmica em games e educação no 

Brasil nos últimos anos. As pesquisas publicadas entre 2011 e 2016 destacam tanto as 

 
26 O termo game, do inglês, refere-se aos “jogos eletrônicos e/ou digitais e/ou virtuais e/ou computacionais, de 
consoles e/ou computador e/ou celular” (SILVA, 2018, p.16).   
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possibilidades como os riscos associados ao uso de games em processos de ensino-

aprendizagem.  

Segundo Silva (2018) muitos dos jogos, ainda que não educativos, podem ser utilizados 

para engajar os alunos, a depender da mediação docente. Os jogos podem servir como recursos 

facilitadores quando são também considerados o contexto de aprendizagem e a mediação do 

professor.  Em contrapartida, eles também podem representar um risco, pois há jogos que 

podem fomentar a reprodução de preconceitos de gênero, estimular à violência e propagar a 

ideologia capitalista, voltada para a competição e consumo.  

Continuando a utilizar os jogos digitais como exemplo de TDIC aplicada à educação, 

observamos ainda que Rüdiger (2013) e Silva (2018) alertam para o fato de que os games são 

mídias que reproduzem a lógica do capital, alinhadas a valores como competitividade e 

consumismo. Com base no estudo de Silva (2018), entendemos que, de fato, os jogos digitais 

são produzidos para o consumo e que eles não são elementos neutros. Mas o levantamento de 

Silva também aponta, citando Cruz (2010), que os jogos digitais, por sua natureza lúdica, podem 

provocar fascínio.  

Seria possível dizer que não é por ser uma indústria que games fascinam; talvez fosse 
mais correto dizer que games fascinam porque são jogos. E jogos, independentemente 
de quais sejam, fascinam tanto crianças como adultos (uns mais, outros menos) 
(CRUZ, 2010, p.187). 
 

Silva (2018) acrescenta ainda que, além do fascínio, os jogos digitais podem oferecer 

possibilidades de aprendizagem. Desse modo, entendemos que o fato de o jogo digital não ser 

neutro, não significa que ele deva ser descartado, pois ele pode ser um excelente recurso 

pedagógico, a depender dos objetivos de aprendizagem e da mediação docente. Assim, os jogos 

digitais apresentam possibilidades, mas também limitações, e, numa perspectiva 

sociossemiótica multimodal, é preciso também levar em conta o contexto de aprendizagem, 

para se fazer uso de determinada TDIC. 

Os jogos digitais, assim como outras TDIC, enquanto recursos multimodais, podem ser 

usados em sala de aula no sentido de contribuir com a dinâmica de ensino-aprendizagem. No 

entanto, para fazer uso de artefatos tecnológicos como recursos pedagógicos, há de se 

considerar o contexto e quais habilidades se pretende desenvolver. Também entendemos que a 

mediação pedagógica é fundamental em processos de ensino-aprendizagem que envolvem 

artefatos tecnológicos.  

Como já colocado no início deste tópico, o letramento multimodal possibilita aos 

aprendizes desenvolver habilidades que envolvam o uso de TDIC – o que pode ser determinante 

para atuação deles na sociedade, já que as tecnologias digitais hoje, são parte das práticas 
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sociais. Nesse ponto destacamos que ao se propor o letramento multimodal a partir do uso de 

TDIC como parte do currículo, considera-se a relevância desse saber para o aprendiz e o caráter 

inclusivo do letramento multimodal.   

Não se pode ignorar que o acesso à educação e aos conhecimentos também tem uma 

perspectiva social que pode favorecer a inclusão e ascensão social ou favorecer a manutenção 

das classes estabelecidas. Quem tem mais conhecimento, tem mais chances e mais benefícios. 

Goodson (2007, p. 243) fala em “exclusão pelo currículo”, em que quem tem acesso, geralmente 

quem vem de famílias ricas, se beneficia “da inclusão pelo currículo” enquanto “os menos 

favorecidos sofrem a exclusão pelo currículo”. Assim, promover o letramento multimodal por 

meio de TDIC tem a ver com possibilitar ao indivíduo desenvolver competências relativas a 

este tipo de letramento, o que seria uma forma de promover inclusão deste indivíduo.  

Por outro lado, é preciso estar atento a como o letramento multimodal é promovido. Há 

diversos fatores que podem fazer com que uma ação pedagógica não alcance os resultados 

esperados. Citando a Inglaterra como exemplo, Goodson (2007) destaca que currículos 

elaborados em nome da inclusão social que se assentam em políticas excludentes não 

produzirem os resultados esperados, pelo contrário, eles acabam por aumentar a exclusão social. 

Por isso, ao se promover o letramento multimodal por meio do uso de TDIC, é preciso se 

considerar suas possibilidades, mas também suas limitações, tanto em relação aos textos e 

recursos utilizados como em relação ao contexto, espaço de ensino-aprendizagem e sujeitos 

envolvidos. 

Com base nessas reflexões, fizemos um levantamento da produção acadêmica nos 

últimos anos, a fim de apontar como o letramento multimodal vem sendo abordado. No tópico 

a seguir, apresentamos os objetivos da pesquisa, bem como os passos metodológicos adotados, 

para definir o corpus final da pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Objetivos e questões de estudo 
 
OBJETIVO GERAL 

- Apresentar um estudo sistemático dos trabalhos levantados no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES que abordam a temática do letramento multimodal, publicados entre 

2011 e 2018. 

 

O objetivo geral foi definido a partir da seguinte questão central: 

* Como o letramento multimodal é abordado nestes trabalhos? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

* Levantar os trabalhos realizados no Brasil que abordem o tema letramento multimodal, 

aplicando filtros de seleção específicos.  

* Analisar os trabalhos levantados, de acordo com critérios quantitativos.  

* Discutir estes trabalhos, considerando critérios qualitativos. 

 

Os objetivos específicos foram definidos a partir das seguintes questões:  

* Que pesquisas acadêmicas sobre letramento multimodal têm sido produzidas no 

Brasil?  

* Quando estes trabalhos foram desenvolvidos? 

* Onde estes trabalhos foram desenvolvidos? 

* Em que áreas de conhecimento?  

* Qual o foco educacional presente nestes trabalhos? 

* Qual é o foco multimodal destes trabalhos? 

* Estes trabalhos fazem referência ao uso de TDIC para fins educacionais?  
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3.2 Sobre a revisão sistemática de literatura como base metodológica 
 

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, que é apresentar um estudo sistemático 

dos trabalhos levantados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES que abordam a temática 

do letramento multimodal, publicados entre 2011 e 2018, a revisão sistemática da literatura é 

nossa base metodológica. Destacamos a seguir alguns aspectos deste procedimento 

metodológico, que se difere da revisão de literatura aplicada nos trabalhos acadêmicos em geral.  

A revisão da literatura é de fundamental importância, pois ajuda o pesquisador a melhor 

focar o problema de pesquisa. Com a revisão de literatura é possível identificar tendências de 

pesquisa, bem como eventuais lacunas e conceitos relevantes aplicados na área de interesse.  

A revisão de literatura ajuda a enfocar mais diretamente e a melhorar, se for o caso, o 
problema de pesquisa. Com a revisão de literatura é possível identificar as principais 
tendências de pesquisa na área de interesse, as eventuais lacunas e os conceitos 
importantes que estão sendo usados. Além do mais, uma boa revisão de literatura 
ajuda o professor/pesquisador a contextualizar o seu problema de pesquisa em um 
modelo teórico mais amplo (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 27). 
 

A revisão sistemática se difere da revisão de literatura comum a qualquer pesquisa 

devido ao seu rigor no estabelecimento de critérios de identificação e seleção das fontes 

bibliográficas.  

 
A revisão de literatura tradicional tipicamente apresenta resultados de investigação 
relativos a um tópico de interesse [do investigador]. Resumem o que é conhecido 
sobre esse tópico sem explicarem os critérios utilizados para identificar e incluir esses 
estudos nem justificar o motivo de alguns estudos serem descritos e discutidos, e 
outros não. Assim, estudos potencialmente relevantes podem não ter sido incluídos na 
revisão de literatura por o autor não ter conhecimento deles ou, conhecendo-os, decidir 
não os incluir por razões que não explica. Se o processo de identificação das fontes 
bibliográfica não for explícita, consistente e rigorosa, não é possível avaliar a 
adequação dessas fontes ao estudo em causa (GOUGH et al., 2011 apud RAMOS; 
FARIA; FARIA, 2014, p. 20). 
 

A revisão sistemática da literatura oferece um panorama exato do que é encontrado 

dentro dos parâmetros definidos na busca a partir dos critérios de inclusão e de exclusão. 

Os estudos sobre revisão sistemática da literatura preconizam que os artigos devem 
ser selecionados mediante critérios de inclusão e exclusão preestabelecidos, os quais 
compõem um teste de relevância inicial, composto por listas de perguntas claras que 
geram resposta afirmativa ou negativa (PEREIRA; BACHION, 2006, p. 493). 
 

Ao desenvolver um trabalho de revisão sistemática da literatura, é possível inventariar 

e sistematizar os resultados de diversos estudos sobre uma questão específica. Este tipo de 

revisão tem caráter discursivo e várias decisões são tomadas pelo pesquisador, mas todas as 

etapas da pesquisa devem ser planejadas e executadas de forma que a pesquisa seja replicável. 
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Desse modo, outros pesquisadores, usando os mesmos critérios estabelecidos, chegarão aos 

mesmos achados da pesquisa original (RAMOS; FARIA; FARIA, 2014).  

Desse modo, em uma revisão sistemática da literatura, o pesquisador deverá desenvolver 

as etapas da pesquisa de forma rigorosamente criteriosa, protocolando-as, para que os seus 

resultados sejam consistentes, permitindo que sua pesquisa seja utilizada e continuada por 

outros pesquisadores. Seis etapas seriam essenciais ao se realizar uma revisão sistemática da 

literatura: “1) definir a questão de pesquisa; 2) desenvolver um plano; 3) busca pela literatura; 

4) aplicar os critérios de inclusão e exclusão; 5) aplicar avaliação da qualidade; 6) síntese”.43 

(JESSON; MATHESON; LACEY, 2011, p.34 apud ZAPPALA, 2019). 

Os estudos de revisão sistemática de literatura são relevantes principalmente devido à 

sua contribuição para a gestão do conhecimento. “À medida que o conhecimento avança, mais 

premente se torna a necessidade de mapear o campo” (CARDOSO; ALARCÃO; CELORICO, 

2010). O volume de estudos publicados na atualidade aumentou, o que dificulta avaliar o que 

está em uso, mas os estudos de revisão sistemática da literatura compensam essa dificuldade, 

já que a revisão sistemática oferece uma metodologia científica sistematizada e transparente 

para reunir, sintetizar e avaliar os achados de determinado estudo.  

 
De entre os argumentos que fundamentam este debate salientamos, por um lado, o 
aumento exponencial dos índices de produtividade bibliográfica no âmbito das 
Ciências da Educação; por outro, em plena era digital e sob o signo da Sociedade da 
Informação e do Conhecimento – da revolução digital – qualquer indivíduo com 
ligação à internet pode ter acesso e publicar à escala global, de forma praticamente 
ilimitada, opiniões, investigações, dissertações e todo o tipo de documentos 
(THORPE et al., 2005). Acresce, ainda, o facto de se registar um número crescente de 
indivíduos a utilizar um largo conjunto de recursos infindáveis em ambiente digital, 
torna cada vez mais complexa a atividade de seleção, não só no momento de pesquisa 
para encontrar o assunto inquirido, mas acima de tudo na determinação do que é ou 
não cientificamente credível e relevante para a revisão de literatura (RAMOS; 
FARIA; FARIA, 2014, p. 21). 
 

Entendemos que a revisão sistemática da literatura é um tipo de pesquisa que segue 

passos definidos. Por essa, razão, a nossa pesquisa foi desenvolvida, segundo os passos 

propostos por Cardoso, Alarcão e Celorico (2010), com as devidas adaptações.   
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3.3 Procedimentos de coleta dos estudos 
 

Tendo como base as recomendações de Alves-Mazzotti (in: ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2002) e de Castro et al. (2013) para pesquisas de natureza qualitativa, 

o primeiro passo dessa pesquisa foi realizar uma revisão de literatura que nos permitiu compor 

uma visão abrangente da área de estudo. Esta revisão nos permitiu refletir sobre letramento 

multimodal e o uso de TDIC em contexto de ensino-aprendizagem, para melhor focar as nossas 

questões de pesquisa.  

O segundo passo foi o de definir descritores para a busca na base de dados, os quais são: 

“multimodalidade” e “letramento multimodal”. Os descritores foram digitados sem aspas da 

seguinte forma: “letramento multimodal AND multimodalidade”. A base de dados pesquisada 

foi o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) (http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/), devido à sua 

relevância no território nacional. A busca foi feita aplicando-se filtros possibilitados pela 

plataforma, como apenas trabalhos apresentados em um programa de pós-graduação Stricto 

Sensu de mestrado ou doutorado, recorte temporal de 2011 a 2018, grande área de concentração 

e área de concentração. 

Estabelecemos, então, os critérios de inclusão e de exclusão, os quais definiram quais 

artigos seriam incluídos no corpus da pesquisa. Considerando as questões iniciais e objetivos 

da pesquisa, definimos os seguintes critérios de exclusão: 

(1) Trabalhos que não contenham as palavras-chave; 

(2) Trabalhos que não tenham sido defendidos entre 2011 e 2018; 

(3) Trabalhos que não estejam disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da CAPES ou 

em outros como os das próprias instituições a que os pesquisadores pertencem; 

(4) Trabalhos publicados de forma incompleta; 

(5) Trabalhos que não estejam em língua portuguesa; 

(6) Trabalhos que não fazem parte de um programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou que 

sejam categorizados como Mestrado Profissionalizante; 

(7) Trabalhos que tenham sido avaliados por outras áreas de avaliação, que não Educação 

ou Letras;  

(8) Trabalhos que não tenham relação direta com o objeto de estudo desta revisão 

sistemática da literatura. 
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Como critérios de inclusão, foram considerados os trabalhos que: 

(1) Contenham as palavras-chave “multimodalidade” e “letramento multimodal”; 

(2) Foram defendidos entre os anos de 2011 e 2018; 

(3) Foram disponibilizados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES ou em outros 

bancos como os das próprias instituições a que os pesquisadores pertencem; 

(4) Foram publicados na íntegra; 

(5) Estejam redigidos no idioma português; 

(6) Fazem parte de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu, exceto mestrado 

profissionalizante;  

(7) Fazem parte de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação ou Letras.  

Após a aceitação preliminar, fizemos a leitura dos resumos das publicações e novamente 

julgamos quanto à aceitação ou não, aplicando-se os critérios de inclusão e de exclusão. 

Optamos por fazer a leitura das dissertações e teses ou de parte delas, sempre que necessário, a 

fim de evitar equívocos, pois nem sempre a leitura dos resumos foi suficiente para apresentar 

os elementos essenciais da pesquisa.  

Há sempre a sensação de que sua leitura a partir apenas dos resumos não lhe dá a ideia 
do todo, a ideia do que “verdadeiramente” trata a pesquisa. Há também a ideia de que 
ele esteja fazendo uma leitura descuidada do resumo o que significará uma 
classificação equivocada do trabalho em um determinado agrupamento, 
principalmente quando se trata de enquadrá-lo quanto à metodologia, teoria ou mesmo 
tema (FERREIRA, 2002, p. 266). 

 

Durante o percurso de coleta dos dados, observamos aspectos que careciam de revisão 

para que pudéssemos definir o corpus da pesquisa e continuar o percurso investigativo. É o que 

abordaremos no tópico a seguir.  

 
 
3.4 Decisões tomadas durante o percurso de seleção do corpus da pesquisa 
 

Ao checar a lista de trabalhos encontrados a partir da busca realizada com os descritores 

selecionados no banco de dados da CAPES, percebemos que alguns trabalhos sobre letramento 

multimodal, encontrados quando fizemos a revisão de literatura, não constavam nessa lista. 

Apesar desses trabalhos apresentarem resultados relevantes, eles não aparecem na busca de 

revisão sistemática, talvez por não terem ambos os termos (letramento multimodal e 

multimodalidade) como palavras-chave. Diante dessa constatação, decidimos mencionar estes 

trabalhos para exemplificar a situação ocorrida, que nos fez mais uma vez ponderar sobre os 

critérios que tínhamos adotado e se esses eram de fato adequados. Por fim, decidimos nos ater 
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aos descritores previamente definidos, por entender que estes seriam as palavras-chave que 

melhor especificam o tema da pesquisa.  

Assim, apesar de mencionar estes trabalhos como parte do nosso levantamento prévio e 

revisão de literatura, eles não foram incluídos na pesquisa sistemática, pois não apareceram na 

nossa busca de revisão sistemática.  

São eles: 

● FRADE, S. M. Análise dos aspectos multimodais e de design na estrutura de websites 

educacionais: inglês para crianças de 6 a 10 anos. 2012. Dissertação (Mestrado em 

Linguística Aplicada). Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2012. 

Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/LETR-

8Y4PX3. Acesso em: 21/10/2018.   

Palavras-chave: Design; gênero digital; multimodalidade; semiótica social; website 

educacional 

● KUMMER, D. A. Letramento Multimodal Crítico: Sob a perspectiva de livros didáticos 

e de professores de inglês e de biologia. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS), 2015. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/9916/KUMMER%2c%20DAIANE%2

0ALINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 17/10/2018.  

Palavras-chave: letramento multimodal crítico; livros didáticos de inglês e de biologia; 

professores de inglês e de biologia; recursos semióticos visuais. 

 

Desse modo, apontamos que estamos cientes que há produções de relevância que 

abordam o letramento multimodal que podem não constar na busca pelos descritores definidos 

nesta pesquisa de revisão sistemática. Isso revela que a produção acadêmica sobre o tema 

letramento multimodal pode ser bem maior do que o corpus final encontrado em nossa pesquisa, 

o que exigiria uma busca ainda mais abrangente. Porém, por conta das nossas limitações de 

tempo, optamos por não aplicar novos critérios à nossa pesquisa, para não correr o risco de 

inviabilizá-la. 

No tópico a seguir, apresentamos o nosso percurso investigativo desde a coleta de dados 

até aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. E no tópico 3.6, apresentaremos o corpus 

final da pesquisa.  
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3.5 O percurso de seleção do corpus da pesquisa 
 

Para alcançar o primeiro objetivo específico de nossa pesquisa, o qual é levantar os 

trabalhos realizados no Brasil que abordem o tema letramento multimodal, aplicando filtros de 

seleção específicos, realizamos a busca por pesquisas sobre a temática do letramento 

multimodal no banco de teses e dissertações da CAPES. Refinamos as buscas por meios dos 

termos, “multimodalidade” AND “letramento multimodal”, e da aplicação dos seguintes 

critérios e filtros: Grau acadêmico: Mestrado e Doutorado; Grande área de conhecimento: 

Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes; Área de conhecimento: Educação, Letras, 

Linguística e Linguística Aplicada; Área de avaliação: Educação, Letras / Linguística, 

Linguística e Literatura. Os anos selecionados foram 2011 a 2018. Desse modo, identificamos 

71 trabalhos, sendo 48 dissertações de mestrado e 23 teses de doutorado.  

Todos os trabalhos apareceram em uma ordem aleatória do próprio sistema de busca, e 

não em ordem alfabética, numerados de 1 a 71, como consta no apêndice A. Além disso, 

notamos que as informações sobre cada trabalho disponíveis no sistema de busca não eram de 

acordo com as normas da ABNT. Ainda assim, optamos por incluir a listagem dos trabalhos 

gerada pelo sistema de busca em nosso apêndice sem alterações, pois ela apresenta dados 

importantes sobre os trabalhos como o nome do autor do trabalho, seguido do título do trabalho, 

data de publicação, quantidade de folhas do trabalho (quando disponível), tipo de trabalho (se 

mestrado ou doutorado), em que área de conhecimento, e, finalmente, a instituição de ensino e 

cidade. 

Tendo em mente o segundo objetivo específico de nossa pesquisa, analisar os trabalhos 

levantados, de acordo com critérios quantitativos, o primeiro tratamento que demos aos dados 

separar os trabalhos entre os que seriam de mestrado e de doutorado. Renumeramos os trabalhos 

a partir da ordem em que eles apareciam na lista inicial. Assim, fomos adicionando-os um a um 

na nova lista a que pertenciam, sendo a lista de doutorado com 23 itens e a lista de mestrado 

com 48 itens, apresentados nos quadros a seguir, que possuem a numeração antiga referente à 

listagem original e a numeração nova, por nós atribuída. Para nomear as teses a partir da nova 

numeração, optamos por adicionar a nova numeração + D de DOUTORADO. Ex: 23D. O 

mesmo foi aplicado para nomear as dissertações: adicionamos a nova numeração + M de 

MESTRADO. Ex: 69M. Também aplicamos os critérios de inclusão e exclusão previamente 

definidos a partir da leitura dos resumos. Os trabalhos excluídos estão sinalizados nos quadros 

abaixo com sombreamento cinza.  
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QUADRO 2 – Lista de teses de doutorado encontrados 
 

Nr. 
antigo 

Nr. 
novo 

Título D – Doutorado 

1 1 
Um modelo multimodal para a abordagem didática de textos imagéticos – 
uma proposta para o letramento visual no ensino de Língua Portuguesa 

5 2 Letramento multimodal de uma criança surda com implante coclear 

7 3 
Interações imagem-texto em material didático online para a formação a 
distância de professores de inglês 

8 4 
Language and image in the film sex and the city: a multimodal 
investigation of the representation of women 

9 5 Processamento cognitivo da escrita de texto multimodal em espanhol/LE 

10 6 
O letramento multimodal crítico no ensino fundamental: investigando a 
relação entre a abordagem do livro didático de língua inglesa e a prática 
docente. 

12 7 
A imagem como agente de representação social e ideológica no discurso 
multimodal 

20 8 
Multimodalidade e Letramento Visual: Uma proposta de intervenção 
pedagógica para integrar as habilidades de ler e ver no processo de ensino 
e aprendizagem de inglês como língua estrangeira 

24 9 
Integração de informação linguística e a gráfica na compreensão 
multimodal de gráficos – Uma avaliação psicolinguística 

25 10 
Do entretenimento à crítica: letramento multimodal crítico no livro 
didático de inglês com base em gêneros dos quadrinhos 

28 11 
A multimodalidade no CD-ROM interchange third edition: uma 
investigação à luz da Gramática do Design Visual 

30 12 
O gênero game narrativo: uma análise textual à luz do Interacionismo 
Sociodiscursivo 

33 13 
Práticas de letramentos literários multimodais na formação do professor-
leitor  

34 14 
Imagens em movimento: a multimodalidade no material para o ensino de 
inglês como língua estrangeira 

36 15 Letramento digital em contextos de autoria na internet 

38 16 
Multimodalidade e traduções funcionais para investigar a aquisição de 
Segunda Língua em gamers 

40 17 
Habilidade de leitura e letramentos: desempenho de estudantes no 
processamento da leitura de infográficos digitais 

41 18 
Verbal and visual intermodal Relations in the construction of 
Interpersonal meanings in children’s Minimalist picture books 

47 19 
Multimodalidade no livro didático sob as perspectivas da análise do 
discurso e da retórica contemporânea 

60 20 
Research genres and multiliteracies: channelling the audience’s gaze in 
powerpoint presentations 

61 21 Formas e funções da autoria na internet: uma prática discursiva 
70 22 Educação em tempos digitais: análise de um curso de inglês online 

71 23 
Influências e confluências do uso do suporte de escrita digital na 
alfabetização de crianças do 1º ano do primeiro ciclo 
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QUADRO 3 – Lista de dissertações de mestrado encontradas 
 

Nr. 
antigo 

Nr. 
novo Título M – Mestrado 

2 1 
Marketing verde - uma análise multimodal da construção do discurso da 
sustentabilidade em campanhas publicitárias empresariais 

3 2 
Estratégias de leitura em língua inglesa: um estudo de infográficos em 
uma perspectiva multimodal 

4 3 
Investigando o letramento multimodal crítico de alunos de espanhol do 
ensino médio de uma escola pública de Fortaleza-CE 

6 4 
Gênero meme e ensino de leitura: investigando o letramento multimodal 
crítico de alunos de língua inglesa. 

11 5 Letramento digital: novas práticas de leitura e escrita no cotidiano escolar 
13 6 Textos e imagens em cena: o sentido nos gêneros multimodais 

14 7 
O uso de gênero multimodal para a didatização: proposta de leitura de 
catálogo de produtos 

15 8 
Modi operandi da mídia brasileira: construções discursivas da 
representação parlamentar 

16 9 
Textos multimodais e letramento: o trabalho com os textos imagéticos em 
livros didáticos de língua portuguesa 

17 10 Multimodalidade na sala de inglês/le: práticas pedagógicas do professor 

18 11 
A imprensa e a Greve dos Caminhoneiros de Maio de 2018: uma análise 
sob a perspectiva multimodal 

19 12 
Hipergêneros digitais multimodais: propostas de multiletramento no 
ensino da Língua Materna 

21 13 
Multimodalidade e representações sociais da mulher em livros didáticos 
de língua inglesa para o ensino médio 

22 14 
Um estudo semiótico à luz da gramática do design visual em charges de 
futebol 

23 15 O uso do cinema como recurso multimodal no ensino de língua espanhola 

26 16 
Multimodalidade e construção de sentido: análise da relação texto-
imagem para o ensino de francês língua estrangeira (FLE). 

27 17 
As relações entre os modos visual e verbal em atividades de compreensão 
leitora: um estudo da multimodalidade em coleções didáticas de 
espanhol/língua estrangeira 

29 18 
Multimodalidade e redes sociais: análise de fanpages do facebook 
destinadas ao ensino de língua inglesa. 

31 19 
As funções das imagens em atividades de compreensão oral, análise do 
livro didático e construção de sentidos intermodais de alunos iniciantes 
em língua francesa 

32 20 
Multimodalidade no caderno do aluno de inglês da rede pública de São 
Paulo: um estudo à luz da Análise de Discurso Multimodal Sistêmico-
Funcional 

35 21 
A multimodalidade no livro didático de inglês como língua estrangeira: 
padrões de representação narrativa e de interação 
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Nr. 
antigo 

Nr. 
novo Título M – Mestrado 

37 22 
Teoria dos blocos semânticos e orientação argumentativa para construção 
do sentido em reportagem jornalística: compreensão leitora do título 
metafórico ao texto 

39 23 
O enlaçamento enunciativo de um ritual carnavalizado: cenografia e ethos 
discursivo em sambas-enredo de escolas carnavalescas do Meio-Oeste 
catarinense 

42 24 
Oficinas de autobiograficzine: um estudo dialógico com bolsistas do 
PIBID 

43 25 Relações intersemióticas em reportagens de capa de superinteressante 

44 26 
A relação imagem/texto: o discurso do “fazer política” no Brasil em capas 
da revista veja durante o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) 
Maceió 

45 27 
Contribuições dos letramentos digital e visual na aprendizagem de língua 
inglesa 

46 28 Práticas de letramento digital de alunos surdos no ambiente Scratch 

48 29 
A multimodalidade na abertura de unidades e de capítulos em um livro 
didático de língua portuguesa  

49 30 
Multimodalidade e oralidade: um estudo das relações texto-imagem em 
tarefas de produção oral do livro Gold Cae 

50 31 
Letramentos multissemióticos em aulas de língua portuguesa: 
possibilidades e desafios em uma escola pública de Ouro Preto-MG.  

51 32 
Análise de gênero das seções de resultados e de discussão de artigos 
acadêmicos experimentais da agronomia 

52 33 
Leia as instruções: uma análise de textos multimodais em rótulos de 
alimentos 

53 34 
A multimodalidade no ensino de língua portuguesa para alunos surdos 
nos anos iniciais: uma proposta de material didático 

54 35 
Letramentos contemporâneos: as habilidades de leitura, em ambientes 
digitais, dos alunos de graduação 

55 36 
A multimodalidade nas atividades de leitura em livros didáticos do ensino 
médio:um estudo enunciativo-discursivo 

56 37 Navegação em ambientes digitais: práticas de letramento na ead 

57 38 
Changing stories: uma proposta nos novos pátios para o ensino de inglês 
como língua adicional 

58 39 Letramento de surdos em língua espanhola: uma construção possível? 
59 40 Blog Proerd no sertão: letramento e ação social 

62 41 
For The Win (FTW)! Contribuições de um serious game para o ensino-
aprendizagem de argumentação. 

63 42 
Letramentos críticos: interações, situações de aprendizagem e formação 
continuada de professores 

64 43 
Produção oral no seminário: possíveis apropriações em uma prática de 
ensino 

65 44 Multiletramentos na formação do(a) professor(a) de língua portuguesa  
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Nr. 
antigo 

Nr. 
novo Título M – Mestrado 

66 45 
O conceito de (multi)letramentos subjacente às atividades pedagógicas 
produzidas para uma unidade didática em um programa de formação 
continuada na escola pública 

67 46 
Breve discussão sobre sites educacionais como subsídio para o professor 
na sala de aula 

68 47 
(Des)encontros entre as ocem1 e as representações de práticas textuais 
com blog no ensino e aprendizagem de línguas 

69 48 
O papel dos frames na leitura de cartuns em um contexto de 
ensino/aprendizagem de LE 

 

A partir da lista dos trabalhos incluída no apêndice A, foi possível responder algumas 

questões específicas de nosso estudo que podiam ser respondidas a partir desse levantamento 

inicial – Que tipos de pesquisas acadêmicas sobre letramento multimodal têm sido produzidas 

no Brasil? Quando estes trabalhos foram desenvolvidos? E em que áreas de conhecimento? –  

as quais nos conduziram a identificar a quantidade de trabalhos por cada filtro selecionado e 

elaborar as seguintes tabelas: 

 

TABELA 1 – Quantidade de trabalhos disponíveis no período selecionado 

Tipo Quantidade 
Doutorado 23 
Mestrado 48 

Total 71 
 
 

TABELA 2 – Quantidade de trabalhos por ano 

Ano Quantidade 
2011 7 
2012 8 
2013 7 
2014 6 
2015 11 
2016 9 
2017 10 
2018 13 
Total 71 
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TABELA 3 – Quantidade de trabalhos por grande área de conhecimento 

Grande área de conhecimento Quantidade 
Lingüística, Letras e Artes 66 

Ciências Humanas 5 
Total 71 

 

TABELA 4 – Quantidade de trabalhos por área de conhecimento 

Área de conhecimento Quantidade 
Educação 5 

Letras 53 
Lingüistica 11 

Lingüística Aplicada 2 
Total 71 

 

TABELA 5 – Quantidade de trabalhos por área de avaliação 

Área de avaliação Quantidade 
Educação 5 

Letras/ Lingüistica 35 
Lingüística e Literatura 31 

Total 71 
 

Observamos que a maioria dos trabalhos listados na busca são da área de Letras e apenas 

5 trabalhos pertencem à área de Educação. No entanto, ao verificar os títulos dos trabalhos, 

constatamos que boa parte dos trabalhos na área de Letras tinham um foco educacional e, 

portanto, seriam relevantes para o nosso estudo.  

Em seguida, baixamos os trabalhos disponíveis na Internet para visualizar o que estava 

disponível na íntegra e o que não estava. Boa parte dos trabalhos estava disponível na 

plataforma Sucupira27, mas outros eram anteriores à plataforma Sucupira ou ainda não estavam 

disponíveis nesta plataforma por outra razão. Nesses casos, buscamos baixar os trabalhos das 

respectivas bibliotecas depositárias com acesso online.  

O próximo passo foi realizar a leitura de todos os resumos e aplicar os critérios de 

inclusão e exclusão previamente definidos.  Como apresentado nos quadros, das 23 teses de 

doutorado, primeiramente 8 teses foram excluídas, sendo três delas – 4D, 18D e 20D – por não 

serem escritas em língua portuguesa. A tese numerada como 4D foi excluída tanto por não ser 

em língua portuguesa como por não ter um foco educacional. Já o motivo de exclusão das 

 
27 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ 
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dissertações 9D, 12D, 16D e 21D foi por não terem um foco educacional. O trabalho 13D foi 

excluído por não estar disponível na íntegra;  

Das 48 dissertações levantadas, onze foram excluídas; sendo duas delas – 21 M e 22M 

– por não terem sido encontrados na íntegra, e o restante – 1M, 8M, 11M, 14M, 23M, 25M, 

26M, 32M e 33M – por não terem um foco educacional. Só foi encontrada parte da dissertação 

numerada como 21M para download. Já a dissertação numerada como 22M, além de não ter 

sido encontrada na íntegra, não abordava um assunto diretamente relacionado à educação. 

Assim, dos 71 trabalhos levantados, 19 trabalhos foram excluídos ao se aplicar os critérios de 

inclusão e exclusão conforme tabela abaixo: 

TABELA 6 – Categoria excluídos 

Trabalhos excluídos Quantidade 
Doutorado 8 
Mestrado 11 
Total 19 

 

3.6 Corpus final da pesquisa 

São 15 trabalhos incluídos na lista de doutorado e 37 trabalhos incluídos na lista de 

dissertações de mestrado, somando um total de 52 trabalhos incluídos, de acordo com os 

quadros a seguir: 

 
QUADRO 4 – Lista de teses de doutorado – Trabalhos incluídos 

Nr. 
Antigo 

Nr. 
Novo D – Doutorado – título / item 

1 1 
Um modelo multimodal para a abordagem didática de textos imagéticos 
– uma proposta para o letramento visual no ensino de língua portuguesa 

5 2 Letramento multimodal de uma criança surda com implante coclear 

7 3 
Interações imagem-texto em material didático online para a formação a 
distância de professores de inglês 

9 5 Processamento cognitivo da escrita de texto multimodal em espanhol/LE 

10 6 

O letramento multimodal crítico no ensino fundamental: investigando a 
relação entre a abordagem do livro didático de língua inglesa e a prática 
docente 

12 7 
A imagem como agente de representação social e ideológica no discurso 
multimodal 

34 14 
Imagens em movimento: a multimodalidade no material para o ensino de 
inglês como língua estrangeira 

20 8 

Multimodalidade e Letramento Visual: Uma proposta de intervenção 
pedagógica para integrar as habilidades de ler e ver no processo de 
ensino e aprendizagem de inglês como língua estrangeira 

25 10 
Do entretenimento à crítica: letramento multimodal crítico no livro 
didático de inglês com base em gêneros dos quadrinhos 
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Nr. 
Antigo 

Nr. 
Novo D – Doutorado – título / item 

28 11 
A multimodalidade no CD-ROM interchange third edition: uma 
investigação à luz da Gramática do Design Visual 

36 15 Letramento digital em contextos de autoria na internet 

40 17 
Habilidade de leitura e letramentos: desempenho de estudantes no 
processamento da leitura de infográficos digitais 

47 19 
Multimodalidade no livro didático sob as perspectivas da análise do 
discurso e da retórica contemporânea 

70 22 Educação em tempos digitais: análise de um curso de inglês online 

71 23 
Influências e confluências do uso do suporte de escrita digital na 
alfabetização de crianças do 1º ano do primeiro ciclo 

 

QUADRO 5 – Lista de dissertações de mestrado – Trabalhos incluídos 

Nr. 
Antigo 

Nr. 
Novo M – Mestrado – título / item 

3 2 
Estratégias de leitura em língua inglesa: um estudo de infográficos em 
uma perspectiva multimodal Fortaleza 2014 

4 3 
Investigando o letramento multimodal crítico de alunos de espanhol do 
ensino médio de uma escola pública de Fortaleza-CE 

6 4 
Gênero meme e ensino de leitura: investigando o letramento multimodal 
crítico de alunos de língua inglesa. 

11 5 
Letramento digital: novas práticas de leitura e escrita no cotidiano 
escolar 

13 6 Textos e imagens em cena: o sentido nos gêneros multimodais 

14 7 
O uso de gênero multimodal para a didatização: proposta de leitura de 
catálogo de produtos 

16 9 
Textos multimodais e letramento: o trabalho com os textos imagéticos 
em livros didáticos de língua portuguesa 

17 10 
Multimodalidade na sala de inglês/LE: práticas pedagógicas do 
professor 

19 12 
Hipergêneros digitais multimodais: propostas de multiletramento no 
ensino da língua materna 

21 13 
Multimodalidade e representações sociais da mulher em livros didáticos 
de língua inglesa para o ensino médio 

23 15 
O uso do cinema como recurso multimodal no ensino de língua 
espanhola 

26 16 
Multimodalidade e construção de sentido: análise da relação texto-
imagem para o ensino de francês língua estrangeira (FLE). 

27 17 

As relações entre os modos visual e verbal em atividades de 
compreensão leitora: um estudo da multimodalidade em coleções 
didáticas de espanhol/língua estrangeira 

29 18 
Multimodalidade e redes sociais: análise de fanpages do facebook 
destinadas ao ensino de língua inglesa. 

31 19 

As funções das imagens em atividades de compreensão oral, análise do 
livro didático e construção de sentidos intermodais de alunos iniciantes 
em língua francesa 
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Nr. 
Antigo 

Nr. 
Novo M – Mestrado – título / item 

32 20 

Multimodalidade no caderno do aluno de inglês da rede pública de São 
Paulo: um estudo à luz da Análise de Discurso Multimodal Sistêmico-
Funcional 

42 24 
Oficinas de autobiograficzine: um estudo dialógico com bolsistas do 
PIBID 

45 27 
Contribuições dos letramentos digital e visual na aprendizagem de 
língua inglesa 

46 28 Práticas de letramento digital de alunos surdos no ambiente Scratch 

48 29 
A multimodalidade na abertura de unidades e de capítulos em um livro 
didático de língua portuguesa  

49 30 
Multimodalidade e oralidade: um estudo das relações texto-imagem em 
tarefas de produção oral do livro Gold Cae 

50 31 
Letramentos multissemióticos em aulas de língua portuguesa: 
possibilidades e desafios em uma escola pública de Ouro Preto-MG.  

53 34 
A multimodalidade no ensino de língua portuguesa para alunos surdos 
nos anos iniciais: uma proposta de material didático 

54 35 
Letramentos contemporâneos: as habilidades de leitura, em ambientes 
digitais, dos alunos de graduação 

55 36 
A multimodalidade nas atividades de leitura em livros didáticos do 
ensino médio: Um estudo enunciativo-discursivo 

56 37 Navegação em ambientes digitais: práticas de letramento na EAD 

57 38 
Changing stories: uma proposta nos novos pátios para o ensino de inglês 
como língua adicional 

58 39 Letramento de surdos em língua espanhola: uma construção possível? 
59 40 Blog Proerd no sertão: letramento e ação social 

62 41 
For The Win (FTW)! Contribuições de um serious game para o ensino-
aprendizagem de argumentação. 

63 42 
Letramentos críticos: interações, situações de aprendizagem e formação 
continuada de professores 

64 43 
Produção oral no seminário: possíveis apropriações em uma prática de 
ensino 

65 44 Multiletramentos na formação do(a) professor(a) de língua portuguesa  

66 45 

O conceito de (multi)letramentos subjacente às atividades pedagógicas 
produzidas para uma unidade didática em um programa de formação 
continuada na escola pública 

67 46 
Breve discussão sobre sites educacionais como subsídio para o professor 
na sala de aula 

68 47 
(Des)encontros entre as ocem1 e as representações de práticas textuais 
com blog no ensino e aprendizagem de línguas 

69 48 
O papel dos frames na leitura de cartuns em um contexto de 
ensino/aprendizagem de LE 
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A partir dos quadros, pudemos elaborar a seguinte tabela: 
 

TABELA 7 – Trabalhos incluídos 
 

Trabalhos incluídos Quantidade 
Doutorado 15 
Mestrado 37 
Total 52 

 
Desse modo, definimos o corpus final da pesquisa, e então passamos para a fase de análise 
dos trabalhos a qual será apresentada no capítulo a seguir.  
 
 
4 ANÁLISE DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE LETRAMENTO 
MULTIMODAL NO BRASIL DE 2011 A 2018  
 
4.1 Análise geral do corpus da pesquisa 
 

Após análise inicial dos trabalhos levantados, bem como sua avaliação a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão, novamente consideramos o segundo objetivo específico de 

nossa pesquisa – analisar os trabalhos levantados, de acordo com critérios quantitativos – para 

revisar os trabalhos incluídos no corpus da pesquisa.  Para isso, observamos novamente algumas 

de nossas questões específicas – Que tipos de pesquisas acadêmicas sobre letramento 

multimodal têm sido produzidas no Brasil? Quando estes trabalhos foram desenvolvidos? Onde 

estes trabalhos foram desenvolvidos? E em que áreas de conhecimento?  

Assim, usamos critérios como o ano de publicação dos estudos, a localização geográfica 

dos estudos, a instituição, programas de pós-graduação a que pertenciam os pesquisadores que 

realizaram os estudos, bem como a área de concentração e linha de pesquisa dos estudos, a fim 

de analisá-los de acordo com esses aspectos – o que nos permitiu elaborar os seguintes quadros: 

 
QUADRO 6 – Dados sobre as teses de doutorado 

Nr Ano Universidade 
Área de 
concentração 

Linha de 
pesquisa Programa  Cidade Estado Região 

1 2016 

Universidade 
Federal da 

Paraíba 
Linguística e 

Práticas Sociais 
Discurso e 
sociedade Linguística João Pessoa Paraíba Nordeste 

2 2018 

Universidade 
Federal da 

Paraíba 
Teoria e Análise 

Linguística 

Aquisição da 
linguagem e  

processament
o linguístico Linguística João Pessoa Paraíba Nordeste 

3 2016 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

5 2016 
Universidade 

Federal Do Ceará 

Aquisição, 
Processamento e 
Desenvolvimento 

da Linguagem  Linguística Fortaleza Ceará Nordeste 
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Nr Ano Universidade 
Área de 
concentração 

Linha de 
pesquisa Programa  Cidade Estado Região 

6 2016 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

7 2013 
Universidade de 

Brasília 
Linguagem e 

Sociedade 

Discurso 
representaçõe

s  
sociais e 

textos Linguística Brasília Distrito Federal 

8 2017 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 
 Linguística 

Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

10 2015 

Universidade 
Federal de Santa 

Maria 
Estudos 

Linguísticos 

Linguagem 
no contexto 

social Letras 
Santa 
Maria 

Rio Grande 
do Sul Sul 

11 2013 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco Linguística 
Análises do 

discurso Letras Recife Pernambuco Nordeste 

14 2011 Rio de Janeiro   Letras 
Rio de 
Janeiro 

Rio de 
Janeiro Sudeste 

15 2011 

Universidade 
Federal de Minas 

Gerais Educação 

Educação 
escolar: 

Instituições, 
sujeitos e 
currículos 

Educação: 
Conhecimento e 
Inclusão Social 

Belo 
Horizonte Minas Gerais Sudeste 

17 2013 

Universidade 
Federal de Minas 

Gerais 
Linguística 
Aplicada 

Linguagem e 
tecnologia 

Estudos 
Linguísticos 

Belo 
Horizonte Minas Gerais Sudeste 

19 2016 
Universidade 

Federal de Goiás 
Estudos 

Linguísticos 

Ensino e 
aprendizagem 

de línguas 
Letras e 

Linguística Goiânia Goiás 
Centro-
Oeste 

22 2014 
Universidade de 

São Paulo 

Estudos 
Linguísticos e 
Literários em 

Inglês 

Língua 
estrangeira e 

educação 

Estudos 
Linguísticos e 
Literários em 

Inglês São Paulo São Paulo Sudeste 

23 2011 

Universidade 
Federal de Minas 

Gerais Educação  

Educação: 
Conhecimento e 
Inclusão Social 

Belo 
Horizonte Minas Gerais Sudeste 

 
 

QUADRO 7 – Dados sobre as dissertações de mestrado 
 

Nr Ano Universidade 
Área de 

concentração 
Linha de 
pesquisa Programa Cidade Estado Região 

2 2014 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

3 2016 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

4 2017 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

5 2014 
Universidade de 

Franca 

Teorias do 
Texto e do 
Discurso 

Processos e 
práticas 
textuais: 

caracterizações 
e abordagens 

teóricas Linguística Franca São Paulo Sudeste 

6 2015 

Fundação 
Universidade de 

Passo Fundo 

Letras: Leitura e 
Produção 

Discursiva 

Constituição e 
interpretação do 

texto e do 
discurso LDP Letras 

Passo 
Fundo 

Rio Grande 
Do Sul Sul 

7 2017 

Universidade 
Federal de 

Campina Grande 

Ensino-
aprendizagem 
de Língua e 
Literatura 

Língua(gem) 
em contexto de 

ensino de 
português - 

língua materna 
Linguagem e 

Ensino 
Campina 
Grande Paraíba Nordeste 
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Nr Ano Universidade 
Área de 

concentração 
Linha de 
pesquisa Programa Cidade Estado Região 

9 2014 

Universidade 
Federal De Minas 

Gerais 

Linguística do 
Texto e do 
Discurso 

Textualidade e 
textualização 

em língua 
portuguesa 

Estudos 
Linguísticos 

Belo 
Horizonte Minas Gerais Sudeste 

10 2013 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

12 2015 

Fundação 
Universidade de 

Passo Fundo 

Letras: Leitura e 
Produção 

Discursiva 

Constituição e 
interpretação do 

texto e do 
discurso LDP Letras 

Passo 
Fundo 

Rio Grande 
do Sul Sul 

13 2012 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Estudos da 
Linguagem  

linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

15 2017 

Fundação 
Universidade 

Federal de 
Sergipe   Letras 

São 
Cristovão Sergipe Nordeste 

16 2016 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

17 2013 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

18 2015 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

19 2018 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

20 2018 

Universidade 
Federal de São 

Paulo 
Estudos 

Linguísticos 
Linguagem em 
novos contextos Letras Guarulhos São Paulo Sudeste 

24 2017 

Universidade 
Federal de Mato 

Grosso 
Estudos 

Linguísticos 

Paradigmas de 
ensino de 
línguas 

Estudos de 
Linguagem Cuiabá Mato Grosso 

Centro-
Oeste 

27 2012 
Universidade de 

Sorocaba Educação  Educação Sorocaba São Paulo Sudeste 

28 2015 
Universidade do 
Estado da Bahia 

Educação e 
Contemporanei

dade 

Educação, 
currículo e 
processos 

tecnológicos 

Educação e 
Contemporanei

dade Salvador Bahia Nordeste 

29 2018 

Universidade 
Federal de São 

Paulo 
Estudos 

Linguísticos 
Linguagem em 
novos contextos Letras Guarulhos São Paulo Sudeste 

30 2015 
Universidade 

Estadual do Ceará 
Linguagem e 

Interação 

Linguagem, 
tecnologia e 

ensino 
Linguística 
Aplicada Fortaleza Ceará Nordeste 

31 2017 

Universidade 
Federal de Ouro 

Preto Educação 

Práticas 
educativas, 

metodologias de 
ensino e 

tecnologias da 
educação Educação Mariana Minas Gerais Sudeste 

34 2018 

Centro Federal de 
Educação Tecn. 
de Minas Gerais 

Tecnologias e 
Processos 

Discursivos 

Linguagem, 
ensino, 

aprendizagem e 
tecnologia 

Estudos de 
Linguagens 

Belo 
Horizonte Minas Gerais Sudeste 

35 2018 

Universidade 
Federal de Minas 

Gerais 
Linguística 
Aplicada 

Linguagem e 
tecnologia 

Estudos 
Linguísticos 

Belo 
Horizonte Minas Gerais Sudeste 

36 2011 

Universidade 
Federal de Mato 

Grosso   
Estudos de 
Linguagem Cuiabá Mato Grosso 

Centro-
Oeste 

37 2017 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de Minas 
Gerais 

Linguística e 
Língua 

Portuguesa 

Enunciação e 
processos 

discursivos Letras 
Belo 

Horizonte Minas Gerais Sudeste 

38 2017 

Universidade 
Federal do 

Espírito Santo 

Teorias e 
Análises 

Linguísticas 
Linguística 

aplicada Linguística Vitória Espírito Santo Sudeste 
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Nr Ano Universidade 
Área de 

concentração 
Linha de 
pesquisa Programa Cidade Estado Região 

39 2015 

Fundação 
Universidade 

Federal de 
Sergipe   Letras 

São 
Cristóvão Sergipe Nordeste 

40 2015 

Universidade 
Federal do Rio 

Grande do Norte 
Linguística 
Aplicada  

Estudos da 
Linguagem 

Natal 
Rio Grande 

do Norte Nordeste 

41 2015 

Universidade 
Federal do Rio 

Grande do Norte 
Linguística 
Aplicada  

Estudos da 
Linguagem 

Natal 
Rio Grande 

do Norte Nordeste 

42 2016 

Fundação 
Universidade 

Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Linguística e 
Semiótica 

Práticas e 
objetos 

semióticos 
Estudos de 
Linguagens 

Campo 
Grande 

Mato Grosso 
do Sul 

Centro-
Oeste 

43 2016 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Linguagem e 
Educação 

Linguagens e 
educação 
linguística 

Linguística 
Aplicada Campinas São Paulo Sudeste 

44 2018 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco Linguística 

Análise de 
práticas de 

linguagem no 
campo do 

ensino Letras Recife Pernambuco Nordeste 

45 2017 

Universidade 
Federal de Santa 

Maria 
Estudos 

Linguísticos 
Linguagem no 
contexto social Letras 

Santa 
Maria 

Rio Grande 
do Sul Sul 

46 2015 
Universidade de 

Taubaté 

Língua Materna 
e Línguas 

Estrangeiras 

Formação de 
professores de 

línguas 
Linguística 
Aplicada Taubaté São Paulo Sudeste 

47 2013 

Universidade 
Estadual de Santa 

Cruz 
Estudos da 
Linguagem 

Linguagem: 
descrição e 

discurso 
Linguagens e 

Representações Ilhéus Bahia Nordeste 

48 2014 

Universidade 
Federal 

Fluminense Linguística 
Teoria e análise 

linguística 
Estudos de 
Linguagem Niterói 

Rio de 
Janeiro Sudeste 

 

Notamos que a maioria dos trabalhos foram desenvolvidos por pesquisadores de 

institutos de pesquisa federais ou estaduais. Das informações que não encontramos, 

mantivemos os campos em branco.  Como não foi possível identificar a linha de pesquisa ou 

área de concentração de todos os trabalhos, optamos por classificar os trabalhos considerando 

o nome do programa ao qual fazem parte, ao invés da área de concentração ou linha de pesquisa, 

de acordo com a tabela a seguir:  

TABELA 8 – Distribuição dos trabalhos por programa 
 

 
Programa de pós-graduação 

D M D+M 

Linguística 4 2 6 

Linguística Aplicada 3 12 15 

Estudos Linguísticos 1 2 3 

Estudos Linguísticos e Literários em Inglês 1 - 1 

Letras e Linguística 1 - 1 

Letras 3 9 12 
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Programa de pós-graduação 

D M D+M 

Estudos da Linguagem - 2 2 

Estudos de Linguagem - 3 3 

Estudos de Linguagens - 2 2 

Linguagens e Representações - 1 1 

Linguagem e Ensino - 1 1 

Educação - 2 2 

Educação: Conhecimento e Inclusão Social 2 - 2 

Educação e Contemporaneidade - 1 1 

Total 15 37 52 

D – Doutorado; M – Mestrado 

 

Pelos nomes dos programas fica evidente que há apenas cinco programas na área de 

Educação. Todos os outros programas são em linguagens, ainda que abordem assuntos relativos 

à educação e ensino. Observa-se também que em alguns casos, o mesmo nome dado a um 

programa é atribuído por diferentes instituições, enquanto alguns nomes de programas se 

diferem, mas alguns deles, apesar das pequenas variações, parecem tratar do mesmo tema. Por 

exemplo, as variantes “estudos da linguagem”, “estudos de linguagem” e “estudos de 

linguagens” poderiam compor um mesmo conjunto. O mesmo se aplicaria a “Linguística” e 

“estudos linguísticos”. Por entender que tal reclassificação não seria necessária para o nosso 

estudo, passamos a considerar as regiões onde os trabalhos foram desenvolvidos. 

O Nordeste foi a região que mais desenvolveu teses e dissertações sobre a temática 

multimodal com foco educacional entre 2011 e 2018, representando cerca de 48% dos estudos 

localizados. A maioria dos trabalhos do Nordeste foram produzidos na Universidade Estadual 

do Ceará, em Fortaleza, mas também há trabalhos da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Bahia e Sergipe. Já os trabalhos da região Sudeste correspondem a cerca de 34% do 

corpus e são principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, com exceção de um 

trabalho do Espírito Santo e um do Rio de Janeiro. Os trabalhos da Região Centro-Oeste são de 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os trabalhos da região Sul são do Rio Grande do 

Sul. Foi encontrado um trabalho de Brasília – Distrito Federal. Não foram encontrados trabalhos 

da região Norte sobre letramento multimodal ou multimodalidade, de acordo com a busca 

realizada, como fica evidenciado na tabela a seguir: 
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TABELA 9 – Distribuição dos trabalhos por região 

 
Região 

D M D+M 

Norte - - - 

Nordeste 7 18 25 

Centro-Oeste 1 3 4 

Sudeste 5 13 18 

Sul 1 3 4 

Distrito Federal 1 - 1 

Total 15 37 52 

D – Doutorado; M – Mestrado 

 

A tabela 9 pode ser representada pelos gráficos a seguir: 

GRÁFICO 1 – Distribuição dos trabalhos por região – mestrado e doutorado 

 

GRÁFICO 2 – Distribuição percentual dos trabalhos por região somando teses e dissertações 
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Em seguida, a partir dos anos de defesa dos trabalhos, preparamos a tabela a seguir. 

Nela podemos observar que, a partir de 2015, ao somar as teses e dissertações defendidas, houve 

um aumento do número de pesquisas que abordavam o letramento multimodal e a 

multimodalidade para os multiletramentos, o que revela o crescimento do interesse dos 

pesquisadores e programas de pós-graduação do país pelo tema. 

 

TABELA 10 – Distribuição dos trabalhos por ano de defesa 
 

Ano D M D + M 
2011 3 1 4 
2012 - 2 2 
2013 3 3 6 
2014 1 4 5 
2015 1 9 10 
2016 5 4 9 
2017 1 8 9 
2018 1 6 7 
Total 15 37 52 

                                                                    D – Doutorado; M – Mestrado 

 

Para facilitar a visualização dos resultados, elaboramos os seguintes gráficos:  

 

GRÁFICO 3 – Distribuição dos trabalhos por ano – mestrado e doutorado 
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GRÁFICO 4 – Distribuição percentual dos trabalhos por ano somando teses e dissertações 
 

 

Porcentagem aproximada* 
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QUADRO 8 – Dados sobre as teses de doutorado para análise qualitativa 

 
Nr. Objetivo central do estudo Foco 

educacional  
do estudo  

Foco 
multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

1 Investigar a implementação de um 
modelo multimodal como proposta 
didática para a abordagem dos 
gêneros multimodais no Ensino de 
Língua Portuguesa. 

Ensino 
Fundamental II. 
9. Ano. Língua 
Portuguesa 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Não  

2 Analisar a apropriação do sistema 
linguístico escrito de uma criança 
surda com implante coclear, sob a 
ótica do letramento, numa 
perspectiva da linguagem 
enquanto instância multimodal. 

Educação 
Infantil. 
Educação 
Assistiva.  

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Sim Jogo educativo 
por meio de 
software 

3 Averiguar as formas através das 
quais o texto e a imagem se 
integram no processo de 
construção dos significados em 
Composições Multimodais 
Instrucionais, como estas se 
alinham com os objetivos de 
ensino das atividades nas quais 
encontram-se inseridas e como os 
alunos percebem as interações 
entre os elementos que as 
constituem.  
 

Ensino Superior. 
Formação 
docente. EAD 
(Educação a 
Distância) 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Sim Material 
didático online 
do Curso de 
Licenciatura 
em Letras – 
Língua Inglesa 
e suas 
Literaturas 
(modalidade a 
distância) do 
Instituto UFC 
Virtual da 
Universidade 
Federal do 
Ceará. 

5 Investigar os processos cognitivos 
empregados por escritor 
proficiente ao produzir um texto 
multimodal em espanhol como 
língua estrangeira usando o 
computador. 

Letramento 
digital. Escrita de 
texto multimodal 
em língua 
estrangeira 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Sim Uso do 
computador 

6 Investigar a relação entre a 
abordagem visual/multimodal do 
livro didático e a ação de uma 
professora de língua inglesa da 
escola pública, no que se refere ao 
letramento visual/multimodal 
crítico, no nível fundamental. 
 

Ensino 
Fundamental. 
Letramento 
visual/multimo-
dal crítico. Livro 
didático 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco 
multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

7 Investigar a função semiótica de 
imagens como agentes de 
construção de representações 
sociais e ideológicas, como formas 
simbólicas mediadas pelos meios 
de comunicação de massa, 
influenciando diretamente na 
produção de significados do 
discurso. 
 

Análise 
multimodal sobre 
a imagem no 
letramento. 

Enunciado no 
título do 
trabalho (A 
imagem como 
agente de 
representação 
social e 
ideológica no 
discurso 
multimodal) e 
em uma das 
questões do 
estudo (Qual é 
o papel da 
imagem no 
discurso 
multimodal 
para uma nova 
perspectiva do 
letramento?). 

Sim Uso de 
tecnologias 
digitais – 
internet / blog / 
vídeo animação 
– para 
promover o 
multiletra-
mento na 
escola. 

8 Investigar  a integração  da  
habilidade  comunicativa  de ver à  
habilidade  de  ler, apontando  o 
potencial  da  Gramática  do  
Design  Visual  (GDV),  de  Kress  
e  van  Leeuwen  ([1996], 2006)  
como  ferramenta  de  análise  de  
composições multimodais em  
meio  impresso  e observando  a 
construção  de  significados  e  a  
conscientização  do  letramento  
visual  de  leitores dessas 
composições multimodais  à  
medida  em  que  são  
apresentados  à Gramática, em  um  
contexto  de ensino  superior  e  
formação  de  professores  de  
língua  inglesa. 
 

Ensino superior. 
Formação 
docente. 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Sim Enunciado em 
uma das 
questões do 
estudo (Como 
as TIC têm 
facilitado a 
produção e 
Disseminação 
de composições 
multimodais?). 

10 Verificar práticas de letramento 
multimodal crítico em livros 
didáticos de inglês (LDI) 
integrantes ao Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) de 
Língua Estrangeira Moderna 
(LEM) para o Ensino Médio 
(BRASIL, 2009b, 2011). 
 

Ensino Médio. 
Letramento 
multimodal 
crítico. Livro 
didático. Ensino 
de língua 
estrangeira. 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco 
multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

11 Analisar a metafunção 
composicional da Gramática do 
Design Visual, de Kress e Van 
Leeuwen (2006), nas imagens do 
videoclipe e nas atividades do CD-
ROM, em um contexto de 
letramento multimodal.  
 

Letramento 
Multimodal. 
Recurso 
Pedagógico. 
Ensino de língua 
estrangeira. 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Sim CD-ROM da 
coleção New 
Interchange 
Intro 

14 O presente estudo se propõe a 
investigar as imagens em 
movimento que acompanham uma 
série de livros e material didático e 
visa, assim, contribuir para as 
pesquisas cujo foco é a relação 
entre os modos presentes em 
textos multimodais. 

Multiletra-
mentos.  
Análise 
multimodal do 
livro didático. 
Design 
pedagógico. 
Ensino de língua 
inglesa. 

Enunciado no 
título do 
estudo (A 
multimodalida
de no material 
para o ensino 
de inglês como 
língua 
estrangeira) e 
no objetivo 
central.  

Sim DVD do livro 
didático 

15 Compreender as relações entre a 
participação em contextos de 
autoria e o processo de letramento 
digital vivenciado pelos sujeitos 
da pesquisa. 
 

Ensino superior. 
Letramento 
digital. Formação 
docente. EAD.  

Multimodalida
de no 
ambiente 
virtual de 
aprendizagem. 

Sim EAD / 
plataforma 
Moodle – para 
a formação 
inicial de 
graduandos do 
curso de 
Pedagogia a 
distância, 
oferecido pela 
UAB/UFMG). 

17 Verificar como a ampliação de uso 
da linguagem no meio digital 
interfere no processamento das 
informações no infográfico 
produzido nesse meio. 

Ensino Médio. 
Habilidade de 
leitura e 
letramentos.  

Análise dos 
recursos 
digitais e 
multimodais 
utilizados nos 
infográficos 
digitais. 

Sim Infográficos 
digitais do 
portal 
estadao.com 

19 Analisar a presença da 
multimodalidade no Livro 
Didático de Português. 

Letramento 
multimodal. 
Livro didático. 
Ensino de Língua 
Portuguesa. 

Enunciado no 
objetivo 
central. 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco 
multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

22 Analisar as atividades propostas 
visando não apenas encontrar 
traços de abordagens relacionadas 
ao ensino de línguas, mas também 
problematizar o seu uso em vista 
das possibilidades de interação e 
interatividade que elas agregam 
aos cursos. 
 

Curso de inglês 
online proposto 
por uma 
instituição de 
ensino de inglês 
como língua 
estrangeira.  

O digital e a 
multimodalida
de na interação 
no curso de 
inglês online: 
o que se diz e 
o que se faz. 

Sim Curso de inglês 
online 

23 Analisar as implicações do uso do 
computador e suas contribuições 
no período inicial de alfabetização, 
focalizando aspectos da 
alfabetização e do letramento. 
digital que se desenvolvem no 
espaço de escolas públicas de Belo 
Horizonte com crianças de seis 
anos.  

Educação 
Infantil. 
Letramento 
digital.  

Recursos da 
multimodalida
de típica da 
tela para dar 
conta de 
tarefas de 
escrita 

Sim Uso do 
computador e 
suas 
contribuições 
no período 
inicial de 
alfabetização 

 
 

QUADRO 9 – Dados sobre as dissertações de mestrado para análise qualitativa 
 

Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

2 Analisar as estratégias e o 
processo de construção de 
sentido na leitura de 
infográficos em língua 
inglesa por alunos de nível 
superior. 
 

Ensino 
Superior. 
Letramento 
Multimodal. 

Estratégias de leitura em 
língua inglesa: um estudo 
de infográficos em uma 
perspectiva multimodal. 

Sim Infográficos 
publicados na 
mídia 
impressa e 
eletrônica. 

3 Investigar o 
desenvolvimento do 
letramento multimodal 
crítico de estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio, a 
partir de atividades de 
compreensão leitora do livro 
didático Síntesis, nas aulas 
de Língua Espanhola em 
uma escola pública cearense.  
 

Ensino Médio. 
Letramento 
multimodal 
crítico. Livro 
didático. 
Ensino de 
língua 
estrangeira. 

Enunciado no objetivo 
central. 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

4 Analisar como se manifesta 
o letramento visual e 
multimodal crítico dos 
estudantes de nível 
intermediário de inglês, na 
compreensão leitora de 
atividades com o gênero 
meme, considerando uma 
abordagem pedagógica na 
perspectiva da Semiótica 
Social. 
 

Ensino 
Superior. 
Letramento 
visual e 
multimodal 
crítico. 

Enunciado no objetivo 
central. 

Sim Gênero meme 

5 Identificar o grau de 
letramento digital dos alunos 
a partir da produção do 
gênero miniconto 
multimodal. 

Ensino Médio. 
Letramento 
digital. 

Enunciado no objetivo 
central. 

Sim Uso do 
computador 
nas práticas 
escolares. 

6 Analisar como os sentidos 
em textos de gêneros 
multimodais, presentes nos 
livros didáticos de Língua 
Portuguesa do Ensino 
Médio, são produzidos a 
partir da reconstrução 
analítica de sua “cena de 
enunciação” e de sua 
“cenografia”. 

Ensino Médio. 
Livro didático. 

Enunciado no objetivo 
central. 

Não  

7 Analisar a contribuição de 
estratégias sociocognitivas e 
textuais que viabilizam o 
letramento visual necessário 
para a leitura de catálogos de 
produtos, de alunos de 
Ensino Fundamental.  
 

Ensino 
fundamental. 
Letramento 
visual.  

Enunciado no título do 
estudo, o qual é: “O uso 
de gênero multimodal 
para a didatização: 
proposta de leitura de 
catálogo de produtos”. 

Não  

9 Refletir sobre as propostas 
de trabalho a serem 
realizadas com os gêneros 
multimodais, compostos 
pelas linguagens verbal e 
visual presentes em livros 
didáticos de língua 
portuguesa. 

Letramento 
multimodal. 
Livro didático. 
Ensino de 
língua 
Portuguesa 

Enunciado no objetivo 
central. 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

10 Fazer uma análise das 
práticas pedagógicas do 
professor em sala de aula de 
inglês/LE através da 
abordagem de textos 
multimodais. 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Curso básico 
de inglês em 
Fortaleza –CE 
em duas 
turmas de 
nível 
aproximado 

Enunciado no objetivo 
central. 

Não  

12 Aplicar atividades de sala de 
aula, para o estudo da língua 
materna, com base em 
hipergêneros digitais 
multimodais, visando 
promover o multiletramento 
dos alunos. 

Ensino Médio. 
Multiletra-
mento.  

Enunciado no objetivo 
central. 

Sim Utilização das 
tecnologias da 
informação e 
comunicação – 
internet: 
website O 
Hobbit. 
 

13 Apresentar uma análise das 
representações sociais da 
mulher presentes nos textos 
multimodais de livros de 
língua inglesa para o Ensino 
Médio, produzidos 
exclusivamente por autores 
brasileiros. 

Ensino Médio. 
Livro didático. 

Enunciado no objetivo 
central. 

Não  

15 Analisar a multimodalidade 
do cinema, visto que este é 
um produto constituído por 
várias formas de linguagem, 
mostrando assim um caráter 
multissemiótico que pode 
apresentar para o aluno não 
só a língua-alvo, como 
também sua cultura.  
 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Recurso 
pedagógico. 

O uso do cinema como 
recurso multimodal no 
ensino de língua 
espanhola. 

Sim Cinema: Filme 
“Todo sobre 
mi madre”. 

16 Descrever as relações 
semânticas entre os aspectos 
verbais e imagéticos nas 
atividades de compreensão 
leitora em sites educacionais 
destinados ao ensino de 
francês como língua 
estrangeira, considerando as 
relações de (des)igualdade 
(MARTINEC E SALWAY, 
2005) entre essas 
modalidades e o papel que 
elas assumem na construção 
do sentido por estudantes de 
FLE.  
 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Minicurso 
para 
estudantes de 
francês como 
língua 
estrangeira.  

Multimodalidade e 
construção de sentido: 
análise da relação texto-
imagem para o ensino de 
francês língua 
estrangeira. 

Sim Sites 
educacionais 
destinados ao 
ensino de 
francês como 
língua 
estrangeira. 
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

17 Descrever e analisar as 
relações entre os modos 
visual e verbal presentes nas 
atividades de compreensão 
leitora de duas coleções de 
livros didáticos de espanhol 
selecionadas pelo Programa 
Nacional do Livro Didático 
2012 para poder verificar 
como tais relações 
contribuem para a promoção 
do letramento visual-crítico e 
também para comparar as 
duas coleções. 

Letramento 
visual-crítico. 
Livro didático.  

Um estudo da 
multimodalidade em 
coleções didáticas de 
espanhol/língua 
estrangeira. 

Não  

18 Investigar a natureza 
multimodal das páginas 
selecionadas de acordo com 
as relações estabelecidas 
entre texto verbal e texto 
visual, presentes nos 
conteúdos disponibilizados 
por essas páginas e a 
colaboração de tais relações 
multimodais na compreensão 
desses conteúdos.  
 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
(Multimoda-
lidade e redes 
sociais: 
análise de 
fanpages do 
Facebook 
destinadas ao 
ensino de 
língua 
inglesa). 

Enunciado no objetivo 
central. 

Sim Redes sociais: 
fanpages do 
Facebook 
(foram 
analisadas as 
duas páginas 
mais populares 
do Facebook: 
English is Fun 
e Learn 
English 
Online). 

19 Descrever as funções das 
imagens presentes nas 
atividades de compreensão 
oral do livro didático em 
língua francesa para 
iniciantes que auxiliam os 
aprendizes a compreenderem 
os sentidos das composições 
multimodais.  
 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
(minicurso 
com cinco 
participantes 
de nível 
iniciante em 
língua 
francesa).  
Livro didático.  

As funções das imagens 
em atividades de 
compreensão oral, análise 
do livro didático e 
construção de sentidos 
intermodais de alunos 
iniciantes em língua 
francesa. 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

20 Adotando o Caderno do 
aluno de inglês28 como 
objeto de estudo, esta 
pesquisa objetiva analisar 
seus aspectos multimodais a 
fim de descrever as relações 
entre texto verbal e texto 
imagético nele presentes e 
como constroem significado.  
 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Recurso 
pedagógico. 

Multimodalidade no 
caderno do aluno de 
inglês da rede pública de 
São Paulo. 

Não  

24 Investigar e discutir que 
concepções acerca da 
docência têm os acadêmicos 
de Letras e de Pedagogia de 
uma Universidade pública do 
município de Sinop-MT, 
Brasil, bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência 
(PIBID). 
 

Ensino 
Superior. 
Formação 
docente. 
Encontros no 
formato de 
oficina. 

Análise dos textos 
multimodais produzidos 
pelos participantes da 
oficina. 

  

27 Verificar de que maneira o 
currículo escolar de língua 
inglesa e o material didático 
oferecido pela Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo SEE/SP, estão 
atendendo às necessidades 
de uso da língua inglesa dos 
alunos. 
 

Ensino 
Fundamental 
II. 7. Ano. 
Letramentos 
digital e visual 
na 
aprendizagem 
de língua 
inglesa. 

Linguagem multimodal 
nas práticas de ensino. 
 

Sim Blogs dos 
alunos, criados 
especifica-
mente para as 
aulas de língua 
inglesa, 
apropriação da 
tecnologia 
pelos alunos. 

28 Analisar a emergência das 
práticas de letramento digital 
de crianças surdas na 
construção de jogos digitais 
com o software Scratch. 

Ensino 
Fundamental 
I. 4. Ano. 
Letramento 
digital de 
crianças 
surdas. 
Educação 
assistiva / 
inclusiva.  

Enunciado na conclusão 
da análise (A 
aproximação com a 
escrita foi favorecida pela 
multimodalidade típica 
dos ambientes digitais, 
além da mediação 
dialógica da Libras e da 
correspondência desse 
sistema simbólico aos 
interesses e objetivos das 
crianças).  
 

Sim Construção de 
jogos digitais 
com o 
software 
Scratch. 

 
28 O caderno do aluno de inglês é o material didático oficial fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo aos professores e alunos da rede pública. É um material apostilado em dois volumes – uma para cada 
semestre – com o conteúdo a ser explorado de acordo com o currículo oficial do Estado de São Paulo, bem como 
atividades que visam desenvolver as competências e habilidades pertinentes a cada momento do processo de 
ensino-aprendizagem (JUNIOR, 2018). 
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

29 Analisar aspectos da 
multimodalidade na abertura 
das unidades e dos capítulos 
do Livro Didático de Língua 
Portuguesa (LDLP) para o 
nono ano do ensino 
fundamental, Português 
Linguagens (CEREJA; 
MAGALHÃES, 2012), 
aprovado pelo Programa 
Nacional do Livro Didático 
(PNLD) de 2014. 
 

Ensino 
Fundamental 
II. 9. Ano. 
Livro didático.  

Enunciado no objetivo 
central. 

Não  

30 Descrever as relações 
existentes entre o modo 
verbal e o modo visual em 
tarefas de produção oral de 
um livro didático de língua 
inglesa como língua 
estrangeira (LE) para 
aprendizes de nível 
avançado, cujo objetivo é a 
preparação para um exame 
de proficiência neste idioma. 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Livro didático. 
Curso de 
preparação 
para um 
exame de 
proficiência 
em língua 
inglesa. 

Multimodalidade e 
oralidade: um estudo das 
relações texto-imagem 
em tarefas de produção 
oral do livro Gold Cae. 

Não  

31 Apresentar, caracterizar e 
analisar como uma 
professora de Língua 
Portuguesa explora a leitura 
e a escrita de gêneros 
discursivos multimodais, em 
eventos de letramento com 
alunos dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental, a fim 
de revelar e discutir 
possibilidades e desafios que 
emergem de práticas desta 
natureza em prol dos 
letramentos 
multissemióticos.  
 

Ensino 
Fundamental 
II. Ensino de 
Língua 
Portuguesa. 
Letramentos 
multissemióti-
cos.  

Enunciado no objetivo 
central. 

Sim Web. Os 
alunos 
pesquisaram 
sobre o gênero 
tirinha, a partir 
de jornais, 
revistas ou na 
web. 

34 Investigar o processo de 
ensino da leitura e da escrita 
em Língua Portuguesa como 
L2 para alunos surdos nos 
anos iniciais do ensino 
fundamental, com apoio em 
um material didático 
elaborado sob a noção de 
multimodalidade. 
 

Ensino 
fundamental I. 
Ensino de 
Língua 
Portuguesa. 

Enunciado no objetivo 
central. 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

35 Identificar e descrever quais 
são as habilidades de leitura 
em ambientes digitais que os 
alunos do curso de 
Matemática de uma 
universidade do Sudoeste 
baiano já dispõem, quais eles 
não dispõem e quais eles 
precisam desenvolver para 
serem considerados sujeitos 
letrados, com base no aporte 
teórico do letramento digital.  
 

Ensino 
Superior. 
Letramentos 
contemporâ-
neos. Ensino 
de 
Matemática. 

A multimodalidade nos 
textos digitais. 

Sim Ambientes 
digitais/ textos 
digitais na 
web, 
produzidos 
pelos alunos 
de graduação. 

36 Compreender em que 
medida as atividades 
propostas pelos autores dos 
livros analisados 
possibilitavam o 
desenvolvimento de 
capacidades leitoras 
requeridas para as 
especificidades de gêneros 
que orquestram em sua 
composição as linguagens 
visual e verbal.  
 

Ensino Médio. 
Livros 
didáticos.  

A multimodalidade nas 
atividades de leitura em 
livros didáticos do ensino 
médio. 

Não  

37 Investigar as práticas de 
leitura on-line em ambientes 
digitais, utilizadas pelos 
alunos de graduação a 
distância da UFMG para fins 
acadêmicos. 

Ensino 
superior. 
EAD. 

A multimodalidade na 
leitura em ambientes 
digitais na EAD. 

Sim Ambientes 
digitais 

38 Analisar a produção de 
conhecimentos multimodais 
e digitais de um projeto de 
ensino de inglês como língua 
adicional numa escola da 
rede privada de ensino do 
município de Vitória, ES, em 
turmas das séries finais do 
ensino fundamental. 
 

Ensino 
Fundamental 
II. Ensino de 
língua 
estrangeira.  

Enunciado no objetivo 
central. 

Sim Os sites a 
partir de 
Changing 
Stories. 
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

39 Analisar o processo de 
letramento, em língua 
espanhola, destes indivíduos 
(surdos), buscando verificar 
se esta construção se torna 
ou não possível, além de 
averiguar se a surdez é um 
obstáculo nesse processo e se 
as práticas de letramento que 
envolvem estes alunos 
condizem com a cultura e 
formação da identidade 
surda.  
 

Ensino Médio. 
Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Letramento. 
Educação 
assistiva/ 
educação 
inclusiva. 

O uso de imagens como 
processo multimodal no 
letramento de surdos. 

Sim Computadores 
com acesso à 
internet 
disponíveis na 
sala de 
recursos29. 

40 Analisar eventos e práticas 
de letramento 
implementados por policiais 
militares do Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas (PROERD) no que 
se refere à produção e à 
publicação de posts no blog 
www.proerdnosertao.com. 
 

Ensino 
Fundamental e 
comunidade. 
Letramento e 
ação social. 
Recurso 
pedagógico. 

Análise do blog 
www.proerdnosertao.com 
como artefato multimodal 
que se realiza em ações 
sociais com fatores 
culturais, situacionais e 
ideológicos bem 
particulares em sua 
estrutura interna. 

Sim Posts do blog 
PROERD no 
Sertão. 

41 Compreender se e como o 
serious game pode ajudar o 
aluno a desenvolver mais 
autonomamente suas 
competências de leitor e de 
escrevente, especificamente 
diante de um gênero 
discursivo da ordem do 
argumentar: o artigo de 
opinião. 
 

Ensino 
Superior. 
Letramento. 
Recurso 
pedagógico. 
Ensino de 
argumentação 
em cursos de 
Bacharelado 
em Ciências e 
Tecnologia 
(BCT) e de 
Bacharelado 
em Tecnologia 
da Informação 
(BTI), da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte 
(UFRN). 

Análise de características 
multimodais do serious 
games para o ensino-
aprendizagem de 
argumentação. 

Sim Mídias 
digitais: 
serious game – 
desenvolvi-
mento de um 
serious game, 
intitulado 
Argumen-
tAÇÃO. 

 
29 A sala de recursos da escola mencionada na pesquisa é frequentada por alunos que apresentam algum tipo de 
deficiência intelectual ou surdez. Na sala, além de uma intérprete de libras que auxilia nas atividades, há 
recursos, tais quais: quadro branco, pincel, apagador e 3 computadores com acesso a Internet (DIAS, 2015). 
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

42 Compreender a construção 
de sentido dos professores de 
diferentes disciplinas, em 
relação aos conteúdos 
discutidos (concepção de 
letramentos, Web 2.0, 
mediação pedagógica, 
produção multimodal etc.), 
no processo de formação 
continuada que envolve as 
postagens dos fóruns, as 
produções multimodais e as 
situações de agências, 
realizadas no do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 
 

Formação 
docente. Curso 
de formação 
continuada de 
professores – 
Tutoria online. 

Produção multimodal e 
interações no fórum de 
apresentação. 

Sim Espaços 
virtuais em 
que 
predominam 
os gêneros 
emergentes 
mais 
interativos, 
como fóruns e 
bate-papos. 

43 Analisar a aplicação de uma 
proposta de ensino do 
seminário observando se e 
como ocorrem apropriações 
dos alunos na produção do 
gênero em um projeto de 
elaboração de um trabalho de 
conclusão de curso para as 
disciplinas de sociologia e 
filosofia. 
 

Ensino Médio. 
Ensino de 
sociologia e 
filosofia.  

A multimodalidade no 
gênero seminário. 

Sim Uso de vídeo, 
computador / 
powerpoint. 

44 Investigar o nível de 
letramento digital de 
docentes de Língua 
Portuguesa (em formação 
continuada) e de 
licenciandos(as) de Letras-
Português (UFPE).  
 

Ensino 
superior. 
Formação 
docente. 
Letramento 
digital. 
Formação 
continuada. 

Multiletramentos na 
formação do(a) 
professor(a) de língua 
portuguesa:  
multimodalidade no uso 
de tecnologias digitais 
em aula pelas docentes 
participantes. 

Sim Letramento 
digital na 
formação de 
docentes e uso 
de TDIC em 
sala de aula. 

45 Analisar em que medida o 
conceito de multiletramento 
é explorado pelas atividades 
de uma unidade 
representativa do caderno 
didático, particularmente no 
que se refere aos conceitos 
de letramento e 
multimodalidade que as 
subsidiam. 
 

Ensino 
Superior. 
Formação 
docente. 
Formação 
continuada. 
Multiletra-
mento 

Enunciado no objetivo 
central 

Não  
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Nr. Objetivo central do estudo Foco 
educacional  
do estudo  

Foco multimodal  
do estudo 

Refere-
se ao 

uso de 
TDIC? 

Se sim, qual? 

46 Analisar a estrutura da 
ferramenta digital “site 
educacional’, observando se 
há interatividade, usabilidade 
e hipertextualidade, 
elementos essenciais para a 
constituição daquela, 
apresentando critérios de 
avaliação da qualidade da 
mesma para dar subsídios ao 
professor que a utiliza.  
 

Recurso 
pedagógico. 

Interatividade, 
usabilidade e 
multimodalidade como 
aspectos importantes no 
ambiente virtual. 

Sim Discussão 
sobre sites 
educacionais 
como subsídio 
para o 
professor na 
sala de aula. 

47 Investigar as possíveis 
similaridades e contradições 
entre o que propõem as 
OCEM (2006) – Orientações 
Curriculares para o Ensino 
Médio, Linguagens Códigos 
e suas Tecnologias – e as 
representações de práticas 
textuais mediadas em blogs 
no ensino e aprendizagem de 
línguas. 
 

Ensino Médio. 
Ensino de 
língua 
Portuguesa. 
Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Recurso 
pedagógico. 

Multiletramento, 
multimodalidade e 
hipertexto: outro 
paradigma no ensino e 
aprendizagem de línguas 
e conteúdo multimodal 
que integra o blog. 
 

Sim Blogs do 
Ensino Médio 
de Língua 
Portuguesa e 
de Língua 
Inglesa. 

48 Verificar a contribuição do 
conceito de frame para o 
melhor entendimento dos 
processos cognitivos 
envolvidos na aprendizagem 
de leitura em LE, 
notadamente de textos do 
gênero Cartum. 
 

Ensino de 
língua 
estrangeira. 
Recurso 
pedagógico. 

A multimodalidade do 
gênero discursivo cartum. 

Sim Menção a 
mensagens de 
redes sociais e 
cartuns 
disponíveis 
online. Frames 
semânticos 
disponíveis na 
base de dados 
da FrameNet. 

 
Incluímos o objetivo central de cada trabalho no quadro, apesar de que esta informação 

nem sempre constava nos resumos dos trabalhos. Nesses casos, buscamos essa informação na 

própria pesquisa. Como o objetivo central é um elemento próprio de cada pesquisa, não o 

incluímos para fins de categorização, mas para evidenciar o foco investigativo de cada trabalho. 

Desse modo foi possível perceber, para além do título dos trabalhos, como estes trabalhos se 

relacionam com o universo de nossa pesquisa, que trata de letramento multimodal.  

Considerando uma de nossas específicas – Qual o foco educacional presente nestes 

trabalhos? – buscamos analisar o foco educacional dos trabalhos. Iniciamos por classificar os 

estudos por nível educacional, como a seguir: 
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TABELA 11 – Foco educacional – Distribuição dos trabalhos por nível de ensino investigado 

 
Nível educacional 

D M D+M 

Educação Infantil 2 - 2 

Ensino Fundamental  2 8 10 

Ensino Médio 2 9 11 

Ensino Superior  3 9 12 

Não foi citado ou não se aplica 6 11 17 

Total 15 37 52 

D – Doutorado; M – Mestrado 

 
Destaca-se a baixa produção de estudos sobre letramento multimodal na educação 

infantil, que equivale a apenas cerca de 4% do corpus. Vale mencionar também que nem todos 

os trabalhos sobre ensino fundamental especificam se tratam de fundamental I ou II. Por isso, 

juntamos na opção “Ensino Fundamental” os trabalhos que fazem menção ao ensino 

fundamental I, ensino fundamental II e sobre ensino fundamental sem especificá-lo como I ou 

II. Dos trabalhos incluídos na opção em que o nível educacional não foi citado ou não se aplica, 

há trabalhos com focos educacionais diversos como ação social, cursos e minicursos de língua 

estrangeira, aprendizagem informal, entre outros. Entre esses trabalhos pode haver estudos que 

abordem educação formal e não formal, já que essa informação nem sempre foi explicitada no 

resumo do trabalho.  

Optamos por incluir os trabalhos de formação docente na categoria “Ensino Superior”. 

Essa escolha se deu principalmente porque estes trabalhos envolvem graduandos e professores 

em formação. São 3 teses de doutorado e 4 dissertações de Mestrado, totalizando 7 trabalhos: 

QUADRO 10 – Trabalhos que focam a formação docente 

Nr. Título 
3D Interações imagem-texto em material didático online para a formação a distância 

de professores de inglês 
8D Multimodalidade e Letramento Visual: Uma proposta de intervenção pedagógica 

para integrar as habilidades de ler e ver no processo de ensino e aprendizagem de 
inglês como língua estrangeira 

15D Letramento digital em contextos de autoria na internet 
24M Oficinas de autobiograficzine: um estudo dialógico com bolsistas do PIBID 
42M Letramentos críticos: interações, situações de aprendizagem e formação 

continuada de professores 
44M Multiletramentos na formação do(a) professor(a) de língua portuguesa 
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Nr. Título 
45M O conceito de (multi)letramentos subjacente às atividades pedagógicas produzidas 

para uma unidade didática em um programa de formação continuada na escola 
pública 

 
 
  Encontramos 4 trabalhos com foco em educação assistiva e educação inclusiva, sendo uma 

tese de doutorado e 3 dissertações de mestrado, os quais são: 

 

QUADRO 11 – Trabalhos que focam a educação assistiva e educação inclusiva 

Nr. Título 
 2D 
 

Letramento multimodal de uma criança surda com implante coclear 

28M Práticas de letramento digital de alunos surdos no ambiente Scratch 
34M A multimodalidade no ensino de língua portuguesa para alunos surdos nos anos 

iniciais: uma proposta de material didático 
39M Letramento de surdos em língua espanhola: uma construção possível? 

 

 Sendo assim, dos 52 trabalhos, seria possível considerar “Formação Docente” e “Educação 

assistiva  / educação inclusiva” como categorias, de acordo com a tabela a seguir. No entanto, 

optamos por não utilizá-las, por encontramos dificuldade em estabelecer um padrão de 

categorização para os outros trabalhos que não se encaixariam nestas opções de categoria. 

Ainda assim, devido à relevância dos temas, elaboramos a seguinte tabela: 

 

TABELA 12 – Dos trabalhos que poderiam pertencer às categorias “Formação Docente” e 
“Educação assistiva / educação inclusiva” 

 
Categorias possíveis  

D M D+M 

Formação docente 3 4 7 

Educação assistiva e educação inclusiva 1 3 4 

D – Doutorado; M – Mestrado 

Dos quadros 11 e 12, observamos que vários trabalhos têm seu foco educacional a partir 

dos  recursos pedagógicos, especialmente o livro didático. Há também vários trabalhos que 

focam em TDIC como recursos pedagógicos, como site educacional, blog e materiais 

complementares como o CD-ROM e DVD, ou ainda gêneros diversos como infográficos e 

textos imagéticos para fins de letramento. Poderíamos adotar a categoria recursos pedagógicos, 

que seria bastante diversa, mas tal categoria nos pareceu inadequada, pois apesar de muitos dos 

trabalhos abordarem os recursos pedagógicos, outros aspectos de relevância também 
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compunham o foco educacional destes trabalhos, como os objetivos de aprendizagem, por 

exemplo.   

Poderíamos considerar ainda os trabalhos a partir de outros critérios, como a modalidade 

de ensino – se presencial, EAD ou semi-presencial, mas não localizamos tais informações em 

todos os resumos ou nas leituras que fizemos de partes dos trabalhos. O mesmo ocorreu com a 

perspectiva de letramento, já que nem sempre era explicitado no resumo qual tipo de letramento 

estaria sendo abordado no trabalho; apesar de que muitos faziam referência ao letramento 

visual, letramento digital, letramento multimodal, letramento multimodal crítico e aos 

multiletramentos, como fica evidenciado nos quadros 11 e 12.  

Assim, o foco educacional dos trabalhos se mostrou demais polissêmico para fins de 

categorização em nosso estudo. Apesar das diversas categorias possíveis a partir do foco 

educacional, não pareceu viável aplicá-las, devido a delimitações que tivemos de estabelecer 

para tornar a nossa pesquisa executável. Desse modo, demos seguimento, passando a considerar 

nosso outro critério de análise dos trabalhos, que é o foco multimodal.  

Com base na nossa questão específica – Qual o foco educacional presente nestes 

trabalhos? – buscamos analisar o foco multimodal dos estudos.  A partir dos quadros 11 e 12, 

observamos que em vários trabalhos, o foco multimodal já estava evidenciado no objetivo 

central. Nesses casos, incluímos “Enunciado no objetivo central”. Há trabalhos que o foco 

multimodal já consta no título do trabalho, apesar de não estar no objetivo central. E nos demais 

casos, o foco multimodal aparece descrito no resumo, nos objetivos específicos do trabalho ou 

serve de base teórica e/ou metodológica do trabalho, ou ainda, é abordado em um dos capítulos 

e/ou subtítulos do trabalho. Nos casos em que o foco multimodal não aparece nos resumos dos 

trabalhos, fizemos a leitura parcial dos trabalhos para identificá-lo.  

Assim como na nossa análise do foco educacional das pesquisas, também ficou claro 

que as pesquisas possuíam focos multimodais variados. Tal diversidade pode ser atribuída aos 

variados enfoques das pesquisas (como já exposto anteriormente quando falamos sobre os 

variados focos educacionais presentes nas pesquisas). Analisamos os trabalhos quanto ao foco 

multimodal dos mesmos, considerando a relevância do foco multimodal da pesquisa para a 

própria pesquisa, ou seja, que posição o foco multimodal da pesquisa ocupa em cada pesquisa. 

Assim, atribuímos que o foco multimodal ocuparia posição de centralidade na pesquisa em 

casos em que o mesmo já aparece no título ou no objetivo central da pesquisa. 

Para isso, primeiro selecionamos todos os trabalhos em que o foco multimodal constava 

no objetivo central. A visualização dos dados foi facilitada a partir dos quadros 11 e 12. Dos 

trabalhos que não se enquadravam nesse critério, checamos os seus títulos para ver se ali o foco 
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multimodal seria evidenciado. Como há casos em que o foco multimodal pode aparecer tanto 

no objetivo central como no título do trabalho, optamos por juntar os trabalhos que se 

enquadravam nesses critérios. O restante dos trabalhos se enquadraria na última opção. Assim, 

identificamos que o foco multimodal ocupa uma posição de centralidade em mais de 60 % dos 

estudos, como pode ser observado na tabela e no gráfico a seguir: 

 

TABELA 13 – Distribuição dos trabalhos pela relevância do foco multimodal para a pesquisa 

 
O foco multimodal aparece no trabalho 

D M D+M 

Já no objetivo geral e/ou no título 11 22 33 

No resumo, nos objetivos específicos, em um dos capítulos/ 

subtítulos do trabalho e/ou como base teórica e/ou metodológica 

4 15 19 

Total 15 37 52 

D – Doutorado; M – Mestrado 

 

GRÁFICO 5 – Distribuição percentual dos trabalhos quanto à posição que o foco multimodal 
ocupa em cada pesquisa somando teses e dissertações 

 

Porcentagem aproximada* 

Para responder uma de nossas questões específicas, averiguamos se os trabalhos faziam 

referência ao uso de TDIC para fins educacionais. Para isso, muitas vezes tivemos de consultar 

os trabalhos, pois em muitos casos, essas informações não constavam no resumo dos trabalhos. 

Também buscamos informações sobre a quais recursos os trabalhos se referiam. 
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Observamos que a maioria dos trabalhos fazem referência ao uso de TDIC, 

representando uma porcentagem superior a 60 % do corpus da pesquisa. Dos trabalhos que não 

fazem referência ao uso de TDIC, a maioria faz referência ao livro didático, analisando aspectos 

de letramento multimodal a partir deste recurso.  Quanto à referência ao uso de TDIC nos 

trabalhos, elaboramos a tabela e o gráfico a seguir: 

 

TABELA 14 – Distribuição dos trabalhos quanto ao uso TDIC 

Faz referência ao uso de TDIC?  D M D+M 

Sim  11 22 33 

Não 4 15 19 

Total 15 37 52 

D – Doutorado; M – Mestrado 

 

GRÁFICO 6 – Distribuição percentual dos trabalhos quanto ao uso de TDIC somando teses e 
dissertações 

 

 

Porcentagem aproximada* 

Dos trabalhos que fazem referência ao uso TDIC, e com base nos quadros 11 e 12, 

observamos referências a uma variedade de recursos, desde o uso do computador até a 

exploração do meme enquanto gênero multimodal.  Notamos ainda que a maioria dos trabalhos 

que fazem referência ao uso TDIC defende o uso destes recursos para fins educacionais e de 
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letramento. Elaboramos ainda as seguintes tabelas que destacam quais TDIC são mencionadas 

nestes trabalhos: 

 

TABELA 15 – Distribuição das teses de doutorado quanto ao uso de TDIC 

Faz menção a qual tipo de TDIC Quantidade Quais trabalhos 

Jogo digital 1 2D 

Material didático online/ Sites 
educacionais 

1 3D 

Computador / internet 2 5D, 23D 

CD- ROM / DVD 2 11D, 14D 

Plataforma EAD / curso online 2 15D, 22D 

Infográficos digitais 1 17D 

Diferentes TDIC 2 7D, 8D 

Total 11   

 

TABELA 16 – Distribuição das dissertações de mestrado quanto ao uso de TDIC 

Faz menção a qual tipo de TDIC Quantidade Quais trabalhos 

Jogo digital 2 28M, 41 M 

Material didático online / Sites 
educacionais 

2 16M, 46 M 

Computador / internet 6 5M, 12M, 31M, 35M, 38M, 39M 

CD- ROM / DVD 0   

Plataforma EAD / curso online 2 37M, 42M 

Infográficos digitais 1 2M 

Meme 1 4M 

Cinema 1 15M 

Redes sociais 2 18M, 48M 

Blog 3 27M, 40 M, 47M 

Diferentes TDIC 2 43M, 44M 

Total 22   
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TABELA 17 – Distribuição dos trabalhos quanto ao uso de TDIC somando teses e 
dissertações 

Tipo de TDIC D M D+M 

Jogo digital 1 2 3 

Material didático online / Sites educacionais 1 2 3 

Computador / internet 2 6 8 

CD- ROM / DVD 2 - 2 

Plataforma EAD / curso online 2 2 4 

Infográficos digitais 1 1 2 

Meme 0 1 1 

Cinema 0 1 1 

Redes sociais 0 2 2 

Blog 0 3 3 

Diferentes TDIC 2 2 4 

Total 11 22 33 

 D – Doutorado; M – Mestrado 

  
Desse modo, identificamos as pesquisas acadêmicas sobre letramento multimodal 

produzidas no Brasil de 2011 a 2018, disponíveis no banco de teses da CAPES a partir dos 

descritores selecionados, que nos permitiu categorizar os trabalhos como apresentados no 

tópico a seguir.  
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4.2 Categorização das teses e dissertações selecionadas 
 

Para cumprir o objetivo central de nossa pesquisa, que é apresentar um estudo 

sistemático dos trabalhos levantados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES que abordam 

a temática do letramento multimodal, publicados entre 2011 e 2018, nos propusemos a 

estabelecer uma categorização dos trabalhos, considerando a questão central desta pesquisa – 

Como o letramento multimodal é abordado nestes trabalhos? Assim, analisamos os estudos que 

compõem o corpus da pesquisa, a partir da leitura de seus títulos, resumos, palavras-chave, e 

dos capítulos dos mesmos, quando necessário.    

Vale ressaltar que tal categorização não foi uma tarefa fácil, pois muitos dos trabalhos 

abordam o letramento multimodal considerando vários aspectos educacionais. Reconhecendo a 

amplitude desses trabalhos, salientamos que decidimos aplicar o critério de relevância para 

destacar os recortes que consideramos ter mais ênfase nos trabalhos. Assim, agrupamos os 

trabalhos que podiam ser assemelhados, a partir do foco multimodal dos mesmos numa 

perspectiva educacional. Desse modo, propomos quatro categorias:  

1) Foco multimodal nos sujeitos  

2) Foco multimodal no recurso didático 

3) Foco multimodal no ambiente de aprendizagem 

4) Foco multimodal nos objetivos de aprendizagem  

 

Distribuímos os estudos, conforme as tabelas a seguir:  

 

 

 

 

TABELA 18 – Distribuição das teses de doutorado de acordo com as categorias propostas 

Categoria Quanti- 
dade  

Quais trabalhos 

  Nr.  Título do trabalho 

Foco 
multimodal nos 
sujeitos 

3 2D  
 

Letramento multimodal de uma criança surda com implante 
coclear 

5D  Processamento cognitivo da escrita de texto multimodal em 
espanhol/LE 

6D O letramento multimodal crítico no ensino fundamental: 
investigando a relação entre a abordagem do livro didático de 
língua inglesa e a prática docente. 
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Categoria Quanti- 
dade  

Quais trabalhos 

Foco 
multimodal no 
recurso 
pedagógico 

7 3D 
 

Interações imagem-texto em material didático online para a 
formação a distância de professores de inglês 

7D  
 

A imagem como agente de representação social e ideológica no 
discurso multimodal 

10D Do entretenimento à crítica: letramento multimodal crítico no 
livro didático de inglês com base em gêneros dos quadrinhos 

11D  
 

A multimodalidade no CD-ROM interchange third edition: uma 
investigação à luz da Gramática do Design Visual 

14 D Imagens em movimento: a multimodalidade no material para o 
ensino de inglês como língua estrangeira 

17D 
 

Habilidade de leitura e letramentos: desempenho de estudantes 
no processamento da leitura de infográficos digitais 

19D Multimodalidade no livro didático sob as perspectivas da 
análise do discurso e da retórica contemporânea 

Foco 
multimodal no 
ambiente de 
aprendizagem 

2 15D Letramento digital em contextos de autoria na internet 

22D Educação em tempos digitais: análise de um curso de inglês 
online 

Foco 
multimodal nos 
objetivos de 
aprendizagem 

3 1D 
 

Um modelo multimodal para a abordagem didática de textos 
imagéticos – Uma proposta para o letramento visual no ensino 
de Língua Portuguesa 

8D  Multimodalidade e Letramento Visual: Uma proposta de 
intervenção pedagógica para integrar as habilidades de ler e ver 
no processo de ensino e aprendizagem de inglês como língua 
estrangeira 

23D  Influências e confluências do uso do suporte de escrita digital 
na alfabetização de crianças do 1º ano do primeiro ciclo 

TOTAL 15   
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TABELA 19 – Distribuição das dissertações de mestrado de acordo com as categorias 
propostas 

Categoria Quanti- 
dade 

Quais trabalhos 

  Nr. Título do trabalho 

Foco 
multimodal nos 
sujeitos 

6 5M Letramento digital: novas práticas de leitura e escrita no 
cotidiano escolar 

10M Multimodalidade na sala de inglês/LE: práticas pedagógicas do 
professor 

24M Oficinas de autobiograficzine: um estudo dialógico com 
bolsistas do PIBID 

31M Letramentos multissemióticos em aulas de língua portuguesa: 
possibilidades e desafios em uma escola pública de Ouro Preto-
MG. 

39M  Letramento de surdos em língua espanhola: uma construção 
possível? 

44M Multiletramentos na formação do(a) professor(a) de língua 
portuguesa 

Foco 
multimodal no 
recurso 
pedagógico 

19 6M Textos e imagens em cena: o sentido nos gêneros multimodais 

9M  
 

Textos multimodais e letramento: o trabalho com os textos 
imagéticos em livros didáticos de língua portuguesa 

13M 
 

Multimodalidade e representações sociais da mulher em livros 
didáticos de língua inglesa para o ensino médio 

15M 
 

O uso do cinema como recurso multimodal no ensino de língua 
espanhola 

16M 
 

Multimodalidade e construção de sentido: análise da relação 
texto-imagem para o ensino de francês língua estrangeira (FLE). 

17M  As relações entre os modos visual e verbal em atividades de 
compreensão leitora: um estudo da multimodalidade em 
coleções didáticas de espanhol/língua estrangeira 

18M 
 

Multimodalidade e redes sociais: análise de fanpages do 
facebook destinadas ao ensino de língua inglesa 

19M 
 

As funções das imagens em atividades de compreensão oral, 
análise do livro didático e construção de sentidos intermodais de 
alunos iniciantes em língua francesa 

20M 
 

Multimodalidade no caderno do aluno de inglês da rede pública 
de São Paulo: um estudo à luz da Análise de Discurso 
Multimodal Sistêmico-Funcional 
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Categoria Quanti- 
dade 

Quais trabalhos 

28M Práticas de letramento digital de alunos surdos no ambiente 
Scratch 

29M 
 

A multimodalidade na abertura de unidades e de capítulos em 
um livro didático de língua portuguesa 

30M 
 

Multimodalidade e oralidade: um estudo das relações texto-
imagem em tarefas de produção oral do livro Gold Cae 

36M 
 

A multimodalidade nas atividades de leitura em livros didáticos 
do ensino médio:um estudo enunciativo-discursivo 

40M Blog Proerd no sertão: letramento e ação social 

41M 
 

For The Win (FTW)! Contribuições de um serious game para o 
ensino-aprendizagem de argumentação. 

45M 
 

O conceito de (multi)letramentos subjacente às atividades 
pedagógicas produzidas para uma unidade didática em um 
programa de formação continuada na escola pública 

46M 
 

Breve discussão sobre sites educacionais como subsídio para o 
professor na sala de aula 

47M 
 

(Des)encontros entre as ocem1 e as representações de práticas 
textuais com blog no ensino e aprendizagem de línguas 

48M O papel dos frames na leitura de cartuns em um contexto de 
ensino/aprendizagem de LE 

Foco 
multimodal no 
ambiente de 
aprendizagem 

3 35M 
 

Letramentos contemporâneos: as habilidades de leitura, em 
ambientes digitais, dos alunos de graduação 

37M Navegação em ambientes digitais: práticas de letramento na 
EAD 

42M Letramentos críticos: interações, situações de aprendizagem e 
formação continuada de professores 

Foco 
multimodal nos 
objetivos de 
aprendizagem 

9 2M 
 

Estratégias de leitura em língua inglesa: um estudo de 
infográficos em uma perspectiva multimodal Fortaleza 2014 

3M Investigando o letramento multimodal crítico de alunos de 
espanhol do ensino médio de uma escola pública de Fortaleza-
CE 

4M Gênero meme e ensino de leitura: investigando o letramento 
multimodal crítico de alunos de língua inglesa. 

7M O uso de gênero multimodal para a didatização: proposta de 
leitura de catálogo de produtos 
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Categoria Quanti- 
dade 

Quais trabalhos 

12M Hipergêneros digitais multimodais: propostas de 
multiletramento no ensino da Língua Materna 

27M   Contribuições dos letramentos digital e visual na aprendizagem 
de língua inglesa 

34M A multimodalidade no ensino de língua portuguesa para alunos 
surdos nos anos iniciais: uma proposta de material didático 

38M Changing stories: uma proposta nos novos pátios para o ensino 
de inglês como língua adicional 

43M Produção oral no seminário: possíveis apropriações em uma 
prática de ensino 

Total 37   

 

 

TABELA 20 – Distribuição dos trabalhos de acordo com as categorias propostas 
 

 CATEGORIA D M D+M 

Foco multimodal nos sujeitos 3 6 9 

Foco multimodal no recurso pedagógico 7 19 26 

Foco multimodal no ambiente de aprendizagem 2 3 5 

Foco multimodal nos objetivos de aprendizagem 3 9 12 

TOTAL 15 37 52 

 D – Doutorado; M – Mestrado 
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Elaboramos ainda o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 9 – Distribuição percentual dos trabalhos de acordo com as categorias propostas – 
somando teses e dissertações 

 

 
Porcentagem aproximada* 
 

CATEGORIA 1 – Foco multimodal nos sujeitos 

Os trabalhos incluídos na categoria “Foco multimodal nos sujeitos” abordam o 

letramento multimodal a partir dos sujeitos envolvidos no processo de letramento multimodal, 

podendo ser o professor, o aprendiz ou ambos. Estes trabalhos representam 18% do corpus. 

Dentre os trabalhos incluídos nessa categoria, há trabalhos que analisam processos cognitivos, 

como os trabalhos 2D e 5D. Outros trabalhos abordam a prática docente, como o trabalho 6D e 

10M. Os trabalhos 5M e 24M focam os sujeitos em práticas de leitura e em uma oficina, 

respectivamente. Outros ainda focam o aprendiz, como os trabalhos 31M, 39M e 44M, sendo 

que o trabalho 44M aborda o docente em seu processo de formação. Vale ressaltar também que 

os trabalhos 2D e 39M abordam a educação assistiva.  

O trabalho 2D é uma pesquisa de campo, em que se analisou como uma criança surda 

com implante coclear se apropria do sistema linguístico escrito, sob a ótica do letramento 

multimodal. Para isso, a pesquisa teve como participante uma criança de 9 anos com surdez 

congênita, que teve implante coclear aos 4 anos de idade. Para a análise dos dados, foi utilizado 

o software ELAN, em que as relações linguísticas construídas a partir da intervenção 

Foco multimodal 
nos sujeitos

17%

Foco multimodal 
no recurso 
pedagógico

50%

Foco multimodal 
no ambiente de 
aprendizagem

10%

Foco multimodal 
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23%
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fonoaudiológica foram descritas qualitativamente. Foram aplicadas atividades impressas e 

jogos educativos. Também foi utilizado o software “Alfabetização”, da psicopedagoga Simaia 

Sampaio. É dito que o trabalho ancorou/se em Morais, Scliar-Cabral, Queiroz, para a 

compreensão da multimodalidade da linguagem, e Dionísio, fundamentando a discussão das 

questões pertinentes ao letramento e à multimodalidade. De acordo com os resultados da 

pesquisa, a intervenção fonoaudiológica a partir da multimodalidade para o desenvolvimento 

linguístico somada a práticas de letramento para aquisição do código escrito favoreceu o 

processo de letramento de língua escrita da criança usuária de implante coclear, pois verificou-

se um desenvolvimento na leitura e escrita.  

O trabalho 5D é uma pesquisa descritiva e interpretativa de caráter exploratório, em que 

foram investigados os processos cognitivos de um escritor proficiente em sua produção de texto 

multimodal em língua espanhola como LE, por meio de computador. É dito que a 

multimodalidade serviu de base teórica do trabalho (Marsh, White, Kress e Van Leeuwen), bem 

como os letramentos e multiletramentos (Strokes, Rojo, Soares, Vieira). A coleta dos dados se 

deu por meio de questionário, observação e protocolo verbal retrospectivo. Entre os resultados 

do estudo, destaca-se que o acesso a Internet favorece o uso de estratégias para o uso da língua 

estrangeira, que são relativas à multimodalidade, pois envolvem processos como busca e 

escolha das imagens, leitura online, interação interna, enquadramento, digitação e edição. 

No trabalho 6D, considerou-se o letramento visual/multimodal crítico, no nível 

fundamental ao se investigar a relação à abordagem visual/multimodal de um livro didático e a 

ação de uma professora de língua inglesa em uma escola pública. A pesquisa descritiva e 

interpretativista, com características de pesquisa etnográfica e fenomenológica, foi realizada 

com a participação de cinco professores que lecionam no nível fundamental I, nas escolas 

públicas da cidade de Pau dos Ferros-RN. A pesquisadora embasou-se na teoria da 

multimodalidade, a partir de Kress e van Leeuwen, Jewitt, Bezemer e Kress , e na teoria do 

letramento visual/multimodal crítico, representada por Callow, Oliveira e Rojo, dentre outros. 

Não houve referência ao uso de TDIC como recurso pedagógico neste trabalho. Tanto a 

abordagem do livro selecionado como a da professora, foram consideradas tradicionais, por 

buscarem desenvolver os letramentos considerados básicos, como ler e escrever o código 

escrito. De acordo com a pesquisadora, após a intervenção, a professora demonstrou 

compreensão e considerou possíveis mudanças na sua prática para promover o letramento 

visual/multimodal crítico. Entre as conclusões da pesquisa destaca-se a sugestão de se investir 

em propostas didáticas de letramentos visuais/multimodais, bem como na formação e no 

letramento dos professores, para que possam aplicá-los em sala de aula. 
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No trabalho 5M, buscou-se identificar o grau de letramento digital dos estudantes a 

partir da produção do gênero miniconto multimodal por meio de uma análise multimodal. A 

pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual de nível médio, no município de Igarapava, 

Estado de São Paulo, em que foi realizado o evento “Do conto ao miniconto”, para que os 

alunos apresentassem as suas produções de minicontos multimodais. O estudo faz referência ao 

uso do computador nas práticas escolares. A análise permitiu concluir que apesar do letramento 

digital ser perceptível nos trabalhos, quanto à inserção de recursos digitais, nem todos os 

trabalhos apresentaram a composição estrutural do gênero miniconto multimodal. 

No trabalho 10M foram analisadas as práticas pedagógicas do professor de inglês como 

LE quanto aos textos multimodais abordados em sala de aula. A pesquisa contou com a 

participação de duas professoras de um curso básico de inglês em Fortaleza – CE em duas 

turmas de nível aproximado. A pesquisadora utilizou o método micro-etnográfico e aplicou um 

questionário com as docentes. Para identificar elementos relativos à multimodalidade, a 

pesquisa foi embasada em Kress et al. e em outros estudos de multimodalidade, como, entre 

outros, os de Kress, Jewitt e Van Leeuwen. O estudo não fez referência ao uso de TDIC. A 

pesquisadora identificou diversos gêneros multimodais utilizados no cotidiano, a maioria deles 

presente no livro didático adotado. Segundo a pesquisadora, os professores tendem a concentrar 

a sua prática de ensino nos elementos linguísticos das atividades, apesar da possibilidade de 

explorar os modos semióticos além da fala e escrita que poderiam facilitar a compreensão dos 

alunos na língua-alvo. De acordo com esta pesquisa, seria necessária uma reflexão sobre a 

multimodalidade e o letramento visual por parte dos professores de língua estrangeira, para que 

os conjuntos multimodais fossem mais explorados em sua prática pedagógica. 

O trabalho 24M buscou investigar e discutir as concepções de acadêmicos de Letras e 

de Pedagogia acerca da docência. Todos os acadêmicos estudavam em uma Universidade 

pública do município de Sinop-MT, Brasil, e  eram bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). A pesquisa foi desenvolvida de forma dialógica, a 

partir de encontros em formato de oficina, com os sujeitos (acadêmicos), coordenadores do 

subprojeto do PIBID e supervisores das Escolas Municipais de Educação Básica, e por meio da 

análise dos textos multimodais, os quais a pesquisadora chamou de “autobiograficzines”30, 

produzidos pelos participantes da oficina. Este estudo não faz referência ao uso de TDIC e, em 

 
30 O termo “autobiograficzine” seria uma contração da palavra “autobiografia” e da palavra de 
origem inglesa “fanatic magazine” ou “fanzine”, que significa “revista do fã”. 
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suas conclusões, traz reflexões sobre as práticas docentes e sobre ser professor, enquanto 

profissão.  

Com a participação de alunos do 8º e o 9º anos do Ensino Fundamental e da professora 

de uma escola pública de Ouro Preto - MG, o trabalho 31M buscou analisar como uma 

professora de Língua Portuguesa explora a leitura e a escrita de gêneros discursivos 

multimodais, em eventos de letramento. A partir de instrumentos de coleta de dados de natureza 

qualitativa, como a observação participante, os registros no caderno de campo, as gravações em 

áudio e a entrevista, foram selecionados e caracterizados eventos de letramento e analisou-se 

possibilidades e desafios relativos à mediação docente de práticas de leitura e de escrita de 

gêneros discursivos multimodais. O trabalho faz referência à web como TDIC, já que o gênero 

explorado pelos alunos foi a tirinha, a partir de jornais, revistas e também na web. Este estudo 

reforça a centralidade da prática docente com relação aos letramentos multissemióticos.  

O trabalho 39M teve como objetivo analisar o processo de letramento, em língua 

espanhola, de indivíduos surdos. Neste trabalho buscou-se identificar se a surdez é um 

obstáculo nesse processo e se as práticas de letramento adequam-se com a cultura e formação 

da identidade surda. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública estadual de 

nível médio com ensino regular em Aracaju – SE. O trabalho faz referência à sala de recursos, 

frequentada por alunos que apresentam algum tipo de deficiência intelectual ou surdez. De 

acordo com a pesquisadora, os recursos disponibilizados na sala de recursos são: quadro branco, 

pincel, apagador e 3 computadores com acesso a Internet. Além disso, há uma intérprete de 

Libras que auxilia na execução das atividades. Os dados foram coletados por meio de 

observações das aulas de espanhol, aplicação de questionários a todos os sujeitos participantes 

do processo (professora, alunos surdos e intérpretes) e da aplicação de uma atividade 

extraclasse, para verificar o letramento dos alunos. Entre os resultados da pesquisa, destaca-se 

que o ensino voltado para a multimodalidade proporcionaria aos surdos o desenvolvimento de 

suas capacidades, por meio de práticas discursivas que lhe possibilitariam desenvolver técnicas 

e habilidades com sentido, considerando suas identidades, mas tais práticas eram pouco 

apresentadas nas aulas de língua espanhola da escola pesquisada.  

O trabalho 44M teve por objetivo investigar o nível de letramento digital de docentes 

de Língua Portuguesa (em formação continuada) e de licenciandos de Letras-Português 

(UFPE). Para isso, a pesquisa contou com a participação de quatro docentes, em suas 

respectivas escolas de ensino básico que dispunham de recursos tecnológicos, e de alunos 

licenciandos de Letras - Português na UFPE. A metodologia da pesquisa incluiu questionários 

sócio-econômico-tecnológicos por meio da plataforma Google Docs. A pesquisa faz referência 
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ao letramento digital dos docentes e ao uso de TDIC dos mesmos em sala de aula. Neste estudo 

concluiu-se que as docentes utilizavam tecnologias digitais em aulas de Língua Portuguesa, 

como aplicativos, sites e / ou softwares educacionais e, principalmente, áudios, imagens e / ou 

vídeos, Word e / ou Power Point. Também concluiu-se que os licenciandos, bem como as quatro 

docentes em formação continuada, eram multiletrados, já que adequavam-se aos novos modos 

de ler (e ensinar) com habilidades digitais iguais e muitas vezes superiores às que as quatro 

docentes possuíam. 

 

CATEGORIA 2 – Foco multimodal no recurso pedagógico 

A partir das tabelas e do gráfico, fica evidente que metade dos trabalhos tem seu foco 

multimodal no recurso pedagógico. Na categoria “Foco multimodal no recurso pedagógico”, a 

temática multimodal presente nos trabalhos se dá a partir dos recursos pedagógicos. Vários dos 

recursos pedagógicos abordados nestes trabalhos são TDIC, como mostrado nas tabelas 15, 16 

e 17. Vale ressaltar que incluímos o trabalho 28M na categoria “Foco multimodal no recurso 

pedagógico”, e não na categoria “Foco multimodal no ambiente de aprendizagem”, por entender 

que o Ambiente Scratch é um software ou ambiente de programação, criado para a linguagem 

de programação chamada Scratch, e não, necessariamente, é um ambiente criado para fins 

educacionais.  Assim, entendemos que ele serve como recurso pedagógico para fins 

educacionais, o que nos motivou a categorizá-lo desta forma.  

O trabalho 3D é uma pesquisa de natureza exploratório-analítico-descritiva, que 

apresenta uma análise de composições multimodais do material didático online do Curso a 

distância de Licenciatura em Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas, do Instituto UFC 

Virtual da Universidade Federal do Ceará. O estudo fundamenta-se nos estudos sobre 

multimodalidade de Royce, Jewitt e, ainda, Kress e van Leeuwen, nos estudos das relações 

entre texto e imagem de Martinec e Salway e das funções didáticas das imagens de Carney e 

Levin. Por abordar as disciplinas virtuais em ambiente EAD ofertadas para alunos do oitavo ao 

décimo semestres do curso, esta pesquisa faz referência ao uso de TDIC. Os resultados das 

análises apontam para um uso frequente de Composições Multimodais Instrucionais, porém na 

maioria dos casos, elas ainda estariam dissociadas dos objetivos de ensino. Concluiu-se que 

ainda que o material analisado esteja hospedado em um ambiente virtual de aprendizagem com 

potencial para o uso de diversos modos semióticos na construção de sentidos, este material foi 

concebido sob uma forte base verbal, de modo que as possibilidades oferecidas pelos textos 

multimodais e o meio digital poderiam ser melhor exploradas. 
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De natureza qualitativa, o trabalho 7D apresenta uma abordagem teórica sobre a imagem 

no letramento, ao investigar sobre a função semiótica de imagens como agentes de construção 

de representações sociais e ideológicas, a partir de discursos multimodais presentes em 

campanhas publicitárias. Uma das questões do estudo foi sobre o papel da imagem no discurso 

multimodal para uma nova perspectiva do letramento. Este trabalho faz referência ao uso de 

TDIC por citar recursos como a internet, blog e vídeo animação, para promover o 

multiletramento na escola. O trabalho também apresenta uma reflexão sobre letramento na 

atualidade e considera que a multimodalidade de textos escritos vem sendo ignorada em 

contextos educacionais. Entre as conclusões do trabalho 7D, podemos destacar que o mundo 

está cada vez mais multimodal e, por isso é preciso desenvolver novos letramentos 

(multiletramentos) no ambiente escolar.  

O objetivo do trabalho 10D foi verificar práticas de letramento multimodal crítico em 

livros didáticos de inglês incluídos no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de Língua 

Estrangeira Moderna para o Ensino Médio. Não há referência ao uso de TDIC neste trabalho. 

De acordo com os resultados da pesquisa, as atividades analisadas apesar do potencial para 

explorar práticas de letramento multimodal crítico, careciam de expansão para aplicação 

sistemática dos conceitos de multimodalidade e letramento crítico. 

No trabalho 11D apresenta uma análise das imagens em movimento do CD-ROM que 

integra a coleção New Interchange Intro, em um contexto de letramento multimodal. A base 

teórica adotada no trabalho centra-se na semiótica social (Hodge e Kress, Van Leeuwen), na 

multimodalidade (Kress, Jewitt, Kress e Van Leeuwen), e na Gramática do Design Visual 

(Kress e Van Leeuwen). Na análise realizada, enfatiza-se aspectos da metafunção 

composicional como valor da informação, saliência e enquadramento. Para complementar o 

estudo, também foram considerados conceitos da Análise da Interação Multimodal, de Norris; 

os Multiletramentos, de Cope e Kalantizis, e de Unsworth, e a imagem em movimento, de Van 

Leeuwen, de Burn & Parker e de Iedema. Os resultados desta pesquisa, de natureza qualitativa, 

apontam para a necessidade de se explorar de forma sistemática o letramento visual e a 

multimodalidade no CD-ROM, para que este recurso possa ser utilizado de forma mais efetiva 

no desenvolvimento de competências comunicativas multimodais do aprendiz. 

O trabalho 14D, de natureza qualitativo-interpretativista, também é uma análise 

multimodal de imagens em movimento. Nesta pesquisa foram analisadas imagens presentes no 

DVD que acompanha livros e material didático voltado para o ensino de língua inglesa. O 

embasamento teórico do trabalho centra-se na semiótica social (HODGE e KRESS, 1988 e 

VAN LEEUWEN, 2005), na multimodalidade (KRESS, 2009, 2010; JEWITT, 2006, 2008, 
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2009; KRESS e VAN LEEUWEN, 2001, 1996[2006]) e na GDV (KRESS e VAN LEEUWEN, 

2001; 2006). A análise realizada foca a metafunção composicional, considerando aspectos 

multimodais como valor da informação, saliência e enquadramento. Também considerou-se a 

Interação Multimodal, de Norris (2004; 2011); os Multiletramentos, de Cope e Kalantizis 

(2000, 2012), e de Unsworth (2001) para complementar a análise, e os estudos sobre imagem 

em movimento, de Van Leeuwen (2005), de Burn & Parker (2006) e de Iedema (2001). 

Concluiu-se com a pesquisa, que, no material para ensino de inglês investigado, o letramento 

multimodal tinha seu foco principal na escrita e na fala da língua inglesa.  Outros modos 

presentes nas imagens em movimento   não   teriam sido   destacados   nas   atividades   

pedagógicas   analisadas.   De acordo com a pesquisadora, seria necessário um design 

pedagógico para o ensino de  língua inglesa que abordasse os textos multimodais de forma mais 

abrangente. 

O trabalho 17D é sobre uma análise dos recursos digitais e multimodais utilizados nos 

infográficos digitais do portal www.estadao.com. Neste trabalho buscou-se investigar o 

letramento de estudantes que cursavam o 1º ano do Ensino Médio em uma escola técnica 

federal. Entre os resultados da pesquisa, conclui-se que considerar habilidades diferentes para 

a leitura nos meios impresso e digital seria desnecessário e que o surgimento de novos esquemas 

cognitivos em razão do meio digital seria improvável. 

O trabalho 19D é uma análise da presença da multimodalidade no livro didático de 

Português e não faz referência ao uso de TDIC. Uma das conclusões do estudo relacionada à 

multimodalidade, considera que esta contribui para que o livro didático de Português melhor 

exerça sua ação social no ambiente pedagógico.  

O trabalho 6M é uma análise de textos multimodais presentes no livro didático de 

Língua Portuguesa do Ensino Médio “Português – Linguagens”, de Cereja e Magalhães (2010). 

A escolha do livro é justificada por ele ser o material de apoio com maior índice de adoção no 

país, segundo o MEC. Nesse trabalho, não há referência ao uso de TDIC.  A pesquisa visou 

contribuir para o saber acadêmico e para metodologias didático-pedagógicas voltadas para 

noções de gênero, leitura crítica e construção de sentidos de textos multimodais. 

O trabalho 9M também é uma análise dos gêneros multimodais presentes em livros 

didáticos de língua portuguesa. Foram selecionados, para análise, duas coleções de livros 

didáticos dos anos finais do ensino fundamental aprovadas pelo PNLD 2014. Não há referência 

ao uso de TDIC neste trabalho. De acordo com a análise, a primeira coleção analisada trabalha 

a multimodalidade textual de forma insuficiente. Já a segunda coleção analisada apresentaria 

propostas pertinentes às demandas atuais, com enunciados que conduziriam à compreensão da 
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linguagem verbal e visual e sua integração, e considerando a função social do gênero 

multimodal.  

O trabalho 13M traz  uma  análise  das representações  sociais  da  mulher presentes  nos  

textos  multimodais  de  livros  de  língua  inglesa  para  o  Ensino  Médio, produzidos por 

autores brasileiros, entre os anos 2003 e 2010. O estudo não faz referência ao uso de TDIC. Os 

resultados apontam para a necessidade de se explorar  melhor  o  potencial  semiótico  dos  

textos  multimodais,  no  que  diz  respeito  à compreensão de recursos visuais, às representações 

e as ideologias, para desenvolver  o  letramento  multimodal  crítico  dos  alunos. 

O trabalho 15M teve por objetivo analisar a multimodalidade do cinema, a partir do 

filme “Todo sobre mi madre”, como recurso multimodal no ensino de língua espanhola. 

Concluiu-se que ler textos não verbais exige um letramento voltado para a multimodalidade, 

que contemple as multissemioses que compõem os discursos. E, no caso de línguas estrangeiras, 

também a multimodalidade facilitaria conhecer seus aspectos culturais. 

No trabalho 16M são descritas as relações semânticas entre aspectos verbais e 

imagéticos em atividades de compreensão leitora de sites educacionais destinados ao ensino de 

francês como língua estrangeira. Essas atividades foram aplicadas em um minicurso que contou 

com a participação de nove estudantes de Francês como LE. Entre os resultados da pesquisa, 

destaca-se a relevância e influência das imagens na compreensão leitora de textos multimodais 

no ensino de língua estrangeira e que, apesar da riqueza de aspectos multimodais nas atividades 

de leitura aplicadas no minicurso, há pouca exploração desses recursos.  

O trabalho 17M é uma análise das relações entre os modos visual e verbal presentes nas 

atividades de compreensão leitora de duas coleções de livros didáticos de espanhol selecionadas 

pelo Programa Nacional do Livro Didático 2012 e de como tais relações contribuem para a 

promoção do letramento visual-crítico. Nesse estudo não há referência ao uso de TDIC. 

Concluiu-se que tais relações entre os referidos modos semióticos atuam na produção de sentido 

e que elas também contribuem para a promoção do letramento visual, entendido como prática 

cognitiva e decodificadora do texto multimodal, mas que estas relações não seriam decisivas 

para a promoção de um letramento visual que se caracterize como crítico.  

O trabalho 18M é uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, em que há menção do 

uso de TDIC, já que neste trabalho, buscou-se investigar a natureza multimodal de duas páginas 

populares no Facebook destinadas ao ensino de língua inglesa – English is Fun e Learn English 

Online – a partir dos conteúdos disponibilizados por essas páginas.  

O trabalho 19M apresenta uma análise das imagens presentes nas seis primeiras lições 

de compreensão oral do livro Écho A1, as quais foram aplicadas em um minicurso com cinco 
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participantes de nível iniciante em língua francesa. De acordo com os resultados da pesquisa,  

quanto à compreensão de sentidos das composições multimodais, as imagens facilitariam a 

compreensão oral de alunos iniciantes, permitindo-lhes realizar as atividades ao observarem as 

imagens que acompanham os diálogos.  

O trabalho 20M é uma análise de aspectos multimodais do Caderno do Aluno de Inglês 

da rede pública de São Paulo, o qual é o material didático, oficial, fornecido aos professores e 

alunos da rede pública pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. De acordo com os 

resultados do estudo, o material serviria de suporte para compreensão do texto verbal, mas 

haveria uma lacuna a ser preenchida quanto ao letramento visual, dada a quantidade limitada 

de ocorrências de integração intermodal encontrada e de seu uso.  

O trabalho 28M teve por objetivo analisar a emergência das práticas de letramento 

digital de crianças surdas na construção de jogos digitais com o software Scratch. A pesquisa 

contou com a participação de seis crianças surdas, entre 10 e 12 anos, do 4° ano do ensino 

fundamental que frequentam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Associação 

de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia (APADA-BA). Foi feita uma 

análise dos letramentos ocorridos durante a pesquisa, com contribuições importantes para 

orientar as práticas pedagógicas destinadas a alunos surdos. Constatou-se que a 

multimodalidade, típica dos ambientes digitais, favoreceu a aproximação com a escrita, bem 

como a mediação por  Libras e a correspondência desse sistema simbólico aos interesses e 

objetivos das crianças. 

Já no trabalho 29M buscou-se analisar aspectos da multimodalidade na abertura das 

unidades e dos capítulos de um Livro Didático de Língua Portuguesa para o nono ano do ensino 

fundamental, aprovado pelo PNLD de 2014. Neste trabalho não há referência ao uso de TDIC. 

Entre os resultados, destaca-se que a abertura das unidades e dos capítulos do LD apresentavam 

recursos multimodais que poderiam ser utilizados pelos professores de língua portuguesa para 

promover os multiletramentos. Desse modo, o LD analisado foi considerado um material rico 

de elementos com potencial à promoção do letramento multimodal. 

O trabalho 30M é um estudo das relações texto-imagem em tarefas de produção oral do 

livro Gold Cae, que é um livro didático de língua inglesa como língua estrangeira para 

aprendizes de nível avançado. A pesquisa se deu em um curso de preparação para um exame 

de proficiência em Inglês e contou com vinte participantes de nível avançado de Inglês. Neste 

trabalho também não há referência ao uso de TDIC. Com este estudo, concluiu-se que para 

aprendizes de nível avançado, a presença das imagens não foi tão relevante para a realização 

das tarefas, pois os participantes realizavam as tarefas sem imagens com êxito. O estudo aponta 
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para a necessidade de se desenvolver estratégias de ensino que possam auxiliar os aprendizes a 

explorarem os significados realizados não só em textos no modo verbal como também os 

significados realizados no modo visual. 

No trabalho 36M buscou-se analisar a multimodalidade em atividades de leitura de duas  

coletâneas de  LDLP  do  Ensino  Médio,  selecionados  por serem utilizados  em  três  escolas  

públicas  de  Cuiabá – Mato Grosso. Não há referência ao uso de TDIC neste trabalho. A análise 

dos dados revelou que a incidência  dos  gêneros  multimodais nas duas coletâneas estudadas é 

pouco representativa e seu tratamento didático em atividades  de  leitura  não  favoreceu  o  

letramento visual  dos  alunos.  O trabalho destaca a importância do letramento visual, bem 

como de um processo de ensino-aprendizagem  que  favoreça  o  desenvolvimento  de  

capacidades  específicas  para a leitura dos gêneros multimodais. 

O trabalho 40M é sobre uma pesquisa que envolveu letramento e ação social, ao abordar  

eventos e práticas de letramento na atuação de policiais militares do Programa Educacional de 

Resistência às Drogas (PROERD) da região do Seridó/RN junto a alunos de escolas públicas 

do Ensino Fundamental e à comunidade. Para isso, foi analisado o blog 

www.proerdnosertao.com como artefato multimodal, pois nele eram feitos os posts das ações 

desenvolvidas. Entre os resultados da pesquisa, destaca-se que o processo de produção e 

publicação de posts no blog Proerd no Sertão relaciona-se com outras práticas, de natureza 

multidimensional. Na modalidade de letramento como trabalho, por exemplo, foram 

identificadas dimensões intrínsecas imbricadas umas nas outras, tais como dimensão social, 

econômica, cultural, jurídica, política, entre outras. 

No trabalho 41M foi feita uma análise do serious games quanto às suas características 

multimodais para o ensino-aprendizagem da argumentação. A pesquisa foi realizada contando 

com a participação de um grupo de estudantes de argumentação dos cursos de Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia (BCT) e de Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com um serious game, intitulado 

ArgumentAÇÃO. Com esta pesquisa, concluiu-se que o serious game pode, de fato, constituir-

se como instrumento didático capaz de promover e contribuir para o desenvolvimento de 

competências de leitura e escrita e para o ensino de Língua Portuguesa. 

O trabalho 45M foca o conceito de multiletramentos ao analisar aspectos de 

multimodalidade de atividades pedagógicas produzidas para uma unidade didática em um 

programa de formação continuada em uma escola pública de Santa Maria (RS), junto a 

professores da referida escola e professores em formação da UFSM. Entre os resultados da 

análise, destaca-se que a metafunção mais explorada é a representacional (77%) em enunciados 
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que exploram as imagens. As demais metafunções (Interativa, 13%, e Composicional, 10%) 

poderiam ser mais exploradas na Unidade analisada. O estudo também aponta para a 

necessidade de se expandir a prática dos multiletramentos nos contextos escolares.  

No trabalho 46M buscou-se analisar o site educacional, enquanto ferramenta digital, 

observando aspectos importantes no ambiente virtual como interatividade, usabilidade e 

multimodalidade. O trabalho apresenta também uma breve discussão sobre como o site 

educacional pode servir de subsídio para o professor na sala de aula.  

O trabalho 47M apresenta uma análise de alguns blogs de docentes de Língua 

Portuguesa e de Língua Inglesa de algumas escolas baianas do Ensino Médio, considerando seu 

conteúdo multimodal. De acordo com os resultados da pesquisa, seria necessário fortalecer o 

potencial pedagógico do blog, por meio de práticas textuais produtivas com a multimodalidade, 

hipertextos, leitura crítica, letramento crítico. 

No trabalho 48M buscou-se verificar a contribuição do conceito de frame (ou 

enquadramento), relativo à multimodalidade, para o melhor entendimento dos processos 

cognitivos envolvidos na aprendizagem de leitura em LE, mais especificamente de textos do 

gênero Cartum. O estudo contou com a participação de doze alunos, entre 12 aos 15 anos, 

matriculados em turmas do sétimo ao nono ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 

municipal localizada na cidade de Itaboraí/RJ. Este estudo faz menção ao uso de TDIC, pois 

aborda mensagens de redes sociais, cartums disponíveis online e frames semânticos disponíveis 

na base de dados da FrameNet. Ao analisar a multimodalidade do gênero discursivo cartum, a 

pesquisadora concluiu que os frames demonstraram ter um papel mais significativo na fase da 

pré-leitura, uma vez que se constituíram como caminhos para a ativação do conhecimento 

prévio do aprendiz quanto aos aspectos socioculturais da língua-alvo.  

 

 

CATEGORIA 3 – Foco multimodal no ambiente de aprendizagem 

Os trabalhos incluídos na categoria “Foco multimodal no ambiente de aprendizagem” 

têm sua temática multimodal a partir do ambiente de aprendizagem. Todos os trabalhos 

incluídos nesta categoria focam ambientes digitais de aprendizagem, entre os quais, destacamos 

as plataformas e ambientes EAD.  

O trabalho 15D foca a multimodalidade da plataforma Moodle, enquanto ambiente 

virtual de aprendizagem. Com este estudo, buscou-se compreender as relações entre a 

participação em contextos de autoria e o processo de letramento digital de graduandos do curso 

de Pedagogia a distância, oferecido pela UAB/UFMG em sua formação inicial. Entre os 
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resultados da pesquisa, destaca-se o papel determinante do exercício da autoria em ambientes 

virtuais de aprendizagem, reconhecendo os gêneros digital e acadêmico resultantes das 

interações entre os sujeitos e destes com o ambiente virtual, por meio da escrita online. 

O trabalho 22D foca o ambiente virtual de um curso de inglês online proposto por uma 

instituição de ensino de inglês como língua estrangeira, considerando aspectos digitais e de 

multimodalidade nas atividades propostas e as possibilidades de interação do referido curso. 

Com este estudo concluiu-se que, apesar da leitura por meio digital e de uma maior presença 

da multimodalidade, a leitura no curso era abordada de forma tradicional, já que o aprendiz não 

era instigado a discutir ou agir com criticidade. 

No trabalho 35M buscou-se identificar e descrever quais são as habilidades de leitura 

em ambientes digitais que os alunos do curso de Matemática de uma universidade do Sudoeste 

baiano já dispunham, quais eles não dispunham e quais eles precisariam desenvolver para serem 

considerados sujeitos letrados, com base no aporte teórico do letramento digital. Neste trabalho, 

há menção ao uso de TDIC, considerando que os alunos foram instruídos a buscar informações 

na Web para responder às questões e eles também produziram um ThingLink. Além disso, o 

letramento multimodal dos alunos foi analisado a partir dos textos digitais. Como resultados do 

estudo, constatou-se que, apesar de os participantes terem grande contato com as tecnologias 

digitais em seu cotidiano, eles ainda não dominavam totalmente as habilidades de busca, 

seleção, leitura e síntese de informações provenientes de textos de diversas fontes e formatos. 

Destaca-se também a orientação para os professores quanto às necessidades dos estudantes em 

relação a uma leitura eficiente nos ambientes digitais.  

No trabalho 37M investigou-se as práticas de leitura on-line em ambientes digitais, 

utilizadas por alunos de graduação a distância da UFMG para fins acadêmicos. Neste estudo 

analisa-se a multimodalidade na leitura em ambientes digitais na EAD. De acordo com os 

resultados do estudo, o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias foi 

considerado pela maior parte dos estudantes, como uma experiência nova, mas que as 

dificuldades com as TDIC foram superadas ao longo do curso. No trabalho, também destaca-se 

a importância de se criar oportunidades para que os alunos sejam autônomos, críticos e bons 

leitores de textos disponíveis nos ambientes digitais. 

No trabalho 42M buscou-se compreender a construção de sentido dos professores de 

diferentes disciplinas, em relação aos conteúdos discutidos (concepção de letramentos, Web 

2.0, mediação pedagógica, produção multimodal etc.) no processo de formação continuada, a 

partir das postagens dos fóruns, das produções multimodais realizadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Foi feita uma análise da produção multimodal e das interações no fórum de 



104 
 

 

apresentação do curso de formação continuada com tutoria online para docentes. Os resultados 

apontam para a necessidade de se trabalhar os letramentos nos cursos de formação continuada, 

de modo que os docentes possam gerar mais oportunidades de aprendizagem para seus alunos 

em sala de aula.  

 

CATEGORIA 4 – Foco multimodal nos objetivos de aprendizagem 

A categoria com o segundo maior número de trabalhos é a categoria “Foco multimodal 

nos objetivos de aprendizagem”, que representa 23% do corpus da presente pesquisa. Os 

trabalhos incluídos nesta categoria abordam o letramento multimodal a partir dos objetivos de 

aprendizagem.  Os trabalhos 1D, 8D, 4M, 7M, 12M, 34M, 38M e 43M apresentam propostas 

para fins de letramento. Já os trabalhos 23D, 2M e 3M investigam estratégias para fins de 

letramento multimodal. E o trabalho 27M aponta contribuições do letramento multimodal para 

outros fins de aprendizagem, como veremos a seguir. 

O trabalho 1D foi uma pesquisa de campo junto a uma turma do nono ano do ensino 

fundamental e com a professora titular da referida turma, que teve por objetivo investigar a 

implementação de um modelo multimodal como proposta didática para a abordagem dos 

gêneros multimodais no Ensino de Língua Portuguesa. A base teórica sobre multimodalidade e 

letramento visual incluiu estudos de Almeida, Kress e van Leeuwen, Stokes. Nesse estudo não 

há referência ao uso de TDIC como recurso pedagógico, mas menciona-se diversos materiais 

como charge, fotografia e propaganda. Com o estudo, constatou-se a contribuição positiva do 

projeto didático para a abordagem de uma prática de leitura e produção de textos imagéticos de 

forma socialmente consciente. Também confirmou-se a tese de que a participação em um 

projeto de ensino por meio do modelo multimodal possibilitaria o contato com aspectos da 

produção dos gêneros multimodais e com uma metalinguagem própria desse gênero, 

contribuindo para o desenvolvimento do Letramento Visual e para a formação crítica do 

aprendiz. 

O trabalho 8D é sobre uma pesquisa de intervenção pedagógica  no formato  de  oficina  

de  leitura,  com  a  participação  de  oito de  professores  de  língua  inglesa (LI) em formação. 

Estes professores eram alunos regularmente matriculados   na   disciplina   Leitura   Intensiva,   

do   Curso   de   Letras   Inglês  da Universidade  Federal  do  Piauí. Com esta pesquisa, buscou-

se analisar a multimodalidade e o letramento visual como uma proposta de intervenção 

pedagógica para integrar as habilidades de ler e ver no processo de ensino e aprendizagem de 

inglês como LE. Neste trabalho aborda-se também como as TIC têm facilitado a produção e 

disseminação de composições multimodais. Vale destacar que este trabalho se embasa na 
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semiótica  social (Hodge;  Kress,  Van Leeuwen),   na   multimodalidade   (Kress,   Jewitt, 

Callow,  Kress;  Van  Leeuwen),  e  em teorias  que  discutem os  multiletramentos  (New  

London  Group,  Anstey,  Bull,  ,  Cope; Kalantzis),   e no   letramento   visual   (Oliveira,   

Serafini,  Callow). 

Os resultados confirmaram o potencial da GDV para propiciar uma  leitura  multimodal,  

configurando-a  como  uma  metalinguagem favorável  ao  desenvolvimento  do  letramento  

visual  dos  alunos,  por  meio  da  prática integrada  das  habilidades  de  ler  e ver, ao  revelar  

o  surgimento  de  um  leitor  mais crítico  e  consciente  de  seu  trabalho  semiótico.  A  tese  

foi  concluída  com  uma reflexão sobre as implicações pedagógicas dos resultados alcançados 

para o ensino de LI,   defendendo   o   ensino   da   GDV   como   metalinguagem   que   

propiciaria   o desenvolvimento   do   letramento   visual   dos   alunos,   a   partir   da integração 

da habilidade de ver às habilidades linguísticas, e ressaltando a necessidade de que os currículos 

de  LI sejam  repensados  para  que  possam  incluir  práticas  pedagógicas como  as  realizadas  

nessa  intervenção.   

No trabalho 23D há menção ao uso de TDIC, pois o objetivo deste trabalho foi analisar 

as implicações do uso do computador e suas contribuições no período inicial da alfabetização, 

focalizando aspectos da alfabetização e do letramento digital. A pesquisa foi desenvolvida no 

laboratório de informática de uma escola pública em Belo Horizonte, MG, junto a crianças de 

seis anos, em que foram analisadas várias situações que envolviam atividades de escrita e leitura 

na tela do computador. De acordo com a análise das interações e das entrevistas, as crianças 

usaram recursos da multimodalidade típica da tela para dar conta de tarefas de escrita, além de 

manifestar suas representações sobre a escrita manuscrita e digital, e demonstrar distinções de 

uso para escrever e ler em diferentes suportes. 

O trabalho 2M é sobre uma pesquisa etnográfica junto a 15 alunos do curso de graduação 

em Letras-Inglês da Universidade Estadual do Ceará – UECE, na disciplina Projeto Especial 6 

– Introdução à Multimodalidade: Estudo de Infográficos, durante o semestre 2013.1, em que 

buscou-se analisar as estratégias de leitura de infográficos em língua inglesa no nível superior, 

em uma perspectiva multimodal. Há menção ao uso de TDIC neste trabalho, já que os 

infográficos utilizados foram publicados na mídia impressa e eletrônica. Com a pesquisa, 

percebeu-se os caminhos que os alunos utilizavam para compreender o gênero multimodal. 

Percebeu-se também que, quanto maior o nível de proficiência na língua alvo, menor uso se 

fazia das imagens, pois tais leitores já possuíam vocabulário suficiente para ler o texto escrito 

sem precisar recorrer às imagens.  
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O trabalho 3M é uma investigação sobre o desenvolvimento do letramento multimodal 

crítico de estudantes do 3º ano do Ensino Médio, a partir de atividades de compreensão leitora 

do livro didático Síntesis, nas aulas de Língua Espanhola em uma escola pública cearense. O 

referencial teórico que serviu de suporte para reflexões e conceitos acerca do letramento 

multimodal crítico foram: Callow; Predebom; Kress e van Leeuwen; Cassany e Castellà; 

Newfield; Janks e Walsh.. Neste trabalho não se faz referência ao uso de TDIC. Com a pesquisa, 

concluiu-se que a abordagem multimodal de Callow mostrou-se produtiva e útil para os 

estudantes pesquisados, por ter promovido e iniciado um processo de desenvolvimento do 

letramento multimodal crítico, durante as aulas de Língua Espanhola. 

O trabalho 4M é sobre uma pesquisa-ação, por meio de um minicurso realizado com dez 

alunos do curso de graduação em Letras (Inglês) e Letras (Português) da UECE, que teve por 

objetivo analisar como se manifesta o letramento visual e multimodal crítico destes estudantes, 

que tinham nível intermediário de inglês, na compreensão leitora de atividades com o gênero 

meme, considerando uma abordagem pedagógica na perspectiva da Semiótica Social. Os 

resultados evidenciam que os memes possuem significados ideológicos e socioculturais que 

podem ser percebidos pelos leitores devido ao uso dos modos semióticos visual e verbal. 

Também concluiu-se que tanto a Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen quanto 

o modelo semiótico e pedagógico de Callow constituíam-se em ferramentas de leitura de textos 

multimodais adequadas e viáveis para serem usadas em ambientes de ensino aprendizagem de 

língua estrangeira para iniciar os alunos na prática da habilidade de ler textos imagéticos como 

os memes e outros que circulam na escola e fora dela. 

Com o trabalho 7M buscou-se analisar a contribuição de estratégias para o letramento 

visual de alunos do Ensino Fundamental na leitura de catálogos de produtos. Este trabalho foi 

classificado nesta categoria, pois um de seus objetivos foi construir um modelo didático para a 

leitura do gênero Catálogo de produtos, o que mostra uma atenção aos objetivos de 

aprendizagem.  Deste modo, neste trabalho é apresentado o uso de gênero multimodal para a 

didatização como proposta de leitura de catálogo de produtos, mas não há menção ao uso de 

TDIC. Entre as conclusões do trabalho, destaca-se que o professor devesse construir roteiros de 

leitura que contemplem os elementos considerados ensináveis do gênero multimodal, sempre 

acompanhados da criticidade. 

O trabalho 12M é uma pesquisa-ação em que foram aplicadas atividades para o estudo 

da língua materna, com base em hipergêneros digitais multimodais, a fim de promover o 

multiletramento dos alunos de uma escola de Ensino Médio localizada em Passo Fundo, RS, 

ligada à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, neste trabalho, 
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apresenta-se os hipergêneros digitais multimodais como propostas de multiletramento no 

ensino da Língua Materna. Destaca-se entre os resultados da pesquisa que a adoção de 

hipergêneros digitais de natureza multimodal e o uso de TDIC podem auxiliar na aquisição do 

multiletramento no contexto de estudo da língua materna no nível médio de ensino. No entanto, 

para tal, docentes e instituições devem empenhar-se com práticas pedagógicas que sejam mais 

próximas à realidade comunicacional cotidiana dos jovens aprendizes. 

O trabalho 27M foi desenvolvido junto a alunos do 7º ano de uma escola pública no 

interior de São Paulo em que buscou-se verificar as contribuições do letramento digital e visual 

na aprendizagem de língua inglesa. Foi feita uma análise de como o currículo escolar de língua 

inglesa e o material didático oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

SEE/SP estariam atendendo às necessidades de uso da língua inglesa desses alunos. Por meio 

dos blogs dos alunos, criados especificamente para as aulas de língua inglesa, analisou-se a 

linguagem multimodal e a apropriação da tecnologia pelos alunos. Com a pesquisa, concluiu-

se que práticas de letramento digital e visual somadas ao uso adequado de tecnologia poderiam 

favorecer o aprendizado de língua inglesa. 

Com o trabalho 34M buscou-se investigar o processo de ensino da leitura e da escrita 

em Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos nos anos iniciais do ensino 

fundamental, tendo como apoio um material didático elaborado sob a noção de 

multimodalidade. A pesquisa foi desenvolvida em duas realidades distintas, uma sala de aula 

com uma aluna surda em meio a alunos ouvintes e uma sala de aula somente com alunos surdos. 

O material didático elaborado pela pesquisadora, cujo texto base é um conto infantil, integra os 

códigos verbal escrito, visual e viso-espacial. Assim, a pesquisadora apresenta uma proposta 

pedagógica com base na multimodalidade para o ensino de LP para alunos surdos nos anos 

iniciais. Entre os resultados, há as opiniões positivas e críticas de professores sobre a proposta 

e viabilidade do uso de imagens e elementos linguísticos no processo de alfabetização e de 

letramento em português para surdos, de modo que a proposta foi considerada pelos docentes 

como interessante, demandando tempo e formação específica para sua execução, para que 

favorecesse ações docentes além do previsto no material didático.  

O trabalho 38M é uma pesquisa-ação que teve por objetivo analisar a produção de 

conhecimentos multimodais e digitais em um projeto de ensino de inglês como língua adicional 

junto a alunos de séries finais do ensino fundamental de uma escola da rede privada de ensino 

do município de Vitória, ES. O projeto, denominado “Changing Stories”, teve como proposta 

a releitura midiática de duas histórias em quadrinhos na língua alvo e a consulta de websites. 

Tendo como base os estudos em multimodalidade, concluiu-se com a pesquisa que o projeto 
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desenvolvido poderia ser considerado como uma alternativa significativa de aprendizagem de 

inglês, visando a criticidade e a construção da cidadania dos alunos.  

O trabalho 43M é sobre uma pesquisa de cunho etnográfico-colaborativo junto a uma 

classe da 3ª série do ensino médio de uma escola da rede pública estadual de São Paulo. 

Optamos por incluir este trabalho na categoria “Foco multimodal nos objetivos de 

aprendizagem”, pois o objetivo deste trabalho foi analisar o gênero seminário como proposta 

de ensino.  O uso de TDIC é mencionado, por exemplo, uso de vídeo, computador e powerpoint. 

A pesquisa se desenvolveu por meio de um projeto de elaboração de trabalhos de conclusão de 

curso para as disciplinas de sociologia e filosofia, em que analisou-se a multimodalidade no 

seminário e como se davam as apropriações dos alunos na produção do gênero seminário.  

Assim especificamos cada trabalho categorizado, e com esta tarefa, pudemos observar 

que os trabalhos de um modo geral têm um caráter otimista sobre o letramento multimodal e 

quanto ao uso de TDIC e outros recursos multimodais para fins de letramentos. É possível 

perceber também como estes pesquisadores em suas pesquisas buscaram alternativas por meio 

de um debate proativo, com base na reflexão investigativa e no fazer pedagógico para promover 

o letramento multimodal.  Tendo cumprido esta etapa de nossa pesquisa, apresentaremos nossas 

considerações finais a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme apresentado, nesta pesquisa, em que buscamos refletir sobre o debate atual a 

respeito do letramento multimodal em uma perspectiva educacional, a partir dos 52 estudos 

incluídos no corpus da pesquisa (37 são estudos de mestrado e 15 são de doutorado) foi possível 

observar que a maioria dos estudos que compõem o corpus da nossa pesquisa foram 

desenvolvidos por instituições do Nordeste e do Sudeste, que representam cerca de 48% e 34% 

do corpus, respectivamente. Os dados apontam para um crescimento na quantidade pesquisas 

sobre letramento multimodal nos últimos anos, especialmente desde 2015, o que indica o 

aumento de interesse dos pesquisadores e programas de pós-graduação do país pelo tema.  

Os trabalhos encontrados têm focos educacionais bastante diversificados, tanto em 

relação às modalidades de ensino (EAD, presencial), como ao nível de escolaridade (ensino 

superior, médio e fundamental), tipo (formação docente, educação formal, educação 

continuada, informal, ação social, educação inclusiva, ensino de língua estrangeira). Destaca-

se a baixa produção de estudos sobre letramento multimodal na educação infantil, que equivale 

a apenas cerca de 4% do corpus. 

Nota-se que 50% dos estudos tem seu foco multimodal a partir dos recursos 

pedagógicos, podendo ser TDIC ou não. Dos que não fazem referência ao uso de TDIC, a 

maioria refere-se ao livro didático. Observa-se também a tendência em se incluir referências ao 

uso TDIC nos estudos em letramento multimodal, já que 33 estudos sobre letramento 

multimodal fazem referência ao uso de TDIC, sendo 22 dissertações de mestrado e 11 teses de 

doutorado, o que equivale a cerca de 63% do corpus da pesquisa. Entre as TDIC citadas estão 

o uso de computador, espaços virtuais de aprendizagem como a plataforma Moodle, jogos 

digitais, blogues, CD-ROM, DVD, filmes/cinema, meme, infográficos, mídias sociais como 

Facebook.  

Identificamos ainda que o foco multimodal ocupa uma posição de centralidade em mais 

de 60 % dos estudos. E que os estudos possuem foco multimodal bem diversificado, o que pode 

estar relacionado ao foco educacional dos trabalhos também ser bastante variado. Assim, 

propomos uma categorização para tornar mais compreensível a interpretação conferida aos 

trabalhos analisados com base em seu foco multimodal, com quatro categorias as quais são: 1) 

Foco multimodal nos sujeitos – composta por trabalhos que focam a multimodalidade a partir 

dos sujeitos envolvidos no processo de letramento multimodal, podendo ser o professor, o 

aprendiz ou ambos; 2) Foco multimodal no recurso didático – em que foram incluídos trabalhos 

que focam o letramento multimodal a partir dos recursos pedagógicos a que fazem referência. 
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Vários dos recursos pedagógicos abordados nestes trabalhos são TDIC; 3) Foco multimodal no 

ambiente de aprendizagem – com trabalhos que focam o letramento multimodal a partir do 

ambiente de aprendizagem. Entre os ambientes de aprendizagem analisados estão plataformas 

e ambientes EAD, e 4) Foco multimodal nos objetivos de aprendizagem – composta por 

trabalhos que focam o letramento multimodal a partir dos objetivos de aprendizagem.  

Considerando as questões que nos serviram de norte e os objetivos estabelecidos, 

executamos o presente estudo sistemático dos trabalhos levantados no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES que abordam a temática do letramento multimodal, publicados entre 

2011 e 2018. Concluímos este percurso investigativo, tendo cumprido os objetivos 

estabelecidos e cientes de que o tema está longe de ser esgotado. Ainda há muito a ser explorado 

e discutido sobre letramento multimodal numa perspectiva educacional.  

Vale destacar algumas particularidades de nossa pesquisa que podem ser úteis para 

outros pesquisadores. Notamos que mesmo uma busca num repositório em que se espera 

encontrar toda a produção acadêmica brasileira pode ser apenas um recorte deste universo, pois 

a busca realizada é definida a partir dos descritores escolhidos como palavras-chave, anos de 

publicação; área de conhecimento, entre outros, o que pode acabar por excluir outras pesquisas 

relevantes sobre o tema, como mencionamos no tópico 3.4 – Decisões tomadas durante o 

percurso de seleção do corpus da pesquisa, por não conterem as mesmas palavras-chave. Desse 

modo, os trabalhos levantados na presente pesquisa não refletem toda a produção acadêmica 

sobre o tema letramento multimodal que pode ser ainda bem maior do que a encontrada a partir 

dos descritores por nós selecionados.  

No percurso investigativo, também tivemos dificuldades em categorizar os trabalhos 

quanto ao foco educacional dos mesmos devido à diversidade das produções, com muitas 

possibilidades de categorização. Além disso, alguns trabalhos possuíam resumos incompletos, 

em que dados importantes quanto ao foco educacional não eram evidenciados, o que dificultou 

a coleta dos dados. Por diversas vezes, consultamos os trabalhos na íntegra, em busca dos dados 

necessários para preencher os critérios de análise das pesquisas como foco multimodal, e 

referência ao uso de TDIC. Isso aponta para a importância em se escrever o resumo de um 

trabalho acadêmico, buscando compor uma descrição mais completa possível do referido 

trabalho, já que essa descrição servirá de base para outras pesquisas e levantamentos.  

Além das decisões que tivemos que tomar para manter a pesquisa executável dentro da 

nossa limitação de tempo, e do esforço para coletar os dados necessários para a nossa pesquisa, 

também destacamos as reflexões que fizemos a respeito da relação tecnologia, sociedade e 

educação. Várias questões, que não podiam ser respondidas com a presente pesquisa, nos 
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inquietaram durante nosso percurso investigativo, das quais destacamos, por exemplo, as 

mudanças no papel do professor. Questionamo-nos sobre o papel que cabe ao professor / 

educador em tempos em que se busca processos de aprendizagem altamente otimizados. E 

também sobre o novo perfil de aprendiz, que precisa ao longo da vida estar disposto a 

reconfigurar seus saberes para adequar-se ao mercado de trabalho. Diante do cenário 

apresentado por Ball (2013), questionamo-nos ainda sobre como os educadores e pesquisadores 

em Educação e Tecnologia poderiam atuar de modo a não reforçar a lógica mercadológica e o 

esvaziamento da subjetividade.  

Entendemos que respostas para essas questões passam pelo posicionamento crítico do 

professor, que ao nosso ver, deve assumir a responsabilidade de promover uma educação que 

tire o estudante da zona de conforto, através da reflexão. Essas respostas também dependem do 

debate sobre Educação. Neste sentido, o pesquisador em Educação e Tecnologia pode contribuir 

grandemente, buscando desenvolver um trabalho que não fortaleça concepções que reforcem a 

lógica mercadológica e o esvaziamento da subjetividade.  

Muitos consideram que as mudanças estruturais em curso na educação parecem 

inevitáveis. Ainda assim, é possível buscar caminhos para agregar as novas possibilidades 

pedagógicas sem atribuir demasiada centralidade às tecnologias. Além disso, compreendemos 

que não podemos deixar de olhar atentamente para fatores macro que têm contribuído para o 

fortalecimento dessas mudanças nos discursos sobre educação. Enquanto educadores e 

pesquisadores em educação, devemos considerar todos esses fatores com um olhar crítico, tendo 

sempre em vista as suas consequências e qual o tipo de homem se pretender formar. Com esse 

entendimento, percorremos a nossa trilha investigativa, e percebemos a partir da análise dos 

trabalhos sobre letramento multimodal, que estes trabalhos são formas de se buscar alternativas 

para enfrentar estes tempos de mudança por meio de um debate proativo, com base na reflexão, 

na pesquisa e no fazer pedagógico.  

A presente pesquisa nos permite ainda apontar alguns caminhos para novos estudos 

sobre o tema, tais como: Aprofundamento teórico sobre multimodalidade e letramento 

multimodal; Relações terminológicas quanto aos diversos tipos de letramento – letramento 

midiático, letramento digital, letramento visual, letramento multimodal, letramento crítico, 

letramento multimodal crítico, entre outros; Levantamentos bibliográficos e revisões 

sistemáticas sobre letramento multimodal com outros objetivos e questões. Esperamos que esta 

pesquisa contribua para o debate sobre o letramento multimodal e sobre o uso das TDIC em 

contexto de ensino-aprendizagem, fornecendo uma análise que possa servir para elaboração de 

melhores práticas e no desenvolvimento de novas pesquisas que abordem o tema.  
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Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: 
Biblioteca do Instituto de Letras  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
36. ROQUE, Zulmira Medeiros. Letramento digital em contextos de autoria na internet' 01/12/2011 250 f. 
Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO 
HORIZONTE Biblioteca Depositária: Biblioteca da Faculdade de Educação  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
37. LUNARDI, Giovana Reis. Teoria dos blocos semânticos e orientação argumentativa para construção do 
sentido em reportagem jornalística: compreensão leitora do título metafórico ao texto' 01/03/2012 160 f. 
Mestrado em LETRAS Instituição de Ensino: Fundação Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Central da Universidade de Passo Fundo  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
38. VIDAL, Cristiane Denise. Multimodalidade e traduções funcionais para investigar a aquisição de 
Segunda Língua em gamers' 01/08/2011 258 f. Doutorado em ESTUDOS DA TRADUÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS Biblioteca Depositária: 
UFSC  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
39. FACIN, Débora. O enlaçamento enunciativo de um ritual carnavalizado: cenografia e ethos discursivo 
em sambas-enredo de escolas carnavalescas do Meio-Oeste catarinense' 01/12/2012 118 f. Mestrado em 
LETRAS Instituição de Ensino: Fundação Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo Biblioteca Depositária: 
Biblioteca Central da Universidade de Passo Fundo  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
40. PAIVA, Francis Arthuso. Habilidade de leitura e letramentos: desempenho de estudantes no 
processamento da leitura de infográficos digitais' 08/07/2013 178 f. Doutorado em ESTUDOS 
LINGÜÍSTICOS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Universitária da UFMG  
41. CONSTANTY, Veronica Pereira Coitinho. Verbal and visual intermodal Relations in the construction of 
Interpersonal meanings in children’s Minimalist picture books' 09/03/2018 353 f. Doutorado em 
Inglês:Estudos Lingüísticos e Literários Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA, Florianópolis Biblioteca Depositária: Biblioteca Universitária  
42. REY, Ketheley Leite Freire. OFICINAS DE AUTOBIOGRAFICZINE: UM ESTUDO DIALÓGICO 
COM BOLSISTAS DO PIBID' 23/02/2017 undefined f. Mestrado em ESTUDOS DE LINGUAGEM 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, Cuiabá Biblioteca Depositária: 
undefined  
43. Ferreira, Janaína Carvalho. “RELAÇÕES INTERSEMIÓTICAS EM REPORTAGENS DE CAPA DE 
SUPERINTERESSANTE”' 01/02/2012 138 f. Mestrado em LETRAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
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FEDERAL DE SANTA MARIA, SANTA MARIA Biblioteca Depositária: UFSM  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
44. ARAUJO, Joao Victor de Oliveira. A RELAÇÃO IMAGEM/TEXTO: O DISCURSO DO “FAZER 
POLÍTICA” NO BRASIL EM CAPAS DA REVISTA VEJA DURANTE O GOVERNO DO PARTIDO 
DOS TRABALHADORES (PT) MACEIÓ' 20/12/2017 105 f. Mestrado em LETRAS E LINGÜÍSTICA 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, Maceió Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Central  
45. MARQUES, Daniela Miranda. CONTRIBUIÇÕES DOS LETRAMENTOS DIGITAL E VISUAL NA 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA' 01/10/2012 68 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE DE SOROCABA, Sorocaba Biblioteca Depositária: Aluísio de Almeida  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
46. RODRIGUES, Patricia Rocha. PRÁTICAS DE LETRAMENTO DIGITAL DE ALUNOS SURDOS NO 
AMBIENTE SCRATCH' 30/03/2015 120 f. Mestrado em EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, Salvador Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Central da Universidade do Estado da Bahia  
47. ALVES, Aline Rezende Belo. MULTIMODALIDADE NO LIVRO DIDÁTICO SOB AS 
PERSPECTIVAS DA ANÁLISE DO DISCURSO E DA RETÓRICA CONTEMPORÂNEA' 31/05/2016 
196 f. Doutorado em LETRAS E LINGUÍSTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS, Goiânia Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás  
48. BITENCOURT, Alexandre Passos. A MULTIMODALIDADE NA ABERTURA DE UNIDADES E DE 
CAPÍTULOS EM UM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA ' 08/06/2018 undefined f. 
Mestrado em Letras Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, Guarulhos 
Biblioteca Depositária: undefined  
49. SILVEIRA, Fagner Geison. MULTIMODALIDADE E ORALIDADE: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES 
TEXTO-IMAGEM EM TAREFAS DE PRODUÇÃO ORAL DO LIVRO GOLD CAE' 24/02/2015 112 f. 
Mestrado em LINGÜÍSTICA APLICADA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 
Fortaleza Biblioteca Depositária: Centro de Humanidades da UECE  
50. CASTRO, Marcelo de. LETRAMENTOS MULTISSEMIÓTICOS EM AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: possibilidades e desafios em uma escola pública de Ouro Preto-MG. ' 24/03/2017 153 f. 
Mestrado em Educação Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, Mariana 
Biblioteca Depositária: Alphonsus Guimaraens  
51. OTARAN, Maira da Silva. ANÁLISE DE GÊNERO DAS SEÇÕES DE RESULTADOS E DE 
DISCUSSÃO DE ARTIGOS ACADÊMICOS EXPERIMENTAIS DA AGRONOMIA' 07/12/2018 
undefined f. Mestrado em LETRAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 
Santa Maria Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL (UFSM)  
52. Costa, Marta Aparecida Pereira da Rocha. LEIA AS INSTRUÇÕES: uma análise de textos multimodais 
em rótulos de alimentos' 01/09/2012 147 f. Mestrado em ESTUDOS DE LINGUAGENS Instituição de Ensino: 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE Biblioteca 
Depositária: campus I  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
53. FREITAS, Luciana Aparecida Guimaraes de. A MULTIMODALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA ALUNOS SURDOS NOS ANOS INICIAIS: uma proposta de material didático' 
25/05/2018 147 f. Mestrado em ESTUDOS DE LINGUAGENS Instituição de Ensino: CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECN. DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte Biblioteca Depositária: CEFET-MG CAMPUS I  
54. GONDIM, Rosana Cardoso. LETRAMENTOS CONTEMPORÂNEOS: as habilidades de leitura, em 
ambientes digitais, dos alunos de graduação' 22/03/2018 156 f. Mestrado em ESTUDOS LINGÜÍSTICOS 
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Universitária da UFMG  
55. Costa, Elizangela Patricia Moreira da. A MULTIMODALIDADE NAS ATIVIDADES DE LEITURA 
EM LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO:UM ESTUDO ENUNCIATIVO-DISCURSIVO' 
01/05/2011 156 f. Mestrado em ESTUDOS DE LINGUAGEM Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ Biblioteca Depositária: Central  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
56. ALMEIDA, Ana Carolina Correia. NAVEGAÇÃO EM AMBIENTES DIGITAIS: práticas de 
letramento na EaD' 24/03/2017 135 f. Mestrado em LETRAS Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte Biblioteca Depositária: PUC/MG  
57. PIETROLUONGO, Fernanda Sales. CHANGING STORIES: UMA PROPOSTA NOS NOVOS PÁTIOS 
PARA O ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL' 20/02/2017 undefined f. Mestrado em 
LINGÜÍSTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, Vitória Biblioteca 
Depositária: undefined  
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58. DIAS, Marilia Silva. LETRAMENTO DE SURDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA: UMA 
CONSTRUÇÃO POSSÍVEL?' 10/02/2015 undefined f. Mestrado em LETRAS Instituição de Ensino: 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, São Cristóvão Biblioteca Depositária: undefined  
59. OLIVEIRA, Debora Maria da Silva. BLOG PROERD NO SERTÃO: LETRAMENTO E AÇÃO 
SOCIAL' 03/11/2015 undefined f. Mestrado em ESTUDOS DA LINGUAGEM Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca Depositária: undefined  
60. Nascimento, Roseli Gonçalves do. RESEARCH GENRES AND MULTILITERACIES: 
CHANNELLING THE AUDIENCE’S GAZE IN POWERPOINT PRESENTATIONS' 01/09/2012 231 f. 
Doutorado em LETRAS (INGLÊS E LITERATURA CORRESPONDENTE) Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS Biblioteca Depositária: Biblioteca 
Depositária  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira 
61. Leitão, André Alexandre Padilha. FORMAS E FUNÇÕES DA AUTORIA NA INTERNET: Uma Prática 
Discursiva' 01/03/2011 250 f. Doutorado em LETRAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO, RECIFE Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFPE  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira  
62. SILVA, Francisco Geoci da. For The Win (FTW)! Contribuições de um serious game para o ensino-
aprendizagem de argumentação.' 20/02/2015 165 f. Mestrado em ESTUDOS DA LINGUAGEM Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca Depositária: 
undefined  
63. FERNANDEZ, Jany Baena. LETRAMENTOS CRÍTICOS: INTERAÇÕES, SITUAÇÕES DE 
APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES' 07/07/2016 119 f. Mestrado em 
ESTUDOS DE LINGUAGENS Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL, Campo Grande Biblioteca Depositária: UFMS  
64. FREITAS, Patricia Raquel de. Produção oral no seminário: possíveis apropriações em uma prática de 
ensino' 30/03/2016 154 f. Mestrado em LINGÜÍSTICA APLICADA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS, Campinas Biblioteca Depositária: IEL  
65. LIMA, Anne Caroline Araujo de. MULTILETRAMENTOS NA FORMAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) 
DE LÍNGUA PORTUGUESA ' 28/02/2018 218 f. Mestrado em LETRAS Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Recife Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL 
UFPE  
66. TRIVISIOL, Vanessa Severo. O CONCEITO DE (MULTI)LETRAMENTOS SUBJACENTE ÀS 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRODUZIDAS PARA UMA UNIDADE DIDÁTICA EM UM 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA PÚBLICA' 13/12/2017 undefined f. 
Mestrado em LETRAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria 
Biblioteca Depositária: undefined  
67. ARAUJO, Celia Maria De. BREVE DISCUSSÃO SOBRE SITES EDUCACIONAIS COMO SUBSÍDIO 
PARA O PROFESSOR NA SALA DE AULA' 10/04/2015 undefined f. Mestrado em LINGÜÍSTICA 
APLICADA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, Taubaté Biblioteca Depositária: 
undefined  
68. SANTANA, Manoela Oliveira de Souza. (DES)ENCONTROS ENTRE AS OCEM1 E AS 
REPRESENTAÇÕES DE PRÁTICAS TEXTUAIS COM BLOG NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUAS' 26/04/2013 124 f. Mestrado em LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, Ilhéus Biblioteca Depositária: UESC  
69. OLIVEIRA, Livia Lucia Veloso de. O papel dos frames na leitura de cartuns em um contexto de 
ensino/aprendizagem de LE' 28/03/2014 150 f. Mestrado em Estudos de Linguagem Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO 
GRAGOATÁ  
70. ARAUJO, Christiane Elany Britto de. Educação em tempos digitais: análise de um curso de inglês online' 
10/12/2014 189 f. Doutorado em ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS EM INGLÊS Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca Florestan Fernandes  
71. Glória, Julianna Silva. Influências e confluências do uso do suporte de escrita na alfabetização da 
crianças do 1° ano do primeiro ciclo' 01/02/2011 260 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE Biblioteca Depositária: Biblioteca da 
Faculdade de Edução  
Trabalho anterior à Plataforma Sucupira 
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APÊNDICE B: Questionário de avaliação da qualidade metodológica no desenvolvimento da 
pesquisa de revisão sistemática   
 

Avaliação da qualidade metodológica no desenvolvimento da revisão sistemática da literatura 

Questão  SIM NÃO 

1. O objetivo de pesquisa é claro?   

2. Os elementos que compõem a busca são descritos? 
 
* As palavras-chave e os operadores booleanos (e; ou; não; etc.), quando 
utilizados, devem ser indicados. Recortes temporais na busca, se realizados, 
devem ser descritos de forma clara. A data em que foi realizada a busca deve ser 
descrita. 

  

3. Os critérios de inclusão e exclusão na busca foram descritos?   

4. Foram descritas as características dos estudos incluídos? 
 
* Devem ser descritos, de acordo com os objetivos do estudo, de forma integrada, 
seja em uma tabela ou textualmente, as características dos estudos revisados. 

  

5. A forma de avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos 

foi descrita? 

 
*A forma de avaliação da qualidade dos estudos revisados estabelecida deve ser 
relatada. 

  

6. Os métodos utilizados para integrar os resultados dos 

estudos foram descritos?  

* Os métodos para integrar os resultados devem ser descritos e apropriados, 

tanto nas revisões que utilizam análises quantitativas quanto nas que adotam 

análises qualitativas. 

 

  

7. A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi utilizada 

apropriadamente na formulação das conclusões? 

* As conclusões da revisão devem levar em consideração as diferentes 

qualidades metodológicas dos estudos revisados, discutindo as limitações desses 

estudos, especialmente na formulação de recomendações futuras. 

 

  

Tabela adaptada a partir da leitura de ZAPPALA (2019, p. 135-138). 

 
 


